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Întâlnire de lucru online pentru informarea solicitanților
din mediul privat privind sursele de ﬁnanțare existente
prin Regio, AP 2, PI 2.2, apel 2020
În data de 9 noiembrie, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat online sesiunea
de informare a potențialilor beneﬁciari din mediul pri
vat, cu privire la oportunitățile de ﬁnanțare pe care aceș
tia le au în prezent prin Programul Operațional Regio
nal 2014 – 2020 (Regio). Astfel, întâlnirea de lucru a avut
ca tematică. Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea compe‐
titivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de
investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capaci‐
tăților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Sesiunea de informare a fost realizată prin interme
diul aplicației ZOOM și a abordat aspecte referitoare
la tipul de apel deschis, la valoarea alocării regionale,
la criteriile de eligibilitate a solicitantului și a proiectelor
și, nu în ultimul rând, la condițiile de accesare a ﬁnan
țării proiectelor ﬁe că este vorba de ajutorul de stat re
gional, ﬁe de ajutorul de minimis. Astfel, pentru acest
apel competitiv de proiecte, regiunea Sud Muntenia
beneﬁciază de un buget de 23,61 milioane de euro, pro
iectele putânduse încadra între valorile eligibile de
minimum 1,5 milioane de euro, respectiv de maximum
șase milioane de euro, echivalate în lei, la cursul de
schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului (au
gust 2020). Aplicațiile pot ﬁ depuse prin intermediul sis
temului electronic MySMIS, până la 30 noiembrie 2020, ora
12:00. Pot beneﬁcia de ﬁnanțare nerambursabilă socie
tățile care, conform Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 1/2005,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, se încadrează
în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul
urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Informările au fost urmate de o sesiune interacti
vă în cadrul căreia participanții au putut solicita infor
mații speciﬁce cu privire la punctele de interes aferente
proiectelor de investiții ce urmează a ﬁ elaborate, în
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vederea evaluării, respectiv contractării acestora.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia promovează oportunitățile de ﬁnanțare prin Regio
și de susținere a solicitanților de fonduri nerambursa
bile, astfel încât la nivelul regiunii să se realizeze o rată
optimă de absorbție a fondurilor europene destinate
dezvoltării regionale durabile.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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ADR Sud Muntenia a prezentat oportunitățile
de ﬁnanțare din viitorul Program Operațional
Regional 20212027 pentru localitățile urbane
din regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia
În perioada 27 octombrie – 6 noiembrie, Agenția
pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a
organizat online, prin intermediul aplicației Zoom, 27
de întâlniri de lucru în care invitați au fost reprezentan
ții unităților administrativ – teritoriale județe, municipii
reședință de județ, municipii și orașe.
Astfel, ADR Sud Muntenia, în calitate de Autorita
te de Management (AM) pentru Programul Operațional
Regional (POR) în exercițiul ﬁnanciar european 2021
2027, a prezentat structura POR 20212027 și princi
palele activități eligibile ce vor putea ﬁ ﬁnanțate din pro
gram, iar reprezentanții localităților urbane din regiunea
de dezvoltare Sud – Muntenia șiau anunțat listele de
proiecte și idei de proiecte pe care le au în vedere a ﬁ
realizate în perioada menționată.
Ca și noutate față de precedentele perioade de
programare, prin POR 20212027 vor putea primi ﬁ
nanțare doar proiectele ce sunt parte a uneia sau mai
multor strategii locale, regionale sau naționale. În acest
sens, în cadrul evenimentelor au fost trecute în revistă
stadiile documentelor programatice și a documentații
lor tehnice ce vor sta la baza viitoarelor aplicații de ﬁ
nanțare din Regio.
Cele 27 de întâlniri online reprezintă debutul unui
ciclu de astfel de evenimente prin care ADR Sud Mun
tenia susține administrațiile din regiunea noastră, ofe
rind informații privind investițiile ce pot ﬁ realizate cu
ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate
perioadei de programare 20212027, perioadă în care
ﬁecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare va imple
menta propriul program operațional adaptat nevoilor
comunităților locale și regionale.
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 10 noiembrie 2020
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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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Cătălina LAMBRESCU
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
Luni, 9 noiembrie, colega noastră Cătălina LAMBRESCU, expert Ser
viciul dezvoltare urbană, a împlinit 10 ani de activitate în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu acest prilej, îți mulțumim pentru colegialitate și pentru implicarea
manifestată în întreaga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu multe succese!

Mirela Iuliana FRANGU
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 8 noiembrie, colega noastră Mirela Iuliana FRANGU, ex
pert Serviciul monitorizare proiecte POR, a aniversat 10 ani de activitate
în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale, te felicităm șiți mulțumim pentru colegialitatea și
implicarea dovedite prin întreaga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

Dorel VASILE
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În luna noiembrie, colegul nostru Dorel VASILE, Serviciul adminis
trativ, a aniversat 10 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim pentru implicare și
pentru colegialitatea manifestată în întreaga activitate desfășurată în
Agenție!
La Mulți Ani cu multe realizări!

Constantin GRECEANU
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În această lună, colegul nostru Constantin GRECEANU, Serviciul ad
ministrativ, a împlinit 10 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dez
voltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, îl felicităm șii mulțumim pentru colegialitate și
pentru motivația manifestată în întreaga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu realizări!

www.adrmuntenia.ro
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Consultare publică privind prima versiune
a Programului Interreg VIA RomâniaBulgaria 20212027

M

inisterul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Interreg VIA RomâniaBulgaria a demarat procesul de
programare pentru viitorul program de cooperare transfrontalieră, aferent perioadei de
programare 20212027.
Obiectivele speciﬁce care vor ﬁ ﬁnanțate prin vii
torul program au fost aprobate de Grupul Comun de
Lucru pentru Programare și Planiﬁcare Strategică pen
tru viitorul Program Interreg VIA RomâniaBulgaria, în
cadrul celei dea doua întâlniri, care a avut loc pe 16
septembrie 2020: Obiectivul de politică 3 – O Europă
mai conectată și Obiectivul de politică 5 – O Europă
mai aproape de cetățeni.
Decizia Grupului Comun de Lucru (GCL) sa bazat
pe concluziile Analizei teritoriale a ariei, recomandările
Documentului de poziție emis de Comisia Europeană
și respectarea principiului concentrării tematice stabilit
conform propunerilor de regulamente.
În baza deciziei GCL și a concluziilor analizei teri
toriale, a fost elaborată secțiunea privind Strategia
programului și descrierea axelor prioritare. Acest docu
ment de programare prevede menținerea unei conti
nuități în ceea ce privește aria programului, respectiv
șapte județe din România (Mehedinți, Dolj, Olt, Tele
www.adrmuntenia.ro

orman, Giurgiu, Călărași și Constanța) și opt districte
din Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Veliko Târnovo,
Pleven, Ruse, Dobrich și Silistra). Alocările ﬁnanciare
vor ﬁ stabilite în perioada următoare.
Documentul ﬁnal va ﬁ aprobat ulterior publicării
regulamentelor europene aplicabile acestuia, ceea ce,
conform informării Președinției germane a Consiliului
UE, va avea loc în prima jumătate a anului 2021 (în tim
pul Președinției portugheze).
Pentru a asigura un proces de programare trans
parent, realizat întrun cadru partenerial extins, a fost
lansat un proces de consultare publică pe marginea pri
mei versiuni a Programului Interreg VIA RomâniaBul
garia, inclusiv a analizei teritoriale.
Instituțiile și persoanele interesate sunt invitate
să transmită observații și propuneri de îmbunătățire a
documentului de programare până pe 15 decembrie
2020, pe adresa de email a programului robg@mlpda.ro.
Sursa: MLPDA
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Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă
active pentru luna noiembrie 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat
Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă pentru
luna noiembrie 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 oportunitățile de ﬁnanțare din programele
www.adrmuntenia.ro

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în
prezent în România, precum și oportunitățile din Pro
gramul Național 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://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/do
cument/1208/csfnoiembrie2020.pdf.
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Oportunități
pentru
Startupuri
din regiunea
Sud  Muntenia

Sursă foto: pixabay.com

Apel de proiecte
pentru dispozitive de studiu
online!
La începutul lunii noiembrie,
Autoritatea de Management pen
tru Programul Operațional Compe
titivitate a lansat apelul de proiecte
destinat achiziționării tabletelor ne
cesare învățământului preuniversi
tar online. Demersul se realizează
în cadrul Acțiunii 2.3.3 – Îmbună
tățirea conținutului digital și a infra
structurii TIC sistemice în domeniul
eeducație, eincluziune, esănătate
și ecultură – SECȚIUNEA EEDU
CAȚIE apelul 2 dedicat tabletelor
școlare și echipamentelor/dispozi
tivelor IT pentru activitatea didacti
că, și ﬁnanțează următoarele tipuri
de activități:
• achiziția de echipamente de
tipul tabletelor școlare precum și a
altor echipamente/dispozitive elec
tronice;
• activități necesare informării
www.adrmuntenia.ro

și publicității proiectului  conform
prevederilor Manualului de Identi
tate Vizuală și prezentului ghid al
solicitantului;
• activități aferente achiziționă
rii de servicii de consultanță pentru:
 elaborarea tuturor documen
tațiilor necesare depunerii proiectu
lui (inclusiv scrierea Cererii de ﬁnan
țare);
 managementul proiectului,
inclusiv elaborarea documentațiilor
necesare implementării proiectului,
servicii pentru realizarea achizițiilor
publice (elaborarea documentației
de atribuire și aplicarea proceduri
lor de atribuire a contractelor de achi
ziție publică);
• activități aferente realizării re
țelei LAN necesară pentru implemen
tarea proiectului.
Sursa: fonduri‐structurale.ro
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În cadrul campaniei de pro
movare a Proiectului „Antreprenori
SMART – Tineri Responsabili, Am‐
bițioși, Motivați, de Succes”, în da
ta de 18 noiembrie, va avea loc
„Start‐UP, între adaptabilitate și
dezvoltare”, eveniment de sus
ținere și promovare a startupuri
lor din regiunea de dezvoltare Sud
Muntenia.
În cadrul evenimentului sunt
invitați antreprenorii ﬁrmelor
înﬁințate prin proiect, membrii ai
echipei de proiect, precum și alți
membri ai grupului țintă.
Participarea la eveniment
este gratuită și se realizează pe
bază de înscriere online prin for
mularul de contact: http://por
tal.antreprenorismart.ro/.
Sursa: infomuntenia.ro

Finanțare
pentru
dezvoltarea
inteligenței
artiﬁciale!
Stratupurile care își desfă
șoară activitatea în domeniul in
teligenței artiﬁciale vor putea ac
cesa ﬁnanțări de capital de risc.
Fondul, lansat recent, are o
valoare de 17 milioane de dolari,
iar promotorii acestei oportu
nități de afacere pornesc de la
premisa că inteligența artiﬁcială
este cea mai convingătoare forță
de multiplicare pentru progresul
tehnologic, întro lume digitali
zată.
Sursa: ﬁnantare.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: bing.com

La Corbii de Piatră, mănăstirea din stâncă!

P

ășind în tăcere prin locurile încărcate de valoarea trecerii timpului, descoperim, în condițiile
imperioase ale prezentului, pe meleagurile legendare ale județului Argeș, un lăcaș cu o
vechime de 500 de ani. Mănăstirea Corbii de Piatră, din comuna argeșeană Corbi, este un
ansamblu rupestru ce datează din secolul al XIV lea, reînﬁințat în anul 1521, în perioada
domniei lui Neagoe Basarab.
Lăcașul de cult înregistrează prima atestare do
cumentară la 23 iunie 1512 când monahia Magdalina,
ﬁică și soție de boier, proprietară a moșiei de la Corbi,
reînﬁințează mănăstirea care primește hramul „Ador‐
mirea Maicii Domnului” și o închină domnitorului Ne
agoe Basarab. Biserica mănăstirii este săpată în stâncă.
Lângă aceasta, se aﬂă trapeza mănăstirii și sala de me
se, un spațiu dăltuit, la rândui, în stâncă, despre care
legendele aﬁrmă că a fost folosit de Neagoe Basarab ca
spațiu dedicat actului de justiție. Inițial, biserica avea
două altare pe un singur naos, caracteristică unică în
România, altarele ﬁind realizate în cea mai pură tradiție
bizantină. De altfel, biserica se înrudește tipologic cu
grupul de biserici rupestre din Capadocia, arhitectura
bisericuței derivând tipologic din bisericilesală cu două
altare, dedicate unui hram dublu, caracteristici ale lu
mii bizantine din secolul al Xlea. Deasupra peretelui
vestic al bisericii rupestre este amplasată o cruce de
tip latin cu capitel piramidal detașabil, din anul 1761.
www.adrmuntenia.ro

La aproximativ 280 m de biserică se aﬂă piatra și stânca
haiducului Corbean Zdrelea.
În 1897, în timpul slujbei de Înviere, peretele ves
tic al naosului sa surpat, fără să ﬁe înregistrate victime
umane. În vara aceluiași an, meșteri italieni cioplitori
în piatră de la Albeștii de Mușcel reconstruiesc pere
tele. Biserica este deosebit de valoroasă, nu numai
prin felul în care a fost dăltuită în stâncă, ci și prin pic
tura care o împodobește, despre care specialiștii aﬁrmă
că este realizată în cea mai pură tradiție bizantină, da
tând, cu aproximație, din secolul al XIVlea. Sfântul
lăcaș era cunoscut în vechime și sub numele de mă
năstirea de la Meriș sau mănăstirea Meriș.
Și pentru că valoarea spirituală a locurilor nu este
doar o legendă... de pe Râul Doamnei, precizăm că aceas
tă localitate este atestată ca ﬁind locul de origine al Cor
vineștilor: în zonă, pot ﬁ admirate încă ruinele învederate
ale castelului lui Voicu, tatăl lui Ioan de Hunedoara.
Sursa: wikipedia.org
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Sistem
modern de irigații,
în Mioveni!

Sursă foto: bing.com

ARGEȘ

La nivelul orașului Mioveni au fost inițiate o
serie de lucrări ce au ca ﬁnalitate montarea unor sis
teme de irigații performante. Aspersoarele și întreaga
rețea vor ﬁ montate subteran, întrun mod discret,
fără să afecteze nivelul solului sau alte activități
desfășurate pe spațiul verde. Acest sistem profesional
asigură o îngrijire excelentă a zonelor vizate, precum
și irigarea uniformă a acestora. Mai exact, acesta fur
nizează apa necesară plantelor și gazonului întrun
ritm special, în funcție de precipitații, sezon sau de
momentul zilei.
Sursa: arges‐stiri.ro

Sursă foto: pixabay.com

Beneﬁcii
pentru comunitate,
la Vlad Țepeș!

CĂLĂRAȘI

Administrația comunei călărășene Vlad Țepeș,
alături de școala gimnazială din localitate, a ﬁnalizat
cu succes un proiect ﬁnanțat din fonduri europene,
cu rezultate importante pentru comunitate. Este vor
ba despre inițiativa „Procomunitate – Intervenții in‐
tegrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țe‐
peș, pentru reducerea numărului de persoane aﬂate
în sărăcie și pentru incluziunea lor socială” – POCU/
20/4/2/102686. Astfel, printre activitățile de impact
ale proiectului sunt menționate: clubul copiilor, școa
la părinților, programul școală după școală, sesiuni
de pregătire a examenelor naționale destinate ele
vilor, precum și de orientare și consiliere profesiona
lă, și, nu în ultimul rând, cursuri de formare profesio
nală a adulților.
Proiectul a fost inițiat în 2017 și a avut o peri
oadă de derulare de 36 de luni, interval în care a fost
atins obiectivul privind implementarea unor măsuri
integrate, multisectoriale în comuna Vlad Țepeș pen
tru reducerea numărului de persoane aﬂate în sără
cie și pentru incluziunea lor socială, pentru inserția pe
piața muncii, precum și pentru îmbunătățirea calității
vieții acestora.
Sursa: observatorcl.info

DÂMBOVIȚA

Sa ﬁnalizat
parcul fotovoltaic
din comuna Potlogi!
Energie verde în localitatea dâmbovițeană Pot
logi! Cu cele 155 de panouri solare ce au o putere
de 48 de kilowați/oră, este asigurat 70% din ilumina
tul public local al comunei, dar și necesarul de ener
gie al instituțiilor publice din localitate. Proiectul de
realizare a parcului fotovoltaic a fost implementat
cu fonduri asigurate din bugetul local care a susținut,
de asemenea, și demersul de modernizare a ilumi
natului public. Astfel, conform proiectului, dacă se pro
duce mai puțin decât necesarul declarat, administra
ția locală va plăti diferența, iar în situația în care se
depășește consumul prin energia produsă de parcul
fotovoltaic, nu vor ﬁ efectuate plăți din bugetul local.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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GIURGIU

Pași importanți
pentru refacerea podului feroviar
de la Grădiștea!

În curând, vor debuta lucrările de modernizare a
infrastructurii feroviare aferente proiectului „Moder‐
nizarea liniei CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord –
Giurgiu Nord Frontieră”, Lot 1: „Redeschiderea
circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra
și Comana”. Actualmente, în urma licitației derulate de
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, a fost stabi
lită ﬁrma câștigătoare.
Este de menționat faptul că obiectivul general al
proiectului este proiectarea și execuția lucrărilor de
modernizare, în conformitate cu legislația și reglemen
tările tehnice în vigoare, între stațiile Vidra și Comana
(inclusiv stația Comana), de la km 18+180 (capătul Y
al stației Vidra), până la km 30+200 (capătul Y al stației
Comana) și următoarele poduri de cale ferată:
• pod CF km 23+607 peste râul Argeș, între Haltele
Vidra și Grădiștea, care asigură supratraversarea căii
www.adrmuntenia.ro

ferate peste râul Argeș. În zona râului Argeș, traversarea
va ﬁ asigurată printro suprastructură de cale simplă,
tip grindă cu zăbrele, cu deschideri de 70m + 145m +
70m, cuvă de balast. Pe malul stâng al Argeșului (di
recția București) se vor executa viaducte de acces cu
8 deschideri de 30 m, iar pe malul drept (direcția Giur
giu) se vor executa viaducte de acces cu 23 deschideri
de 30 m și 3 deschideri de 33 m.
• pod km 18+265 peste râul Sabar. Noul tablier va
avea deschiderea de 45 m.
• pod km 18+402 peste râul Sabar. Noul tablier va
avea deschiderea de 45 m.
• pod km 28+375 peste râul Neajlov. Noul tablier
va avea deschiderea de 70 m.
Sursa de ﬁnanțare a acestui obiectiv este asigu
rată din fonduri europene nerambursabile.
Sursa: stirigiurgiu.ro
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Fetești –
lucrări de modernizare
a infrastructurii
rutiere!

PRAHOVA

IALOMIȚA

Sprijin ﬁnanciar
pentru situl arheologic
din Șoimești!

Până la sfârșitul acestui an, în municipiul Fetești
vor ﬁ modernizate cinci străzi având o lungime totală
de peste cinci kilometri.
Reabilitarea infrastructurii rutiere se realizează
cu ﬁnanțare guvernamentală prin Programul National
de Dezvoltare Locală, dar și din bugetul propriu al mu
nicipiului. Localitatea, care se întinde pe aproximativ
14 km, are o complicată rețea de străzi ce include dru
muri de asfalt, piatră și chiar din pământ. Structura ru
tieră din municipiul Fetești a fost completată prin crea
rea a peste 900 de locuri de parcare.
Reabilitarea străzilor urbane rămâne unul dintre
principalele obiective ale administrației locale din
municipiul de pe malul Borcei.
Sursa: tvialomita.ro

Pentru ﬁnanțarea proiectului arheologic de cerce
tare din satul Șoimești, comuna Ceptura, Muzeul Jude
țean de Istorie și Arheologie a primit o ﬁnanțare de 25
de mii de lei, prin Programul național de ﬁnanțare a cer
cetării arheologice sistematice, derulat de Ministerul Cul
turii. Investigațiile arheologice la acest sit au debutat în
anul 2014 și au avut ca punct de plecare o serie de in
formații datând din anul 1911 cu privire la descoperirea
unui profesor local din zonă. Cercetările desfășurate au
evidențiat descoperiri importante, respectiv o așezare
ce a fost încadrată în cultura Cucuteni. Astfel, specialiștii
au arătat că în sit sunt suprapuse trei așezări care au
funcționat succesiv în mileniile IV și III î.Hr. Cele mai vechi
descoperiri atestă că oamenii au locuit aici în prima ju
mătate a mileniului IV î.Hr. (39003700 î. Hr), materialele
arheologice conﬁrmând prezența unei comunități în
care tradițiile Cucuteni coexistau cu cele de origine estică
de la nordvestul Mării Negre. Este cea mai vestică așe
zare cercetată în care apar materiale speciﬁce culturii
Cucuteni. Au fost cercetate trei locuințe de suprafață
realizate din lemn și lut, ﬁind remarcate prezența cera
micii pictate de tradiție Cucuteni, dar și a unor repre
zentări zoomorfe – bovine – modelate din lut. Așezarea
a fost distrusă în urma unui incendiu. După mult timp,
la mijlocul mileniului III î.Hr., aici a existat o comunitate
atribuită culturii GlinaSchneckenberg (26502400 î.Hr.),
în care regăsim elemente sudice/muntene și transilvă
nene bine reprezentate. De această dată, semniﬁcativă
este ceramica, dar și uneltele din os sau corn. Următoa
rea comunitate care ocupă acest deal este una Monteo
ru timpurie de tip Odaia Turcului (24002300 î.Hr.) cu un
material ceramic speciﬁc care anunță o cultură ce a ocu
pat zona nordmunteană mai bine de un mileniu. De ase
menea, au fost identiﬁcate urme discrete ale culturii cla
sice Monteoru (22501800 î.Hr.). Specialiștii au mai arătat
că descoperirea de la Șoimești reprezintă un indiciu al
interacțiunii comunităților autohtone cu cele cu origine
stepică în prima jumătate a mileniului III î.Hr, motiv pentru
care rezultatele cercetărilor au fost publicate atât în re
viste științiﬁce din România, cât și din Europa Occiden
tală, ﬁind realizate și numeroase investigații științiﬁce
atât de instituții din România, cât și din Europa sau S.U.A.
Sursa: ziarulprahova.ro

Inițiative
de reabilitare
a Liceului Tehnologic Nr. 1
Alexandria!
TELEORMAN

Administrația municipiului Alexandria va auto
riza intervenții de modernizare a Liceului Tehnologic
Nr. 1 Alexendria!
Astfel, sunt prevăzute lucrări de înlocuire a tâm
plăriei existente, cu una având o performanță ener
getică ridicată. De asemenea, va ﬁ instalat un sistem
de climatizare performant, adaptat spațiilor exis
tente, vor ﬁ realizate lucrări de modernizare a
acoperișului și de refacere a termoizolației exterioare.
Nu în ultimul rând, investițiile vor viza instalațiile
electrice, termice, de distribuție a apei și sanitare. Pro
iectul mai prevede dotarea laboratoarelor, a atelie
relor de mecanică și electrotehnică în vederea asi
gurării unui proces instructiveducativ adecvat.
Valoarea totală a investițiilor este de peste trei
milioane de lei, iar durata de realizare a intervențiilor
este de 10 luni.
Sursa: ziarulteleormanul.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.

