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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează concurs pentru 

ocuparea unui post de consilier juridic în 
cadrul Biroului Juridic, Serviciul Juridic și 
Soluționare Contestații, la sediul central din 
municipiul Călărași. Contractul individual de 
muncă va fi pe durată determinată de 12 luni 
din momentul angajării.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licen-

ță în ramura de știință - științe juridice, specializarea – 
drept (conform nomenclatorului domeniilor și al speci-
alizărilor/programelor de studii universitare);

 9Minim 1 an experiență în domeniul juridic;
 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor;

 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.
2. Dosarele de înscriere se transmit online la adrese-

le de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și rodica.pa-
tra@adrmuntenia.ro sau se depun la sediul central al ADR 
Sud Muntenia până la data de 12.09.2022, ora 12:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
13.09.2022 începând cu ora 10:00, la sediul central al 
ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Pătra Rodica, șef Birou Juri-
dic, email rodica.patra@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, 
șef Birou Resurse Umane, e-mail resurseumane@adr-
muntenia.ro, tel: 0242-331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente ne-
cesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe websi-
te-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.
ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente uti-
le > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.
adrmuntenia.ro/download_file/document/1302/Con-
curs-CJ-13-09-2022.rar.

Concurs, în data de 13 septembrie 2022, pentru ocuparea 
unui post de consilier juridic în cadrul Biroului juridic, Serviciul juridic 
și soluționare contestații, la sediul central din municipiul Călărași

Mirela TIBERIU 
• 16 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii septembrie, Mirela Tiberiu, 
arhivar, Compartimentul arhivă, a aniversat 16 ani 
de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, o felicităm și îi mulțumim 
pentru profesionalismul și competența manifesta-
te de-a lungul acestor ani!

La Mulți Ani cu multe succese!

Alexandra Elvira POPA 
• 13 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 1 septembrie, colega noastră Alexan-
dra Elvira Popa, expert Serviciul helpdesk, a împli-
nit 13 ani de activitate.

Cu acest prilej, o felicităm și îi mulțumim pentru 
atitudinea cordială și implicarea manifestate prin 
activitatea desfășurată în cadrul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu multe împliniri!
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 7 septembrie 2022
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Ministerul Familiei, Tineretului și 
Egalității de Șanse (MFTEȘ) intențio-
nează să lanseze, în perioada 20 sep-
tembrie – 20 noiembrie 2022, apelul 
aferent Investiției 1. Crearea unei re-
țele de centre de zi pentru copiii ex-
puși riscului de a fi separați de familie 
din cadrul Componentei 13 - Reforme 
sociale a Planului Național de Redre-
sare și Reziliență (PNRR) al României.

Investiția are în vedere crearea a 
aproximativ 150 de servicii sociale de 
prevenire a separării copilului de fami-
lia sa, dintre care cel puțin 10% să se 
afle în comunitățile cu o populație ro-
mă semnificativă, la nivelul municipii-
lor, orașelor și comunelor, respectiv:

• Centre de zi pentru copii aflați în 
situație de risc de separare de părinți;

• Centre de zi de recuperare pen-
tru copii cu dizabilități;

• Centre de zi pentru consiliere și 
sprijin pentru părinți și copii.

Detaliile apelului
Buget: 50,27 milioane de Euro.
Valoarea maximă eligibilă a pro-

iectului:
• 330.000 Euro fără TVA pentru 

145 de clădiri al căror consum de 
energie este aproape egal cu zero;

• 484.000 Euro fără TVA pentru 
5 clădiri care vor respecta obiecti-
vul privind necesarul de energie pri-
mară cu cel puțin 20% mai mic decât 
cerința pentru clădirile al căror  con-
sum de energie este aproape egal cu 
zero conform orientărilor naționale.

Rata de finanțare acordată prin PNRR 
este de 100% din valoarea chel tuielilor 
eligibile ale proiectului, fără TVA.

Solicitanți eligibili:
• Furnizori publici de servicii sociale 

acreditați care funcționează la nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor, sau

• Parteneriate între acestea și fur-
nizorii de servicii sociale acreditați.

Atenție! Vor beneficia de punctaj 
suplimentar proiectele în care cen-

trul de zi este înființat într-o unitate 
administrativ teritorială în care exis-
tă comunitate compactă de romi.

Obiectiv: Componenta are ca 
obiectiv general creșterea gradului de 
integrare și de acces la serviciile soci-
ale și de inserție socio-profesională a 
unor categorii defavorizate, dezvolta-
rea unor politice active de stimulare a 
formalizării muncii și de creștere a im-
pactului și calității serviciilor de asis-
tență socială și de ocupare coroborat 
cu stimularea accesului pe piața forței 
de muncă prin dezvoltarea unor for-
mule flexibile de lucru și a unor măsuri 
de activare în zona economiei sociale.

Activități eligibile:
• construcția/reabilitarea/mo-

dernizarea/extinderea unei clădiri 
pentru înființarea unui serviciu soci-
al  pentru prevenirea separării copii-
lor de familia lor;

• dotarea clădirii;
• susținerea funcționării serviciu-

lui social nou înființat după finaliza-
rea investiției pentru o perioadă de 
maximum 8 luni, dar fără a depăși 31 
decembrie 2024.

Cererea de finanțare trebuie să 
aibă ca finalitate crearea unui servi-
ciu social, după cum urmează:

a) Centre de zi pentru copii aflați 
în situație de risc de separare de pă-
rinți – cod serviciu social 8891CZ-C-II;

b) Centre de zi de recuperare 
pentru copii cu dizabilități – cod ser-
viciu social 8891CZ-C III;

c) Centre de zi pentru consiliere 
și sprijin pentru părinți și copii – cod 
serviciu social 8899CZ-F-I;

Cheltuieli eligibile:
• Cheltuieli pentru obținerea și 

amenajarea terenului;
• Cheltuieli pentru asigurarea uti-

lităților necesare obiectivului;
• Cheltuieli pentru proiectare și 

asistență tehnică;
• Cheltuieli pentru investiția de 

bază ( construcții și instalații , dotări)

• Alte cheltuieli: organizare de șan-
tier, comisioane, cote, taxe, cheltuieli 
diverse și neprevăzute;

• Cheltuieli pentru funcționarea 
serviciului social (Cheltuieli cu per-
sonalul angajat al serviciului social 
nou creat prin proiect;

• Cheltuieli cu hrana și întreți-
nerea copiilor (cheltuieli cu hrana, 
cheltuieli cu utilitățile, diverse pro-
duse și servicii, cheltuieli medicale 
nedecontate). Cheltuielile cu susți-
nerea funcționării serviciului social 
nou înființat după finalizarea inves-
tiției sunt eligibile pentru o perioadă 
de maximum 8 luni, dar fără a depă-
și 31 decembrie 2024.

Atenție! Nu sunt eligibile proiec-
tele care propun exclusiv realizarea 
de lucrări fără autorizație de con-
struire, lucrări/construcții provizorii 
și/sau propun exclusiv dotarea uni-
tății de infrastructură.

Sunt eligibile proiectele pentru 
care au fost încheiate contracte de 
lucrări după data de 01.02.2020.

Aplicația electronică prin interme-
diul căreia se lansează apelul de proiec-
te: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home.

Calendar estimativ:
• Data și ora de începere a depu-

nerii de proiecte: 20 septembrie 2022, 
ora 10:00;

• Data și ora de închidere a depu-
nerii de proiecte: 20 noiembrie 2022, 
ora 23:59;

• Termen estimat pentru finaliza-
rea etapei de evaluare: 20 decembrie 
2022;

• Termen estimat pentru finaliza-
rea etapei de contractare: 30 decem-
brie 2022.

• Termen maxim de implementa-
re a proiectelor: 31 decembrie 2024.

În cazul în care sunteți interesați 
de depunerea unei cereri de finanța-
re în cadrul acestui apel de proiecte, 
vă rugăm să transmiteți un email la 
adresa: pnrr@adrmuntenia.ro.

Apel PNRR pentru crearea unei rețele de centre de zi 
pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie
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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 
lansează în perioada 9 septembrie 2022 – 12 decembrie 
2022 prima sesiune a acestui an de depunere a Cereri-
lor de finanțare pentru submăsura 4.1a „Investiții în ex-
ploatații pomicole” din Programul Național de Dezvolta-
re Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

• 30.500.000 Euro pentru înființare/ extindere/ mo-
dernizare plantație inclusiv condiționare și marketing 
(ca și componente secundare);

• 7.500.000 Euro pentru înființare/ extindere/ mo-
dernizare pepinieră, inclusiv condiționare și marketing 
(ca și componentă secundară);

• 10.000.000 Euro pentru achiziție utilaje de recolta-
re (modernizare exploatație).

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submă-
suri este creșterea competitivității exploatațiilor pomi-
cole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, 
modernizarea și/ sau extinderea unităților de procesa-
re, înființarea de plantații pomicole, reconversia planta-
țiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pe-
pinierele pomicole.

Valoarea ajutorului nerambursabil – submăsura 4.1a 
PNDR 2022

Pentru componentele finanțării, valoarea ajutorului 
nerambursabil diferă în funcție de dimensiunea ferme-
lor solicitante. Astfel, pentru fermele mici intensitatea 
sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, 
fără a depăși 100.000 euro pentru achiziții simple, inclu-
siv utilaje de recoltare și 450.000 euro pentru proiecte 
complexe.

Pentru fermele medii intensitatea sprijinului es-
te de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depă-
și  200.000 euro pentru investițiile care presupun achizi-
ții simple, inclusiv utilaje de recoltare și 1.500.000 euro 
pentru proiecte complexe.

În ceea ce privește obținerea materialului de înmul-
țire și a materialului de plantare fructifer, intensitatea 
sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, 
fără a depăși 300.000 euro pentru achiziții simple, inclu-
siv utilaje de recoltare și 1.500.000 euro pentru proiec-
te complexe.

Pentru fermele mari intensitatea sprijinului este 
de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși  
300.000 euro pentru investițiile care presupun achizi-
ții simple, inclusiv utilaje de recoltare și 1.500.000 euro 
pentru proiecte complexe.

Pentru formele asociative intensitatea sprijinului es-
te de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 
300.000  euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de 

recoltare și 1.500.000 euro pentru proiecte complexe.
Pentru formele asociative, intensitatea sprijinului ne-

rambursabil se va putea majora cu 20 de puncte pro-
centuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depă-
și 90%.

Categoriile de beneficiari eligibili:
• Persoana fizică autorizată;
• Întreprinderi individuale;
• Întreprinderi familiale;
• Societate în nume colectiv – SNC;
• Societate în comandită simplă – SCS;
• Societate pe acțiuni – SA;
• Societate în comandită pe acțiuni – SCA;
• Societate cu răspundere limitată – SRL;
• Societate comercială cu capital privat (înființată în 

baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările și completările 
ulterioare);

• Institutele de cercetare – dezvoltare, stațiunile și 
unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și di-
dactice cu personalitate juridică, de drept public sau 
privat, inclusiv universități având în subordine/structu-
ră stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din do-
meniul agricol și /sau ferme de dezvoltare – doar pen-
tru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA;

• Societate agricolă;
• Societate cooperativă agricolă înființată în baza Le-

gii nr. 1/ 2005, care activează în sectorul pomicol, iar in-
vestițiile realizate deservesc interesele propriilor mem-
bri;

• Cooperativă agricolă înființată în baza Legii nr. 
566/ 2004, care activează în sectorul pomicol, iar inves-
tițiile realizate deservesc interesele propriilor membri 
care au calitatea de fermieri;

• Grup de producători și Organizație de producători 
care activează în sectorul pomicol, iar investițiile reali-
zate deservesc interesele propriilor membri;

• Composesorate, obști și alte forme asociative de 
proprietate asupra terenurilor (menționate în Legea nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu modi-
ficările și completările ulterioare.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:
• să desfășoare activități economice, sub forma de 

întreprindere individuală, întreprindere familială, per-
soană fizică autorizată sau persoana juridică română;

• să acționeze în nume propriu;
• să asigure surse financiare stabile și suficiente pe 

tot parcursul implementării proiectului.
Sursa: ziartopdearges.ro

Fonduri europene pentru investiții în pomi fructiferi, 
căpșuni sau muri
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Ordinul nr. 1538 din 2 august 2022 pentru stabilirea 
normelor de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guver-
nului nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat 
a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corec-
țiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformi-
tatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, pre-
cum și a altor creanțe bugetare a fost publicat în MO nr. 
794/10 august 2022.

Beneficiarii POR pot transmite către Autoritatea de Ma-
nagement pentru Programul Operațional Regional, prin in-
termediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare, Solici-
tarea de plată pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente reducerilor procentuale și/ sau corecți-
ilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformita-
tea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și 
a altor creanțe bugetare (Anexa 1), după ce, în prealabil, a 
analizat dacă se încadrează în prevederile art. 1, 2 și 6 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 101/ 2022.

Data comunicării solicitării către AM POR va fi prima 
zi lucrătoare care urmează datei transmiterii de către 
beneficiar a acesteia.

Beneficiarul depune o singură solicitare pentru su-

portarea de la bugetul de stat a sumelor aferente co-
recțiilor financiare și a accesoriilor acestora, denumită în 
continuare solicitare, pentru toate contractele de achizi-
ție publică din cadrul unui proiect.

Solicitarea va fi semnată cu semnătura electronică 
calificată conform prevederilor legale, fiind asimilată în-
scrisurilor autentice. Împreună cu solicitarea vor fi trans-
mise și documentele justificative corespunzătoare, pre-
văzute în Anexa la Ordinul nr. 1538/2022, tot prin inter-
mediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare.

În caz de forță majoră sau dacă nu funcționează apli-
cația MySMIS, modulul Comunicare, se vor aplica cele 
prevăzute de art. 8 din Legea nr. 128/2020 pentru apro-
barea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 
privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de 
coordonare și gestionare a fondurilor europene structu-
rale și de investiții pentru perioada de programare 2014-
2020, precum și pentru modificarea și completarea Or-
donanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apă-
rute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau 
a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Sursa: inforegio.ro

Informare pentru beneficiari privind depunerea 
Solicitărilor de plată în conformitate cu O.U.G. nr. 101/2022
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Arheologii au descoperit recent ru-
inele unei clădiri medievale la „Ora-
șul de Floci”. În această perioadă, cer-
cetările arheologice continuă în situl 
medieval din Bărăgan, în apropierea 
localității Giurgeni. În cadrul progra-
melor multianuale de cercetare siste-
matică, specialiștii Muzeului Județean 
Ialomița fac săpături într-o zonă din 
parcul arheologic Orașul de Floci, un-
den în anul 2017, au fost evidențiate 
primele urme ale unui edificiu de ma-
ri dimensiuni. Lucrările, coordonate 
de un expert de la Institutul Național 
al Patrimoniului și de un arheolog la 
Muzeul Județean Ialomița, au scos la 
suprafață noi indicii care arată că es-
te vorba despre o clădire impozantă 
pentru acele vremuri (sfârșitul anilor 
1500, începutul anilor 1600). Are o suprafață de apro-
ximativ 300 de metri pătrați, cel puțin un etaj și pivniță.

„Toate acestea duc la concluzia că era sediul adminis-
trativ al târgului, al „județului” (sau „judelui”), adică ace-
la care conducea treburile așezării, ajutat de 12 „pâr-
gari”, aleși din rândul târgoveților. Ar fi echivalentul de 
astăzi al primarului și consilierilor locali”, spun specialiștii 
Muzeului Județean Ialomița.

Conform Muzeului Județean Ialomița, această desco-
perire arheologică atestă o dată în plus importanța pe 
care o avea Orașul de Floci în Evul Mediu în Țara Româ-
nească. Este singurul loc medieval din țară peste care nu 
s-a suprapus nicio așezare modernă, fapt pentru care în-
treaga suprafață de 80 de hectare poate fi cercetată ar-
heologic, rezultând posibilitatea reconstituirii unei orga-
nizări de tip urban.

Aici, în orașul dispărut de lângă localitatea ialomițea-
nă Giurgeni, s-a născut în anul 1558 domnitorul Mihai Vi-
teazul. Orașul de Floci a avut un rol important în istoria 
economică și politică a statului medieval din Țara Româ-
nească – conform documentelor istorice, cele mai im-
portante lucruri care se vindeau în singurul oraș medie-
val din Bărăgan erau blănurile de animale. Unica așeza-
re urbană din estul Câmpiei Române, în cursul secolelor 
XIV-XVIII a avut o importanță strategică în controlul gra-
niței de est a țării.

„Mihail Viteazul a avut o legătură directă cu Orașul 
de Floci, conform cronicilor lui Ștefan Samuscovi, un cro-
nicar luat la Curte de Mihai Viteazul în momentul în care 
a trecut în Transilvania, care consemnează următoarele 

lucruri: Măriei Sale îi plăcea întotdeauna să spună că es-
te din orașul de la vărsarea Ialomiței în Dunăre, adică de 
la Orașul de Floci. Îi mai plăcea să spună că mama lui es-
te de aici și o chema Tudora. Atât el, cât și mama sa erau 
niște oameni bogați și se îndeletniceau cu comerțul. Des-
pre Mihai Viteazul sunt scrise foarte multe lucrări, iar pe 
cei neîncrezători îi invit să le citească”, a explicat manage-
rul Muzeului Județean Ialomița.

Sursa: adevarul.ro

Ruinele unei clădiri medievale,
în orașul unde s-a născut Mihai Viteazul

https://www.adrmuntenia.ro
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Zilele trecute, la Muzeul Golești, a avut loc conferința de 
închidere a proiectului „Implementarea unor măsuri și instru-
mente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în ca-
drul Consiliului Județean Argeș”, proiect finanțat prin Progra-
mul Operațional Capacitate Administrativă  2014-2020, Axa 
prioritară - „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 
transparente”, Operațiunea - „Introducerea de sisteme și stan-
darde comune în administrația publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”, 
Componenta 1 - CP 12/2018 pentru regiunile mai puțin dez-
voltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și mă-
suri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației pu-
blice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. În cadrul acestui 
proiect este cuprinsă și Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă 
a Județului Argeș, iar proiectele viitoare trebuie să se încadreze 
în strategie. Proiectul a cuprins și o componentă de digitalizare 
a Arhivei, așadar se fac pași siguri către digitalizare. Un alt pro-
iect important este cel pentru realizarea instalațiilor la Spitalul 
de Pneumoftiziologie Valea Iașului, județul Argeș fiind, în acest 
moment, pe primul loc în regiunea Sud – Muntenia la atrage-
rea și implementarea fondurilor structurale.

Sursa: curier.ro

Implementarea
unor măsuri și instrumente destinate 

îmbunătățirii proceselor administrative 
în cadrul Consiliului Județean Argeș

Pentru realizarea investițiilor la noua școală din Corbii mari, 
administrația comunei a obținut finanțare din Regio, Axa pri-
oritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Pri-
oritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, 
inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de com-
petențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea in-
frastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 
„Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpu-
rii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 
crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învă-
țământului obligatoriu, Operațiunea B. Astfel, Primăria Cor-
bii Mari a ridicat, cu fonduri europene, o școală nouă, în ca-
re vor învăța aproape 200 de elevi. Investiția este una spec-
taculoasă pentru mediul rural, fiind vorba de o clădire ridicată 
de la 0, după standardele și nevoile actuale ale copiilor și pro-
fesorilor. Cu spații generoase, luminate natural, dotări moder-
ne, printre care un lift, dar și dispozitive pentru copii cu diza-
bilități, școala Corbii Mari intră în concurență cu școli din me-
diul urban. Totalul investiției a fost de 7 milioane de lei, din ca-
re aproape 6 milioane de lei provenind din fonduri europene.

Sursa: ziardambovita.ro

Școală nouă în Corbii Mari

Proiectul transfrontalier româno-bulgar privind protecția la 
inundații și managementul situațiilor de urgență s-a încheiat vi-
neri, 2 septembrie. Achiziția de echipamente moderne a fost fi-
nanțată prin Programul Interreg V- România-Bulgaria. Din valoa-
rea totală a proiectului de 3.853.515,55 euro, Consiliul Județean 
Călărași a venit cu o participare bugetară de 2.794.779,66 eu-
ro. Activitățile pe care le-a derulat Consiliul Județean Călărași în 
acest proiect au început în 2017 și au constat, în principal, în achi-
ziționarea de echipamente moderne de intervenție în situații de 
urgență pentru Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgen-
ță „Barbu Știrbei” Călărași. Astfel, a fost achiziționat un vehicul de 
intervenție în caz de urgență pentru transport muniții neexplo-
date, un vehicul de intervenție în caz de urgență prevăzut cu ma-
cara de 60 tone și cu echipament de salvare și un vehicul de in-
tervenție prevăzut cu motopompă de capacitate mare, de max 
50.000 l/min. Totodată a fost achiziționat și un sistem informatic 
integrat pentru managementul situațiilor de urgență, în valoare 
de 1.165.000 Euro, inclusiv TVA. Din economiile realizate în ca-
drul proiectului în valoare de 261.200 euro au fost achiziționate 
echipamente pentru lupta împotriva noului tip de virus: opt tăr-
gi, patru defibrilatoare, 40 de lămpi cu ultraviolete pentru dezin-
fecție, zece tuneluri de dezinfecție, două microbuze de tip 8+1, o 
autospecială pentru transport echipamente și persoane, 15.000 
măști de protecție, opt aparate de dezinfecție terminală și 1.000 
aparate de decontaminare cu aerosoli.

Sursa: adevarul.ro

Echipamente
pentru intervenția la inundații, 

achiziționate la Călărași

Opt unități școlar
in județul Giurgiu, incluse în programul 

- pilot privind suplimentul alimentar

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Ministrul Educației a aprobat lista celor 300 de școli și licee în 
care se implementează programul - pilot de acordare a unui su-
port alimentar în noul an școlar. Pe această listă figurează șap-
te școli și un liceu din județul Giurgiu (școlile din Stănești, Bolin-
tin Deal, Ghimpați, Toporu, Herăști, Schitu și Liceul „Udriște Năs-
turel”, din Hotarele), numărul total al elevilor ce vor beneficia de 
acest program ajungând la 3.651, mai mult decât dublu compa-
rativ cu anul școlar trecut – 1.333. La nivel național, a fost dublat 
numărul de unități de învățământ (de la 150 la 300), fiind luate 
în considerare majoritatea solicitărilor transmise de inspectora-
tele școlare județene. Comparativ cu anul școlar 2021-2022, se 
majorează cu 50% limita valorică zilnică a produselor acordate: 
de la 10 la 15 lei/masă/beneficiar. Prin acest program, Guvernul 
își propune să contribuie la prevenirea excluziunii sociale, aban-
donului școlar și la îmbunătățirea performanțelor școlare. Copi-
ii nu mai absentează de la școală și au o masă caldă la o oră fixă.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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Beneficiară a unui proiect cu finanțare europeană 
de 2,2 milioane de lei, administrația județeană ialomi-
țeană a reușit să realizeze Strategia de Dezvoltare a ju-
dețului Ialomița 2021-2027. Documentul cuprinde un 
portofoliu de proiecte, dar și sursele de finanțare dis-
ponibile pentru concretizarea acestora.

În mai 2020, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publi-
ce și Administrației și Consiliul Județean Ialomița imple-
mentau proiectul cu finanțare prin Programul Opera-
țional Capacitate Administrativă (POCA), „Împreună 
pentru Ialomița - Strategia de Dezvoltare a județului Ia-
lomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru ce-
tățeni”. Proiectul a vizat și realizarea Strategiei de Dez-
voltare a județului Ialomița pentru perioada 2021-2027, 
document important pentru că evidențiază obiective-
le proiectelor edilitare pe care le are Consiliul Județean 
Ialomița. Totodată, Strategia cuprinde și sursele de fi-
nanțare necesare implementării acestor proiecte. Mai 
mult, în cadrul Strategiei sunt incluse și proiectele ad-
ministrațiilor publice locale din județul Ialomița. Noua 
Strategie de Dezvoltare este axată pe 5 piloni: Ialomița - 
principalul hub agroalimentar la nivel național, Ialomița 
- județ echitabil, Ialomița - județ rezilient, Ialomița - ju-
deț accesibil și bine concertat în teritoriu și Ialomița - ju-
deț cu management performant.

Sursa: independentonline.ro

Ialomița
are o nouă Strategie de dezvoltare
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Primăria Ploiești a lansat licitația pentru realizarea 
proiectului „Regenerare urbană în zona marginalizată 
a Municipiului Ploiești – Cartier Pictor Rosenthal”, în va-
loare de peste trei milioane de euro. Lucrările vor viza 
repararea și modernizarea străzilor, amenajarea de pis-
te de biciclete, realizarea sistemului de iluminat public, 
amenajarea spațiilor verzi și a unor zone de relaxare. 
Proiectul de investiții se derulează în cadrul Programu-
lui Operațional Regional 2014 – 2020 și va atrage fon-
duri europene pentru cartierul Pictor Rosenthal, una 
dintre zonele marginalizate ale Ploieștiului. Una dintre 
componentele sale se referă la amenajarea unui loc de 
joacă pentru copii, pe Aleea Berceni, iar cea de-a do-
ua va include lucrări de reabilitare/modernizare străzi, 
alei, parcări; realizare piste biciclete; reabilitarea, mo-
dernizarea sau construirea (extinderea) rețelelor de uti-
lități urbane (alimentare cu apă, canalizare); realizarea 
iluminatului exterior rutier, alimentarea electrică a sis-
temului de automatizare și control al sistemului de iri-
gații, instalații de supraveghere de exterior (moderniza-
rea și construirea stațiilor de așteptare călători), cana-
lizație curenți slabi; amenajare peisagistică; amenajare 
spații verzi și construire sistem de irigații – implemen-
tare sistem de irigații automatizat pentru spațiile verzi. 
Valoarea estimată este de 18.632.633,80 lei, fără T.V.A., 
iar lucrările ar urma să fie realizate în termen de 16 luni. 
Data limită pentru depunerea ofertelor, în cadrul pro-
cedurii de achiziție, este 26 septembrie.

Sursa: telegrama.ro

Proiect
de peste 18 milioane de lei 

pentru modernizarea cartierului 
ploieștean Pictor Rosenthal

PRAHOVA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației (MDLPA) a publicat lista obiectivelor de investi-
ții în rețeaua de apă, canalizare și drumuri, finanțate de 
la bugetul de stat, prin Programul Național de Investi-
ții „Anghel Saligny”.

Pentru județul Teleorman sunt finanțate 114 obiec-
tive de investiții, în valoare totală de 1.532.371.741,19 
lei, ceea ce reprezintă aproximativ 61% din cuantumul 
tuturor solicitărilor de finanțare. Pentru Teleorman a 
fost alocată a treia cea mai mare sumă pe țară, în acest 
calup de proiecte fiind prioritare proiectele ce vizea-
ză racordarea sau extinderea sistemelor de alimenta-
re cu apă, înființarea sistemelor de canalizare, asfalta-
rea, reabilitare și modernizarea drumurilor, de interes 
local sau județean.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

114 proiecte
finanțate prin Programul 

„Anghel Saligny” 
pentru județul Teleorman

TELEORMAN
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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, 
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201, 
mun. Pitești, jud. Argeș, 
E-mail 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, 
E-mail 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, 
E-mail 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, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail 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, 
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

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 caractere 
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.
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Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” este un 
material cu informații despre activitățile derulate 
de către Agenție și de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în vederea 
promovării Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea 
publicului țintă despre activitatea instituțiilor 
membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud 
Muntenia și despre cele mai importante evenimente 
organizate de acestea în județele regiunii.
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