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ADR Sud Muntenia prelungește perioada
de depunere a ﬁșelor de proiecte aferente
dezvoltării infrastructurii în cadrul POAT 20142020!
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia a modiﬁcat perioada de depunere a ﬁșelor de pro
iecte din cadrul celui deal doilea apel privind „Sprijinul
pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în do‐
meniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infras‐
tructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele
ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de agre‐
ment/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură
și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patri‐
moniu cu potențial turistic”.
Documentul poate ﬁ consultat pe siteul destinat
planiﬁcării regionale, www.adrmuntenia.ro, secțiunea >
Planiﬁcare regională > Planiﬁcare regională 20212027,
accesând linkul următor: https://adrmuntenia.ro/in
dex.php/download_ﬁle/article/555/corrigendum1
Apel2ADR%20SM.pdf.

Sediul ADR Sud Muntenia

Andreea Marina DOGARU
• 13 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 15 octombrie, colega noastră Andreea Marina DO
GARU, expert Serviciul dezvoltare, împlinește 13 ani de activitate
în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim pentru im
plicare și pentru profesionalismul manifestat în întreaga activitate
desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Emilia ORLANDEA
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 17 octombrie, colega noastră Emilia ORLANDEA,
Serviciul administrativ, a împlinit 10 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia!
Pe această cale, îți mulțumim pentru colegialitatea și pentru
implicarea manifestate în întreaga activitate desfășurată în
Agenție!
La Mulți Ani cu multe împliniri!

www.adrmuntenia.ro
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Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic
în cadrul Compartimentului juridic, la sediul central
din municipiul Călărași –
începând cu data de 10 noiembrie 2020

A

genția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia organizează, începând cu data de 10
noiembrie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul
Compartimentului juridic, la sediul central din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi,
nr. 7A, jud. Călărași. Contractul individual de muncă va ﬁ pe durată determinată de 12 luni din
momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în domeniul științelor juridice, specializarea drept;
• experiență minimum 1 an în domeniul juridic;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.
Alte cerințe:
• disponibilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la
adresele de email: resurseumane@adrmuntenia.ro
și juridic@adrmuntenia.ro, până la data de 6 noiembrie
2020, ora 14:00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• proba scrisă se va susține în data de 10 noiembrie
2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călă
rași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași,
începând cu ora 10:00. Dacă la concurs se vor înscrie
mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura
și în data de 11 noiembrie 2020, începând ora 10:00.
• proba a doua ‐ interviul  se va susține de către
candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă
în data de 10 noiembrie 2020, începând cu ora 15:30,
cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai
mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul
se va susține în data de 12 noiembrie 2020, începând
cu ora 10:00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legisla
ției în materie de prevenire și combatere a efectelor
pandemiei de COVID19 (distanțare socială și obli
gativitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/
331.769 (persoană de contact: Pătra Rodica  consilier
juridic/email: juridic@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana 
Șef birou resurse umane / email: resurseumane@adrmun
tenia.ro). Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, pre
cum și documentele necesare înscrierii la concurs pot
ﬁ consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la adresa
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Biblioteca > Docu‐
www.adrmuntenia.ro

mente utile > Bibliograﬁi concursuri angajare, link:
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_ﬁl
e/document/1206/Concurs%20consilier%20juridic%2
010.11.2020_0.rar.
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Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul
Serviciului comunicare, Direcția dezvoltare și
comunicare, la sediul central din municipiul Călărași 
începând cu 24 noiembrie 2020

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 24
Noiembrie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului
comunicare, Direcția dezvoltare și comunicare, la sediul central din municipiul Călărași, Str. Gen.
Constantin Pantazi, Nr. 7A, jud. Călărași. Contractul individual de muncă va ﬁ pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în unul dintre următoarea domenii: științe juridice,
științe administrative, științele comunicării sau ﬁlolo
gie;
• cunoștințe foarte bune de limba română;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• capacitate de sinteză și analiză;
• abilități excelente de comunicare și prezentare.
Alte cerințe:
• posesor de permis de conducere auto și disponi
bilitate pentru deplasări în țară și în străinătate.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la
adresa de email resurseumane@adrmuntenia.ro,
până la data de 20 noiembrie 2020, ora 14:00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• proba scrisă se va susține în data de 24 noiem
brie 2020, la sediul central al ADR Sud Muntenia din
Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călă
rași, începând cu ora 10:00. Dacă la concurs se vor în
scrie mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va
desfășura și în data de 25 noiembrie 2020, începând
ora 10:00.
• proba a doua ‐ interviul  se va susține de către
candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă
în data de 24 noiembrie 2020, începând cu ora 15:30,
cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai
mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul
se va susține în data de 26 noiembrie 2020, începând
cu ora 10:00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legisla
ției în materie de prevenire și combatere a efectelor
pandemiei de COVID19 (distanțare socială și obli
gativitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/
331.769 (persoană de contact: Traian Daniela Camelia
www.adrmuntenia.ro

director adjunct dezvoltare și comunicare / email:
da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana  Șef bi
rou resurse umane / email: resurseumane@adrmun
tenia.ro). Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, pre
cum și documentele necesare înscrierii la concurs pot
ﬁ consultate pe siteul ADR Sud Muntenia, la adresa
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Docu‐
mente utile > Bibliograﬁi concursuri angajare, link:
https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/docu
ment/1203/Concursservcomunicare112020.rar.
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Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert
în cadrul Serviciului dezvoltare, Direcția dezvoltare
și comunicare, la sediul central
din municipiul Călărași – începând cu 17 noiembrie 2020

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 17
Noiembrie 2020, concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Serviciului
dezvoltare, Direcția dezvoltare și comunicare, la sediul central din municipiul Călărași, Str. Gen.
Constantin Pantazi, Nr. 7A, jud. Călărași. Contractele individuale de muncă vor ﬁ pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
• cunoștințe foarte bune de limba engleză(scris,
vorbit, citit);
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• abilități excelente de comunicare și prezentare.
Alte cerințe:
• Posesor de permis de conducere auto și disponi
bilitate pentru deplasări în țară și în străinătate.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la
adresa de email resurseumane@adrmuntenia.ro,
până la data de 13 noiembrie 2020, ora 14:00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• proba scrisă se va susține în data de 17 noiembrie
2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călă
rași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași,
începând cu ora 10:00. Dacă la concurs se vor înscrie
mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura
și în data de 18 noiembrie 2020, începând ora 10:00;
• proba a doua ‐ interviul  se va susține de către
candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă
în data de 17 noiembrie 2020, începând cu ora 15:30,
cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai
mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul
se va susține în data de 19 noiembrie 2020, începând
cu ora 10:00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legisla
ției în materie de prevenire și combatere a efectelor
pandemiei de COVID19 (distanțare socială și obli
gativitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/
331.769 (persoană de contact: Traian Daniela Camelia
director adjunct dezvoltare și comunicare / email:
da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana  Șef bi
rou resurse umane / email: resurseumane@adrmun
tenia.ro). Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa,
www.adrmuntenia.ro

precum și documentele necesare înscrierii la concurs
pot ﬁ consultate și pe siteul ADR Sud Muntenia, la a
dresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Do‐
cumente utile > Bibliograﬁi concursuri angajare, link:
https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/docu
ment/1204/Concursservdezvoltare17112020.rar.
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Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert
în cadrul Compartimentului Veriﬁcare Achiziții și Conﬂicte
de Interese POR, Serviciul Veriﬁcare Proiecte POR,
Direcția Organism Intermediar POR, la sediul central
din Călărași  începând cu 3 noiembrie 2020

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 3
Noiembrie 2020, concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul
Compartimentului Veriﬁcare Achiziții și Conﬂicte de Interese POR, Serviciul Veriﬁcare Proiecte
POR, la sediul central din municipiul Călărași, Str. Gen. Conctantin Pantazi, Nr. 7A, jud. Călărași.
Contractele individuale de muncă vor ﬁ pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în unul dintre următoarele domenii: științe econo
mice, inginerie electrică, electronică, și telecomunica
ții, inginerie geologică, mine, petrol și gaze, inginerie
civilă, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor,
calculatoarelor și tehnologia informației sau inginerie
mecanică, mecatronică, inginerie industrială și mana
gement;
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Memorie dezvoltată;
• Rezistență la sarcini repetitive;
• Disponibilitate la lucrul peste program.
Alte cerințe:
• Disponibilitate pentru deplasări în regiune;
• Cursuri/specializări în domeniul achizițiilor pu
blice constituie un avantaj;
• Judecată rapidă, capacitate de deducție logică;
• Rezistență la oboseală și la lucru în ritm susținut.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la
adresa de email resurseumane@adrmuntenia.ro,
până la data de 30 octombrie 2020, ora 14.00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• proba scrisă se va susține în data de 3 noiembrie
2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călă
rași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași,
începând cu ora 10.00. Dacă la concurs se vor înscrie
mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura
și în data de 4 noiembrie 2020, începând ora 10.00.
• proba a doua ‐ interviul  se va susține de către
candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă
în data de 3 noiembrie 2020, începând cu ora 15.30,
cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai
mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul
www.adrmuntenia.ro

se va susține în data de 5 noiembrie 2020, începând
cu ora 10.00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legisla
ției în materie de prevenire și combatere a efectelor
pandemiei de COVID19 (distanțare socială și obligati
vitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel.
0242/331.769 (persoană de contact: Vișan Mariana 
director adjunct OI POR/email: da.oi@adrmuntenia.ro
și Mâțu Ioana Șef birou resurse umane/email: resur
seumane@adrmuntenia.ro). Cuprinsul prezentului
anunț, bibliograﬁa, precum si documentele necesare
inscrierii la concurs pot ﬁ consultate si pe siteul ADR
Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sec
tiunea Biblioteca > Documente utile > Bibliograﬁi con
cursuri angajare), link: https://www.adrmuntenia.ro/down
load_ﬁle/document/1201/ConcursCVACIPOR.rar.
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Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul
Biroului Veriﬁcare Plăți POR, Serviciul Veriﬁcare Proiecte
POR, Direcția Organism Intermediar POR, la sediul central
din Călărași  începând cu 28 octombrie 2020

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 28
Octombrie 2020, concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Biroului
Veriﬁcare Plăți POR, Serviciul Veriﬁcare Proiecte POR, la sediul central din municipiul Călărași, str.
Gen. Constantin Pantazi, Nr. 7A, jud. Călărași. Contractele individuale de muncă vor ﬁ pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării. Unul dintre contracte va ﬁ încheiat pentru
înlocuirea unui angajat care are contractul individual de muncă suspendat.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în unul dintre următoarele domenii: științe econo
mice, inginerie electrică, electronică, și telecomunica
ții, inginerie geologică, mine, petrol și gaze, inginerie
civilă, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor,
calculatoarelor și tehnologia informației sau inginerie
mecanică, mecatronică, inginerie industrială și mana
gement;
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Memorie dezvoltată;
• Rezistență la sarcini repetitive;
• Disponibilitate la lucrul peste program.
Alte cerințe:
• Disponibilitate pentru deplasări în regiune;
• Cursuri/specializări în domeniul achizițiilor pu
blice constituie un avantaj;
• Judecată rapidă, capacitate de deducție logică;
• Rezistență la oboseală și la lucru în ritm susținut.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la
adresa de email resurseumane@adrmuntenia.ro,
până la data de 26 octombrie 2020, ora 17.00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• proba scrisă se va susține în data de 28 octom
brie 2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din
Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călă
rași, începând cu ora 10.00. Dacă la concurs se vor în
scrie mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura
și în data de 29 octombrie 2020, începând ora 10.00.
• proba a doua ‐ interviul  se va susține de către
candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă
în data de 28 octombrie 2020, începând cu ora 15.30,
cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai
mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul
se va susține în data de 30 octombrie 2020, începând
www.adrmuntenia.ro

cu ora 10.00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legis
lației în materie de prevenire și combatere a efectelor
pandemiei de COVID19 (distanțare socială și obligati
vitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/
331.769 (persoană de contact: Vișan Marianadirector
adjunct OI POR/email: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu
Ioana  Șef birou resurse umane/email: resurseu
mane@adrmuntenia.ro). Cuprinsul prezentului anunț,
bibliograﬁa, precum si documentele necesare inscrierii
la concurs pot ﬁ consultate si pe siteul ADR Sud Mun
tenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, sectiunea Bi
blioteca > Documente utile > Bibliograﬁi concursuri
angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/dow
nload_ﬁle/document/1200/ConcursBVPPOR.rar.
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Concurs pentru ocuparea a trei posturi de expert în cadrul
Serviciului Evaluare, Selecție și Contractare, Direcția
Organism Intermediar POR, la sediul central din municipiul
Călărași, începând cu data de 20 octombrie 2020

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud  Muntenia organizează, începând cu data de 20
octombrie 2020, concurs pentru ocuparea a trei posturi de expert în cadrul Serviciului
evaluare, selecție și contractare POR, la sediul central din municipiul Călărași, str. Gen.
Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași. Contractele individuale de muncă vor ﬁ pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării. Unul dintre contracte va ﬁ încheiat pentru
înlocuirea unui angajat care are contractul individual de muncă suspendat.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în unul dintre următoarele domenii: științe economi
ce, inginerie electrică, electronică, și telecomunicații,
inginerie geologică, mine, petrol și gaze, inginerie ci
vilă, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, cal
culatoarelor și tehnologia informației, chimie și inginerie
chimică sau inginerie mecanică, mecatronică, inginerie
industrială și management;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• memorie dezvoltată;
• rezistență la sarcini repetitive;
• disponibilitate la lucrul peste program;
Alte cerințe:
• disponibilitate pentru deplasări în regiune;
• cursuri/specializări în domeniul achizițiilor publi
ce constituie un avantaj;
• judecată rapidă, capacitate de deducție logică;
• rezistență la oboseală și la lucru în ritm susținut.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la ur
mătoarele adrese de email resurseumane@adrmun
tenia.ro și juridic@adrmuntenia.ro, str. Gen. Constantin
Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de 19 octom
brie 2020, ora 12:00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• Proba scrisă se va susține în data de 20 octombrie
2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Că
lărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași,
începând cu ora 10:00. Dacă la concurs se vor înscrie
mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura
și în data de 21 octombrie 2020, începând ora 10:00.
• Proba a doua interviul se va susține de către can
didații care obțin cel puțin media 7,00 la proba scrisă
în data de 20 octombrie 2020, începând cu ora 15:30,
cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai
www.adrmuntenia.ro

mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul
se va susține în data de 22 octombrie 2020, începând
cu ora 10:00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legisla
ției în materie de prevenire și combatere a efectelor
pandemiei de COVID19 (distanțare socială și obligati
vitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel.
0242/331.769 (persoană de contact: Vișan Mariana 
director adjunct OI POR/email: da.oi@adrmuntenia.ro
și Mâțu Ioana Șef birou resurse umane/email: resur
seumane@adrmuntenia.ro).
Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum
si documentele necesare înscrierii la concurs pot ﬁ
consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la adresa
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Docu‐
mente utile > Bibliograﬁi concursuri angajare, link:
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_ﬁl
e/document/1199/ConcursSESCoctombrie2020.rar).
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 19 octombrie 2020

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă
active pentru luna octombrie 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat
Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă pentru
luna octombrie 2020!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în
sprijinul potențialilor beneﬁciari de fonduri nerambur
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea
lizeze diferite investiții.
Astfel, în acest document sunt prezentate opor
tunitățile de ﬁnanțare din programele operaționale și
www.adrmuntenia.ro

schemele de grant, ce se derulează în prezent în Ro
mânia, precum și oportunitățile din Programul National
pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG VA
și URBACT III.
Publicația electronică poate ﬁ accesată pe siteul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă >
Documente utile > Catalogul surselor de ﬁnanțare, link:
https://adrmuntenia.ro/download_ﬁle/document/120
2/csfoctombrie2020.pdf.
Sursa: startupcafe.ro
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DE FINANțARE

„DigiEduHack” – soluții inovatoare
pentru provocările din domeniul educației
n perioada 1213 noiembrie, Comisia
Europeană organizează competiția „Digi
EduHack” demers ceși propune să identiﬁce
soluții inovatoare pentru provocările din
domeniul educației în era digitală.
Tematica propusă vizează: accesul și disponibili
tatea la infrastructurile și tehnologiile digitale, regân
direa bazelor educației, crearea unui spațiu de învățare
digital pentru un proces educațional inovator, expe
riența individuală de învățare bazată pe utilizarea teh
nologiilor digitale, dezvoltarea competențelor digitale
individuale (de bază/avansate), capacitatea organiza
țională, tehnologiile emergente pentru educație și ex
ploatarea datelor.
La acest concurs, inclus în „Planul revizuit de ac‐
țiune privind acțiunea digitală (2021 – 2027)”, se pot
înscrie, potrivit calendarului speciﬁc temelor anterior
menționate, atât organizațiigazdă (școli, instituții de
învățământ superior și de cercetare, startupuri, com
panii sau organizații nonguvernamentale), cât și parti
cipanți individuali (elevi, studenți, profesori, antrepre de 5.000 de euro.
nori sau inovatori).
Informații detaliate și formularul de înscriere sunt
La ﬁnalul „DigiEduHack”, trei dintre cele mai bune disponibile la adresa https://digieduhack.com/en/join.
soluții propuse vor câștiga câte un premiu în valoare
Sursa: observatorcl.info

Sursă foto: pixabay.com

Î

Acces2Markets – portalul ce sprijină
comerțul IMMurilor din UE

www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto: pixabay.com

În data de 13 octombrie, Comisia Europeană a
lansat portalul online Acces2Markets pentru a ajuta
ﬁrmele mici și mijlocii să efectueze tranzacții în afara
granițelor UE. Noul portal răspunde solicitărilor părților
interesate de a explica mai bine acordurile comerciale
și de a ajuta companiile să se asigure că produsele lor
sunt eligibile pentru reduceri de taxe. Va servi atât com
paniilor care fac deja comerț internațional, cât și celor
care abia încep să exploreze oportunități pe piețele
externe.
De asemenea, portalul permite companiilor să gă
sească rapid informații despre tarifele, taxele, regulile
de origine, cerințele produselor, procedurile vamale,
barierele comerciale și statisticile ﬂuxului comercial le
gate de un anumit produs pe care doresc să îl importe
sau exporte.
Sursa: caleaeuropeana.ro
regio.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: blogspot.com

Un popas întro lume plină de spiritualitate:
Mănăstirea Suzana!

Î

ntre două repere de spiritualitate creștin ortodoxă, cum sunt Sfânta Parascheva și Sfântul
Dumitru, poposim virtual întro frumoasă poiană de munte, în zona Carpaților de curbură. Acolo
unde se precipită în Teleajen pârâul Stanca, la 40 de kilometri de Vălenii de Munte, întro minunată
priveliște naturală, te întâmpină un adevărat monument de artă și spiritualitate: Mănăstirea Suzana.
În istoricul lăcașului de cult este consemnat Schi
tul Sfântului Nicolae de pe apa Teleajenului, ctitorit în
jurul anului 1740 de Stanca Arsicu, o ardeleancă înstă
rită din Săcele, călugărită sub numele de Suzana. A
ceasta a construit biserica din bârne de lemn pe locul
ruinelor Schitului Valea Caprei, fost metoc al Mănăstirii
Sinaia, distrus de turci în secolul al XVIIlea.
În 1840, monahia Suzana Albuleț, cu sprijinul Prea
sﬁnțitului Chesarie al Buzăului, înlocuiește construcția
din lemn deteriorată, cu o biserică din piatră, ruinată la
rândul ei în urma cutremurului din 1838.
Între anii 18751882, în timpul stareței Natalia Per
lea, mătușa compozitorului Ion Perlea, sa construit ac
tuala biserică a mânăstirii, din piatra de râu, în stil neocla
sic, cu doua turle pe pronaos și o turlă pe naos. Paraclisul,
cu hramul Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului,
datează din 1911, construit în timpul stăreției maicii
Tomaida Perlea.
Biserica păstrează stilul arhitecturii muntenești.
Este în formă de cruce compartimentata în altar, naos
și pronaos. Naosul nu este delimitat de pronaos, for
mând un spațiu comun. Pridvorul este închis, cu pla
www.adrmuntenia.ro

fonul pictat. Are trei turle, una pe naos și două pe pro
naos. Ferestrele sunt mari, prevăzute cu grilaj metalic.
Sunt două ferestre în naos (câte una pe ﬁecare parte)
și patru în pronaos (câte două pe ﬁecare parte). Tâmpla
din lemn este sculptată cu motive ﬂorale. Are unele
icoane îmbrăcate în argint aurit. Pardoseala este din
scândură, iar acoperișul din tablă.
Pictura bisericii, în ulei, este opera maestrului Pe
tre Nicolau din Ploiești, unul dintre cei mai buni ucenici
ai marelui pictor Gheorghe Tătărescu. Cu prilejul repa
rațiilor făcute bisericii în jurul anului 1976, pictura a fost
restaurată de Gheorghe Vânătoru, cu cheltuiala mâ
năstirii, iar catapeteasma este sculptată în lemn de ci
reș, împodobită cu icoane pictate în ulei pe lemn.
Curtea interioară a mănăstirii respira larg, iar clă
dirile țin una de cealaltă, alcătuind un spațiu compact,
menit să reziste. Partea liberă este pavată cu lespezi
de piatră. Mânăstirea are și un muzeu în care putem
vedea o colecție de icoane pictate pe lemn și sticlă, nu
meroase cărți vechi, obiecte de cult. Icoanele sunt îm
brăcate în argint aurit .
Surse: crestinortodox.ro
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Concurs
de scurtmetraje educative
pentru liceenii
din municipiul Călărași!

Sursă foto: pixabay.com

CĂLĂRAȘI

În perioada 12 octombrie 27 noiembrie, elevii
liceelor din municipiul Călărași pot participa la con
cursul de ﬁlme de scurtmetraj organizat de Direcția
Generală Anticorupție, prin Serviciul Județean Anti
corupție Călărași, în parteneriat cu Inspectoratul Șco
lar Județean Călărași și Primăria Municipiului Călărași.
Concursul își propune să stimuleze implicarea elevilor
în dezvoltarea unor mesaje educative, prin realizarea
unor ﬁlme cu ajutorul telefonului mobil.
Pe această cale, participanții la concurs sunt în
curajați să ia atitudine împotriva corupției și să con
tribuie ei înșiși, prin viziunea lor creativă, la dezvolta
rea unui comportament activ și responsabil. Concursul
se adresează tuturor elevilor înscriși în instituțiile de
învățământ din municipiul Călărași în clasele IX – XII,
ce au împlinit vârsta de 16 ani până la data de 1 sep
tembrie 2020.
Sursa: observatorcl.info

Evenimente
culturaleducative
desfășurate online,
la Pitești!

ARGEȘ

În perioada 1216 octombrie, Centrul Cultural al
Municipiului Pitești, a desfășurat o serie de evenimen
te culturaleducative care au putut ﬁ urmărite online,
pe pagina de facebook a instituției. Astfel, reunind per
sonalități de marcă ale culturii și învățământului ar
geșean, evenimentul a oferit celor interesați posibili
tatea de a participa la o serie diversă de prelegeri și
dezbateri ce au abordat provocări de actualitate ale
domeniului vizat.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Zilele
Erasmus+, la Giurgiu

GIURGIU
DÂMBOVIțA

Creșa Nr. 14 din Târgoviște 
în etapa de recepție
a lucrărilor!

În cadrul Zilelor Erasmus+, eveniment desfășurat
la Giurgiu în perioada 1517 octombrie, sa derulat și
campania TIME TO MOVE, inițiată, gestionată și spriji
nită de Eurodesk Brussels Link. Cu acest prilej, elevii și
cadrele didactice din județul Giurgiu au fost informa
te cu privire la oportunitățile de mobilitate, de studiu,
de a munci sau chiar de a desfășura activități de vo
luntariat în străinătate.
Programul a prezentat, de asemenea, evenimen
tele organizate în luna octombrie la nivel european
și național, destinate promovării rețelei de multipli
catori europeni. Totodată sa dorit promovarea în rân
dul tinerilor a punctelor de informare EURODESK exis
tente în Europa.
În acest context, Liceul Tehnologic „Ion Barbu”
a prezentat două noi proiecte pe care le implemen
tează în colaborare cu instituții de învățământ din Fin
landa, Spania, Turcia, Polonia, Italia și Portugalia.
Sursa: giurgiupesurse.ro

Vești bune pentru locuitorii municipiului Târgoviște!
Lucrările de modernizare a Creșei Nr. 14 sau ﬁnalizat,
proiectul intrând în etapa de recepție. În cadrul aces
tei investiții în valoare de peste 4,5 milioane de lei,
prin intervențiile realizate sa realizat extinderea im
obilului existent cu un corp nou de clădire, în suprafață
desfășurată de aproximativ 1.000 de metri pătrați, pre
cum și reabilitarea și modernizarea vechiului ediﬁciu.
De asemenea, au fost asigurate dotările necesare des
fășurării unui proces educativ de calitate. Fondurile ne
cesare acestui proiect au fost accesate de administrația
locală în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.
Sursa: dambovitanews.ro
www.adrmuntenia.ro
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Pași
importanți privind
reabilitarea podului
din Slobozia
de pe râul Ialomița!

Sursă foto arhivă: ziarullumina.ro

IALOMIțA

Potrivit reprezentanților Companiei Naționale
de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în
aproximativ 30 de zile circulația afectată de lucrările
de reabilitare a podului de pe râul Ialomița, aﬂat la
intrarea în municipiul Slobozia, va reveni la normali
tate. În acest sens, au fost identiﬁcate aspectele teh
nice și de procedură care, în termenul amintit, să
conducă la ﬁnalizarea lucrărilor de modernizare de
pe banda de circulație afectată în acest moment, ur
mând ca după sezonul rece, lucrările de reabilitare
să se desfășoare pe celălalt sens. Ca atare, restricțiile
de tonaj vor rămâne în vigoare până la ﬁnalizarea
lucrărilor.
Construit în anul 1973, podul prezintă o serie de
particularități care impun o serie de măsuri de reabi
litare aparte.
Sursa: obiectiv.net

Festivalul
Național de Literatură
„Marin Preda”
șia desemnat
laureații!

TELEORMAN

Sistemul
de termoﬁcare
în atenția administrației
ploieștene!
PRAHOVA

În cursul săptămânii trecute, cea dea XVII a edi
ție a Festivalului Național de Literatură „Marin Pre‐
da”, organizat de Consiliul Județean Teleorman și Cen
trul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Teleorman șia desemnat câștigătorii con
cursului de proză scurtă. Astfel, creațiile celor 32 de
autori înscriși în concurs la această ediție au fost eva
luate de un juriu prestigios ce a reunit critici literari,
reprezentanți ai revistelor literare, precum și poeți și
prozatori consacrați. Laureații vor primi din partea Cen
trului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Teleorman diplomele și premiile
însoțite de volumul „Proză din pandemie”, cuprinzând
operele premiate, iar revistele partenere vor publica,
pentru laureatul respectiv, una dintre proze
Sursa: ziarul‐mara.ro

Administrația municipiului Ploiești are în pregă
tire două proiecte de modernizare a sistemului de ter
moﬁcare ce ar putea ﬁ ﬁnanțate din fonduri euro
pene. Astfel, pentru a îndepărta pierderile înregistrate
pe rețeaua primară de distribuție, se au în vedere in
tervenții asupra a aproximativ 40 de kilometri de re
țea, precum și realizarea unei stații de cogenerare.
În acest sens, ﬁnanțarea ar putea ﬁ accesată prin Pro
gramul Operațional Infrastructură Mare în cadrul că
ruia, grație unei reactualizări, municipiul Ploiești este
eligibil. Valoarea la care se ridică investițiile estimate
de administrația ploieșteană prin cele două proiecte
este de aproximativ 40 de milioane de euro.
Sursa: actualitateaprahoveana.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași,
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167,
Email oﬃce@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș,
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile Milea,
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș,
Tel./fax 0248/222.250,
Email arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean Dâmbovița:
Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun.
Târgoviște, jud. Dâmbovița,
Tel./fax 0345/100.018,
Email dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu,
Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu,
jud. Giurgiu
Tel./fax 0246/215.271, Email giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița,
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, mun.
Slobozia, jud. Ialomița,
Tel./fax 0343/101.139,
Email ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova,
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318,
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344
100 310, Email prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6,
mun. Alexandria, jud. Teleorman,
Tel./fax 0347/101.000,
Email teleorman@adrmuntenia.ro

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în vederea
promovării Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește
informarea publicului țintă despre
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre
cele mai importante evenimente organizate
de acestea în județele regiunii.
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Se distribuie gratuit

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în ﬁecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu
spații), împreună cu 1  2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să ﬁe publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de informare vor
ﬁ transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va ﬁ publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va ﬁ distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de Informare
REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune, Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud Muntenia și siteurilor dedicate
(portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

