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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 consilier director
în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
la sediul central din municipiul Călărași 
începând cu data de 12 noiembrie 2020

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 12
noiembrie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier director în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Contractul individual de muncă va ﬁ pe durată
nedeterminată.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea
postului:
• Studii superioare absolvite cu di
plomă de licență;
• Experiență minim 5 ani în activități de
gestionare a programelor ﬁnanțate din
fonduri europene;
• Să cunoască mecanismele, instituțiile,
procesele și procedurile de absorbție a
fondurilor europene;
• Cunoștințe foarte bune de operare pe
calculator;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Capacitate de analiză și sinteză.
Alte cerințe:
• Cunoașterea limbilor străine reprezintă
un avantaj;
• Studiile de master și/sau doctorat re
prezintă un avantaj.
Dosarele de înscriere se vor transmite
online la adresa de email resurseu
mane@adrmuntenia.ro, str. Gen. Constan
tin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de 10
noiembrie 2020, ora 17.00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• proba scrisă se va susține în data de 12 noiem
brie 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 13 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 12 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 16 noiembrie 2020, începând
www.adrmuntenia.ro

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: Mâțu Ioana  Șef birou
resurse umane / email: resurseumane@adrmunte
nia.ro). Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum
si documentele necesare înscrierii la concurs pot ﬁ
consultate și pe siteul ADR Sud Muntenia, la adresa
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documente
utile > Bibliograﬁi concursuri angajare, link: https://www.adr
muntenia.ro/download_ﬁle/document/1207/Concurs
consilierdirector12noiembrie2020.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 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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Calendar orientativ privind depunerea
cererilor de plată/rambursare în anul 2020
Sursă foto: pixabay.com

Autoritatea de Management
• cererile de plată până la da
pentru Programul Operațional
ta de 06.11.2020;
Regional (POR), alături de Agenția
• cererile de rambursare afe
pentru Dezvoltare Regională Sud
rente cererilor de plată până la
Muntenia, în calitate de Organism
data de 07.12.2020;
Intermediar (OI) pentru POR, în sco
• cererile de rambursare până
pul evitării riscului de dezangajare
la data de 23.11.2020.
a fondurilor europene la nivelul
De asemenea, beneﬁciarii
POR, va roagă să luați în conside
vor avea în vedere că transmite
rare respectarea în intervalul no
rea spre veriﬁcare a actelor adi
iembrie  decembrie 2020 a calendarului orientativ ționale și achizițiilor ce nu au fost încă depuse, să ﬁe
pentru depunerea de către beneﬁciari a cererilor de făcută anterior depunerii cererilor de plată/rambur
plată /cererilor de rambursare, astfel:
sare.

Cozia Roxana GEORGESCU
• 11 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 noiembrie, colega noastră Cozia Roxana GEORGESCU, șef Serviciu
dezvoltare urbană, a împlinit 11 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia! Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim pentru respon
sabilitate și pentru competența manifestată în întreaga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu realizări!

George PIPEREA
• 17 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
La începutul acestei luni, colegul nostru George PIPEREA, șef Serviciu monitorizare
proiecte POR, a aniversat 17 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Re
gională Sud Muntenia! Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim pentru motivație
și pentru profesionalismul manifestat în întreaga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu împliniri!

Vasilică RUSE
• 10 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
În această lună, colegul nostru Vasilică RUSE, Serviciul administrativ, a săr
bătorit 10 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia! Cu această ocazie, îl felicităm șii mulțumim pentru colegialitate și
pentru implicarea manifestată în întreaga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu succese!

www.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 2 noiembrie 2020

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

7

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro

Info Regional Sud Muntenia #488
26 octombrie • 1 noiembrie 2020

OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

500 de mii de dolari,
sprijin BERD pentru inovații în lupta cu COVID19!

S

Sursă foto: pixabay.com

tartupurile din România care
dezvoltă soluții inovatoare în lupta cu
noul coronavirus pot obține ﬁnanțări de
maximum 500 de mii de dolari în cadrul
unei competiții lansate de Banca
Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD). Astfel, până la 22
noiembrie ﬁrmele se pot înscrie în
programul Star Venture. Competiția se
va desfășura în data de 17 decembrie,
după sesiunea de selecție ale cărei
rezultate vor ﬁ făcute publice până la
data de 7 decembrie.
În urma competiției, startupurile vor avea ocazia
să câștige unul dintre cele cinci premii disponibile, în
valoare de câte 500 de mii de dolari, constând în cash,
vouchere, mentorat, consiliere de business și alte ser
vicii în cadrul programului.
De asemenea, participanții vor avea acces la po
tențiali investitori internaționali.
Condiții de participare la programul Star Venture:
• Se caută startupuri din 30 de țări, inclusiv Româ
nia și Republica Moldova.
• Cifra de afaceri sub 1 milion de euro pe an.
• Mai puțin de 5 ani experiență în business.
• Să posede tehnologii cu capacitate de dovedită
de scalare.
• Să aibă aplicabilitate în domenii ca:
 inovații în sănătate, care ajută la tratarea, tes
tarea și monitorizarea pandemiei de coronavirus;
 inovații privind stilul de viață, care aduc beneﬁcii

mediului sau calității vieții în timpul și după pandemie;
 inovații de proces de business în domenii variate
(ex. proceduri, soluții, produse etc.) care reprezintă o
contribuție semniﬁcativă la îmbunătățirea operațiilor
de afaceri în tipul pandemiei.
Sursa: ﬁnantare.ro

Se dă startul
programului
Electric UP!

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: pixabay.com

Programul prin care ﬁrmele pot accesa granturi
destinate instalării de panouri fotovoltaice cu scopul
de a produce energie, va ﬁ lansat în curând și beneﬁ
ciază de un buget de 100 de milioane de euro. Astfel,
cu un grant de 100 de mii de euro – reprezentând va
loarea maximă ce poate ﬁ accesată de o ﬁrmă, se
poate instala echipamentul necesar producerii a 100
de kW, cât reprezintă limita superioară prevăzută de
legislația română.
Sursa: ﬁnantare.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Babele

Din Bușteni, pe cărări de munte...

U

nanim apreciat drept o stațiune balneoclimaterică și de odihnă, orașul Bușteni este o
atracție de turism care, în prezent, ne oferă condiții excelente de petrecere a unui sfârșit de
săptămână de neuitat sau, pentru cei mai norocoși, un concediu pe cât de solicitant, pe atât de
odihnitor!
Aﬂat la o altitudine de 880 de metri, orașul a că
pătat în timp supranumele de „Poarta Bucegilor” da
torită numeroaselor trasee turistice al căror punct de
plecare este: Bușteni  Cabana Piatra Arsă, Bușteni 
Babele, Bușteni Cabana Alpin Pichetul Roșu, Bușteni
Cascada Urlătoarea, Bușteni Cabana Gura Dihamului.
De asemenea, stațiunea face legătura cu Platoul Bu
cegilor prin cel mai lung traseu de telecabină din țară.
Înconjurat de munții Caraiman și Coștila, străbătut
de apele râului Prahova, Bușteni vechi centru al turis
mului și al alpinismului romanesc  reprezintă cel mai
important punct de plecare în drumețiile și ascensiu
nile alpine din Masivul Bucegi. Din Bușteni pot ﬁ ad
mirate frumusețile Munților Bucegii: masivele Piatra
Arsă, Jepii Mari și Jepii Mici, Caraimanul, în vârful căru
ia străjuiește monumentul înălțat în cinstea eroilor că
zuți în Primul Război Mondial și Vârful Coștila supra
numit „paradisul alpiniștilor”.
Obiective turistice Bușteni
www.adrmuntenia.ro

• Babele  culme muntoasă în partea centralnor
dică a masivului Bucegi, între Valea Jepilor, la E, și Va
lea Sugarilor, la V la o altitudine de 2.292 m (vf. Baba
Mare); important obiectiv turistic de la care se poate
pleca spre Vf. Omul 2.505 m, spre izvoarele și Peștera
Ialomiței, Crucea de pe Masivul Caraiman, cabanele
Piatra Arsa și Vârful cu Dor;
• Sﬁnxul  stâncă uriașă, singuratică, în Munții Bu
cegi, formată din conglomerate, datorită acțiunii înde
lungate a factorilor meteo precum vanturi, ploi, zăpezi,
îngheț, dezgheț; privită din lateral stânca are înfățișa
rea unui cap uriaș de om, de unde și ipoteze conform
cărora Sﬁnxul ar ﬁ o stâncă megalitică;
• Crucea Eroilor  de pe Caraiman a fost ridicată în
perioada 19261928 și este închinată eroilor căzuți în
Primul Război Mondial;
• Cascada Urlătoarea  superbă cădere de apă na
turală;
Sursa: turistinfo.ro
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CĂLĂRAȘI

Sa dat startul reabilitării
Palatului PrefecturiiCălărași!
Administrația județeană călărășeană a dat or
dinul de începere a lucrărilor de reabilitare și moder
nizare a Palatului Administrativ Călărași. Astfel, sa
efectuat o primă vizită a locației ce este considerată
cel mai emblematic ediﬁciu al județului. Clădirea de
o frumusețe impresionantă cuprinde 58 de camere
care se întind pe o suprafață de 2.500 metri pătrați.
Bijuteria arhitecturală a fost construită în anul 1898,
în stil neoclasic, de arhitectul italian Giussepe Ciconni.
Sursa: observatorcl.info

Pitești 
lucrări de modernizare
a iluminatului public!

ARGEȘ

Apel
pentru dezvoltarea
infrastructurii sociale
(Măsura 3.2/6B)

GIURGIU

La inițiativa administrație municipiului Pitești,
în intervalul 25 noiembrie, sunt în derulare inter
venții menite a crește calitatea iluminatului public
stradal.
Lucrările se vor desfășura pe Bulevardul Nicolae
Bălcescu, de la intersecția cu Bulevardul 1 Decembrie
1918 până la intersecția cu strada Lăbușești.
Prin această investiție vor ﬁ îmbunătățite
condițiile de participare la traﬁc și va ﬁ eﬁcientizat,
de asemenea, consumul de energie, aspect ce va
determina totodată și o reducere a cheltuielilor afe
rente iluminatului public la nivelul bugetului local.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Inima
Giurgiuluițara Neajlovului și a Câlniștei anunță că pâ
nă la data de 15 decembrie pot ﬁ depuse proiecte pent
ru Măsura 3.2/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale”.
În cadrul acestui apel sunt considerate eligibile urmă
toarele categorii:
• unitățile administrative teritoriale și asociațiile
acestora conform legislației naționale în vigoare;
• ONGuri pentru investiții în infrastructura educațională;
• ONGuri deﬁnite conform legislației în vigoare;
• GALul, în cazul în care nici un alt solicitant nuși
manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a
conﬂictului de interese;
• parteneriat între autoritatea publică locală (APL)
și un furnizor de servicii sociale
• furnizorii de servicii sociale.
Apelul de proiecte beneﬁciază de fonduri de
aproape 54 de mii de euro, cât poate ﬁ valoarea chiar
a unui singur proiect.
Mai multe detalii se pot aﬂa la sediul GALului giur
giuvean al cărui teritoriu acoperă comunele: Bulbu
cata, Găiseni, Ghimpați, Iepurești, Letca Nouă, Mârșa,
Roata de Jos, Vânătorii Mici din județul Giurgiu, precum și
comuna Mereni, orașul Videle din județul Teleorman.
Sursa: stirigiurgiu.ro

Cartier
târgoviștean
în reabilitare!

DÂMBOVIțA

În microraionul VI din municipiul Târgoviște se
efectuează lucrări de modernizare! Astfel, locuitorii
cartierului Tudor Vladimirescu vor beneﬁcia în curând
de parcări moderne, precum și de un iluminat public
de calitate. De asemenea, va ﬁ refăcut sistemul de
preluare a apelor pluviale și vor ﬁ realizate amenajări
ale spațiilor verzi.
Potrivit administrației locale, lucrările trebuie
ﬁnalizate în curs de o săptămână.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEțE
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Sa lansat
proiectul
de reabilitare
a Conacului
Marghiloman
din Hagiești,
Ialomița!

Până în aprilie 2024, cu o ﬁnanțare de peste no
uă milioane de lei, obținută în cadrul Programului RO
CULTURA, Conacul Marghiloman, important monu
ment istoric național, va ﬁ modernizat.
Inițiativa aparține Institutului Național al Patri
moniului (INP), în calitate pe promotor de proiect, și
a partenerilor săi, Asociația Sonoro, Asociația Moara
de Hârtie și Colegiul Universitar pentru Agricultură
și Dezvoltare Rurală din Norvegia.
În perioada imediat următoare, va urma elabo
rarea documentațiilor tehnicoeconomice la faza DTAC,
(documentație tehnică pentru obținerea autorizației
de Construcție), urmând ca la începutul anului ur
mător să ﬁe deﬁnitivate documentațiile la faza PT+DE
(proiect tehnic si detalii de execuție).
Pentru începerea lucrărilor de execuție, înce
pând cu luna februarie 2021, va ﬁ lansată procedura
de licitație publică. După încheierea acesteia, vor ﬁ
demarate lucrările de execuție, prevăzute pentru lu
nile apriliemai 2021.
Restaurarea conacului Marghiloman de la Ha
giești, Ialomița, va pune pe harta regiunii un centru
cultural și educațional complet funcțional ce va putea
găzdui concerte, conferințe, ateliere, expoziții și alte
tipuri de evenimente educaționale, consultative și
recreaționale, indicate drept importante și organizate
în colaborare cu comunitatea locală și cu organizațiile
de cultură publice și private din județul Ialomița și
nu numai.
Miza proiectului este, pe de o parte, integrarea
Conacului Marghiloman și a Hagieștilor în circuitele
turistice și economice regionale și, pe de altă parte,
crearea unui model de bună practică în domeniul ma
nagementului patrimoniului cultural și demonstrarea
relevanței și a potențialului monumentului istoric
pentru dezvoltarea locală și regională.
Sursa: ilnews.ro
www.adrmuntenia.ro

Sa ﬁnalizat
stația de epurare
a apelor uzate
în Câmpina!

PRAHOVA

Proiect de impact pentru protecția mediului: în
municipiul Câmpina a fost ﬁnalizată stația de epurare
a apelor uzate! După ce a depășit o serie de provocări,
inițiativa a ajuns la un rezultat pozitiv, recepția lucră
rilor aferente infrastructurii amintite realizânduse la
sfârșitul lunii octombrie. Investiția, ce deservește pes
te 50 de mii de beneﬁciari, din Câmpina și din loca
litățile învecinate, a fost realizată cu fonduri europene
nerambursabile de aproximativ opt milioane de euro,
prin Programul Operațional Infrastructură Mare.
Sursa: campinatv.ro

E70
a intrat în linie dreaptă!

TELEORMAN

Lucrările de lărgire a Drumului European E70 prin
care se realizează legătura între municipiul Alexandria
și capitală avansează întrun ritm susținut! Astfel, pe
tronsonul de la ieșirea din reședința județului Tele
orman spre Vitănești a fost turnat primul strat de as
falt. Prin aceste intervenții de modernizare a drumului
european, participanții la traﬁc vor beneﬁcia de con
diții optimizate în ceea ce privește siguranța, timpul
de deplasare sau capacitatea de transport.
Sursa: ziarulteleormanul.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.

