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Peste 1,5 miliarde de euro vor fi disponibile în regiunea 
Sud-Muntenia pentru finanțarea proiectelor în exercițiul fi-
nanciar european 2021-2027. Pentru prima data, regiunea 
Sud-Muntenia va avea un program de finanțare dedicat și des-
centralizat, aplicațiile putând fi depuse în cadrul a șapte prio-
rități de finanțare aliniate celor cinci obiective de politică ale 
Uniunii Europene. Astfel, în data de 24 noiembrie, începând 
cu ora 11:00, la sediul central din municipiul Călărași, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia organizea-
ză evenimentul de lansare al Programului Regional Sud-Mun-
tenia 2021-2027. În cadrul ceremoniei, va avea loc și inaugura-
rea Corpului B al sediului central al Agenției, întreaga activita-
te derulându-se sub sloganul „Program nou, în casă nouă!”.

Evenimentul va fi transmis online, pe pagina de Facebo-
ok a ADR Sud-Muntenia, https://www.facebook.com/adrsu-
dmuntenia, și pe canalul YouTube al Agenției, https://www.
youtube.com/@ADRSudMuntenia.

Vă invităm să participați on-line la acțiune prin interme-
diul conturilor noastre de social-media!

Plecând de la specificitățile regionale, de la lecțiile învăța-
te în derularea POR 2014-2020 și de la documentele regionale 
de programare, fondurile europene atribuite pentru dezvol-
tarea regională durabilă în exercițiul financiar 2021-2027 vor 
finanța investiții în infrastructură, servicii și echipamente ne-
cesare relevante, precum și achiziționarea, testarea și pilota-
rea de soluții și aplicații, inclusiv asigurarea securității ciberne-
tice și interoperabilității acestora în vederea valorificării avan-

tajelor digitalizării prin dezvoltarea de servicii pentru siguran-
ța și în beneficiul cetățenilor, al mediului de afaceri și de cer-
cetare și al autorităților și instituțiilor publice locale/centrale.

Astfel, investițiile pentru dezvoltarea regională durabi-
lă vor fi realizate prin șase Obiective strategice corespunză-
toare celor cinci Obiective de politică stabilite de Comisia Eu-
ropeană pentru perioada 2021-2027: Stimularea dezvoltării 
inteligente și durabile a regiunii, bazată pe inovare, digitali-
zare și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial; Stimularea 
tranziției regiunii către o economie cu emisii zero prin crește-
rea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției mediului și 
creșterea mobilității urbane; Creșterea gradului de accesibili-
tate a zonelor rurale și urbane la rețeaua TEN-T prin investiții 
în infrastructura rutieră de drumuri județene; Creșterea ac-
cesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educa-
ție, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvolta-
rea infrastructurii educaționale; Creșterea atractivității regiu-
nii prin investiții în infrastructura de turism, patrimoniu cultu-
ral și regenerare urbană; Dezvoltarea capacității administra-
tive a Autorității de Management pentru Programul Regional 
Sud-Muntenia și a beneficiarilor.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este publi-
cat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Des-
pre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regiona-
lă > 2021-2027 > Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, 
link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/ar-
ticle/823/PR-SM-2021-2027.rar.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, la start!
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Liviu Gabriel Mușat, directorul general al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională 

(ADR) Sud-Muntenia a participat, la invitația 
Ambasadei Statelor Unite ale Americii la 
București, la cel mai prestigios târg dedicat 
soluțiilor Smart City la nivel global.

Smart City Expo World Congress (SCEWC) este eve-
nimentul internațional etalon adresat orașelor și soluți-
ilor urbane inteligente, organizat în centrul expozițional 
Gran Via Venue din Barcelona, în perioada 15-17 noiem-
brie 2022, sub tema „Orașe inspirate de oameni”. Aflat 
la a 11-a ediție, evenimentul a reunit peste 800 de ex-
pozanți și 350 de experți internaționali, care s-au reunit 
pentru a împărtăși informații și a învăța cele mai bune 
practici pentru o lume urbană mai durabilă.

Congresul s-a concentrat pe strategiile și instrumen-
tele accesibile guvernelor locale, organizațiilor și cetățe-
nilor implicați în transformarea urbană, pentru a asigu-
ra un viitor mai bun comunităților și generațiilor viitoare.

Ca urmare a succesului de anul trecut, ediția din 
acest an a SCEWC a fost o experiență hibridă, evenimen-
tul fizic desfășurându-se în Barcelona, cu peste 20.000 
de participanți în persoană și tot atâția online, din peste 
140 de țări. Programul congresului SCEWC a fost struc-
turat pe opt teme, respectiv Economie, Tehnologii, Ener-
gie & Mediu, Guvernare, Infrastructură, Incluziune soci-
ală, Mobilitate și Siguranță & Securitate.

ADR Sud-Muntenia,
prezentă la Smart City Expo World Congress 2022

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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În perioada 14-17 noiembrie 2022, a avut loc la Porto 
Salvo, Portugalia, a doua întâlnire transnațională a pro-
iectului „TIMS - Instruire în Sistemul de Management al 
Inovării pentru dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor”, fi-
nanțat în cadrul cadrul Programului Erasmus+, acțiunea 
cheie 2, KA220-VET- Parteneriate de cooperare în edu-
cația și formarea profesională și la prima sesiune de in-
struire (Learning Lab). La evenimentul organizat în for-
mat hybrid de către partenerul portughez Institutul ISQ 
au participat reprezentanții partenerilor proiectului, din 
partea Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
fiind prezente Monica Măgureanu, șef Serviciu Proiecte 
și Relații Internaționale și Adriana Tiliță, expert Serviciul 
Proiecte și Relații Internaționale.

În primele zile ale evenimentului, în cadrul sesiunii de 
instruire pe tema „Managementului inovării pentru dez-
voltarea sustenabilă a IMM-urilor”, s-au discutat curicu-
la de instruire și structura cursului precum și metodolo-
gia acestuia. Partenerii proiectului au analizat, de ase-
menea, și perspectiva europeană privind microcertifica-
tele (calificări care atestă rezultatele învățării obținute 
prin intermediul unui curs sau al unui modul scurt, eva-
luat în mod transparent).

În ultima zi a avut loc întâlnirea de steering commit-
tee a partenerilor în cadrul cărora s-au prezentat aspec-
te legate de managementul proiectului, diseminare, ma-
nagementul calității și raportare financiară.

Proiectul TIMS se adresează persoanelor care au ne-
voie să dobândească cunoștințe pentru inițierea și im-
plementarea ideilor sau proiectelor inovatoare în orga-

nizații, astfel încât sistemul existent de management al 
calității să fie extins la sistemul de management al inova-
ției, în vederea lansării strategiilor competitive.

De asemenea, printre obiectivele proiectului se mai 
află și sprijinirea creării și accesul la căi de perfecționa-
re pentru adulți, prin oferte de învățare adaptate, special 
concepute pentru IMM-uri; creșterea interesului adulți-
lor pentru mijloacele de perfecționare prin strategii efici-
ente de îndrumare și motivație, pentru a se asigura acces 
la învățarea pe tot parcursul vieții; promovarea inovației 
în IMM-urile europene ca principal instrument pentru fa-
cilitarea sustenabilității; adaptarea la schimbările existen-
te la nivel european (cum ar fi criza pandemică); extin-
derea și dezvoltarea competențelor de instruire și a per-
soanelor care sprijină cursanții adulți, prin îmbunătățirea 
metodelor și instrumentelor de predare prin utilizarea 
eficientă a soluțiilor inovatoare și a tehnologiilor digitale.

Contractul de finanțare se va derula pe o perioadă 
de 28 de luni, în intervalul martie 2022 - iunie 2024 și va 
avea o valoare aproximativă de 300.000 euro, din care 
bugetul ADR Sud-Muntenia va fi de circa 32.000 euro. 
Consorțiul proiectului este format din 7 parteneri: Aso-
ciația letonă pentru calitate (Riga, Letonia) care este co-
ordonator, Institutul ISQ (Porto Salvo, Portugalia), Com-
pania I.S.C.N. - Experți internaționali în software pentru 
rețele de colaborare (Graz, Austria), Compania de con-
sultanță în soluții tehnico-profesionale (Zaragoza, Spa-
nia), Tournis Consulting (Agios Stefanos, Grecia), Agen-
ția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (Călărași, 
România), Deloris Mundo Limited (Lagos, Nigeria).

ADR Sud Muntenia,
la a doua întâlnire transnațională și la prima sesiune 

de instruire în cadrul proiectului TIMS

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-
MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, ÎNCEPÂND CU DATA 

DE 5 DECEMBRIE 2022, CONCURS PENTRU OCUPAREA 
UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL BIROULUI 
VERIFICARE PLĂȚI POR, SERVICIUL VERIFICARE 
PROIECTE POR, 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:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în 
una dintre următoarele ramuri de știință (conform no-
menclatorului domeniilor și al specializărilor/progra-
melor de studii universitare): științe economice sau in-
ginerie civilă;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Capacitatea de a gestiona un volum variabil de mun-
că și de a respecta termenele stabilite;
• Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a infor-
mațiilor;
• Disponibilitate pentru deplasări în regiune.
2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa de 
e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se depun 
la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 
29.11.2022, ora 17:00.
3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
05.12.2022, începând cu ora 10:00, la sediul central al 

ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași.
4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Direc-
ția Organism Intermediar POR, e-mail da.oi@adrmun-
tenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail 
resurseumane@adrmuntenia.ro, telefon 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.adrmunte-
nia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documen-
te utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/docu-
ment/1310/Concurs-expert-VERIF-dec-2022.rar.

Concurs, începând cu data de 5 decembrie 2022, 
pentru ocuparea unui post de expert în cadrul 

Biroului Verificare Plăți POR, Serviciul Verificare 
Proiecte POR, la sediul central din municipiul Călărași

Mădălina CILIBEANU 
• 13 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În luna noiembrie, colega noastră, Mădălina CILIBEANU, expert 
Serviciul helpdesk, aniversează 13 ani de activitate în cadrul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim pentru profesiona-
lism și pentru competența manifestate în activitatea desfășurată în ca-
drul Agenției!

La Mulți Ani cu multe succese pe toate planurile!

https://www.adrmuntenia.ro
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AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD-MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, 

ÎNCEPÂND DATA DE 5 DECEMBRIE 2022, 
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE 
EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI EVALUARE, 
SELECȚIE ȘI CONTRACTARE POR, 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 următoarele ramuri de știință(conform nomencla-
torului domeniilor și al specializărilor/programelor de 
studii universitare): inginerie civilă; inginerie electrică, 
electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor; 
inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 
management;

 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

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

formațiilor;
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se de-
pun la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data 
de 29.11.2022, ora 17:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
05.12.2022 începând cu ora 10:00, la sediul central al 
ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Di-
recția Organism Intermediar POR, e-mail da.oi@adrmun-
tenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail 
resurseumane@adrmuntenia.ro, telefon 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.adrmunte-
nia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documen-
te utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/docu-
ment/1309/Concurs-expert-EVAL-dec-2022.rar.

Concurs, începând cu data de 
5 decembrie 2022, pentru ocuparea 

unui post de expert în cadrul 
Serviciului Evaluare, Selecție și 

Contractare POR, la sediul central din 
municipiul Călărași - 5 decembrie 2022

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD-MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, ÎNCEPÂND 

CU DATA DE 5 DECEMBRIE 2022, CONCURS PENTRU 
OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL 
COMPARTIMENTULUI VERIFICARE ACHIZIȚII 
ȘI CONFLICTE DE INTERESE POR, SERVICIUL 
VERIFICARE PROIECTE POR, 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 licență în una 

dintre următoarele ramuri de știință (conform nomenclatoru-
lui domeniilor și al specializărilor/programelor de studii univer-
sitare): științe economice, inginerie geologică, mine, petrol și 
gaze; inginerie electrică, electronică și telecomunicații; ingine-
ria transporturilor; inginerie civilă; ingineria sistemelor, calcula-
toare și tehnologia informației; inginerie mecanică, mecatroni-
că, inginerie industrială și management sau științe juridice;

 9Capacitatea de a lucra în echipă;
 9Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă 

și de a respecta termenele stabilite;
 9Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor;
 9Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa de e-
mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se depun la sediul cen-
tral al ADR Sud-Muntenia până la data de 29.11.2022, ora 17:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și interviu). 
Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 05.12.2022, 
începând cu ora 10:00, la sediul central al ADR Sud-Muntenia 
din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Direc-
ția Organism Intermediar POR, e-mail da.oi@adrmuntenia.ro 
și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail resurseuma-
ne@adrmuntenia.ro, telefon 0242-331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente nece-
sare înscrierii la concurs pot fi consultate pe website-ul ADR 
Sud-Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Co-
municare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concur-
suri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_
file/document/1308/Concurs-expert-CVACI-dec-2022.rar.

Concurs, începând cu data de 
5 decembrie 2022, pentru ocuparea 

unui post de expert în cadrul 
Compartimentului Verificare Achiziții 
și Conflicte de Interese POR, Serviciul 

Verificare Proiecte POR, la sediul central 
din municipiul Călărași
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Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) 
Sud-Muntenia a organizat, miercuri, 23 

noiembrie 2022, începând cu ora 10:30, o vizită 
de lucru în județul Călărași, la care au fost 
invitați să participe reprezentanți ai Comisiei 
Europene și ai autorității publice locale.

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud-Mun-
tenia, însoțit de Nicola Aimi și Irina Șofletea, manageri de 
program DG REGIO-Direcția Generală Politică Regională și 
Urbană, au vizitat două proiecte implementate prin Pro-
gramul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în jude-
țul Călărași. Din delegație a mai făcut parte Andreea-Mi-
rela Tache, director Direcția Economică în cadrul ADR 
Sud-Muntenia, Gabriela Călin, director AM PR Sud-Mun-
tenia 2021-2027 și Mariana Vișan, director Direcția Orga-
nism Intermediar POR.

Prima deplasare a fost efectuată în orașul Fundulea, 
unde a fost vizitat proiectul „Modernizarea și reabilita-
rea drumurilor județene DJ 402 tronson DN4 – Curcani – 

Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000-km 53+700 și 
DJ 302 tronson DN 3 -Belciugatele – Măriuța – limită ju-
deț Ialomița, km 0+000 – km 15+365”, aflat la un pas de 
finalizare. Cele două drumuri județene fac legătura între 
județele Călărași și Ialomița, având o importanță deo-
sebită în dezvoltarea economică a comunităților străbă-
tute. DJ 402 și DJ 302 tranzitează opt unități teritorial – 
administrative din județul Călărași și asigură o mobilita-
te crescută a oamenilor și a transporturilor în zona (UAT 
oraș Fundulea si UAT comunele Curcani, Luica, Nana, Să-
rulesti, Sohatu, Tămădău Mare și Belciugatele). Proiectul 
finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6: „Îm-
bunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regio-
nală”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terția-
re la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimoda-
le”, cu o valoare totală de 128.868.255,92 lei (aproxima-
tiv 28,2 milioane euro), din care 125.788.430,89 lei repre-
zintă asistența financiară nerambursabilă, diferența de 
3.079.825,03 lei reprezentând contribuția beneficiarului.

(continuare în pagina 7)

ADR Sud-Muntenia, în vizită la proiectele 
implementate prin POR 2014-2020, 

alături de reprezentanți ai Comisiei Europene

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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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 finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

(continuare din pagina 6)
În cadrul proiectului au fost modernizați si reabilitați 

61,75 km. de drum, noua infrastructură rutieră deser-
vind o populație de 24.403 de persoane.

Al doilea obiectiv vizitat a fost proiectul „Dezvoltarea ac-
tivității MDE Converting”, implementat de MDE Converting 
SRL, în municipiul Oltenița. Finanțat prin Programul Opera-
țional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 –„Îmbunătăți-
rea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Priorita-
tea de Investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capaci-
tăților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, pro-
iectul a avut o valoare totală de 2.680.154,67 de lei. Obiec-
tivul principal al MDE CONVERTING SRL a fost de a asigu-
ra o dezvoltare durabila a firmei, bazându-se pe o compe-
titivitate crescută și o plusvaloare a activității desfășura-
te. Rezultatele obținute în urma implementării proiectului 
sunt: creșterea numărului de angajați, a portofoliul de cli-
enți, precum și a activelor imobilizate ale firmei, cu cel pu-
țin 10% în primul an după implementarea investiției propu-
se, ceea ce a asigurat o dezvoltare durabilă a afacerii.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 23 noiembrie 2022

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Granturi de până la 500.000 euro pentru sprijinirea 
operatorilor din industria procesatoare

Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență prin care 
se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui 
grant financiar operatorilor din industria de fabricare a 
produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produ-
selor lactate, a preparatelor pentru hrana animalelor de 
fermă, potrivit unui comunicat de presă transmis de Mi-
nisterul Agriculturii și Dezvoltării Europene.

Beneficiarii schemei sunt operatorii economici care 
desfășoară activități încadrate în următoarele clase de 
clasificare: Cod CAEN 1061 – Fabricarea produselor de 
morărit, Cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsi-
milor, Cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate si 
a brânzeturilor Cod CAEN 1091 – Fabricarea preparate-
lor pentru hrana animalelor de fermă. Grantul financi-
ar reprezintă suma maximă care se acordă per operator 
pentru asigurarea unor cantități minime de făină de grâu, 
mălai, ulei de floarea soarelui, lapte consum și produse 
lactate și furaje combinate pentru hrana animalelor.

Grantul financiar maxim care se acordă per beneficiar 
este de 500.000 euro, condiționat de constituirea unor 
stocuri materie primă pentru procesare, astfel: 14.280 
tone de grâu, sau 14.280 tone porumb, sau 9.615 tone 
de floarea-soarelui, sau 10.000 tone lapte crud materie 
primă, sau pentru obținerea de furaje combinate 15.600 
tone constituite din grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau 
soia și /sau rapiță.

Dacă stocurile constituite sunt mai mici decât cele 
prevăzute, nivelul grantului financiar se diminuează pro-

centual, în mod corespunzător.
Dacă stocurile constituite de beneficiar sunt mai ma-

ri decât cele prevăzute, se acordă nivelul maxim al gran-
tului financiar.

Resursele financiare totale necesare implementării 
schemei de ajutor de stat sunt de 985.740.000 lei și re-
prezintă echivalentul în lei a sumei de 200.000.000 euro, 
care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Minis-
terului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, astfel:

• creditele de angajament necesare înscrierii în pro-
gram și depunerii cererilor se asigură în cadrul prevede-
rilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dez-
voltării Rurale pe anul 2022.

• creditele bugetare necesare efectuării plăților be-
neficiarilor ajutorului de stat se asigură din prevederi-
le bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale pe anul 2023, în cadrul limitelor de cheltu-
ieli aprobate.

Actul normativ este fundamentat pe Comunicarea CE 
– Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de 
stat de sprijinire a economiei, ca urmare a agresiunii Ru-
siei împotriva Ucrainei, cu modificările și completările ul-
terioare. Potrivit Comunicării Comisiei Europene din da-
ta de 28 octombrie 2022, Cadrul temporar de criză pen-
tru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca 
urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și-a prelun-
git aplicabilitatea până la data de 31 decembrie 2023.

Sursa: economedia.ro

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://economedia.ro
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Lăcașul de cult din localitatea Ivănești, lăsat 
în paragină în ultimii ani, a intrat în atenția 

Institutului Național al Patrimoniului, care 
l-a inclus pe lista celor 40 de monumente 
digitalizate din România.

Proiectul este cofinanțat din banii Administrației Fon-
dului Cultural Național și își propune să redea valorii ar-
hitecturale a bisericii cinstea de altădată.

Lăcașul de cult amplasat în inima Bărăganului, la mar-
ginea localității Ivănești, a fost construit între 1844 și 
1854 de către familia boierului Gheorghe Cruțu. Imobilul 
poartă amprenta stilului tradițional muntenesc, având 
o structură masivă a zidurilor, coloane de inspirație gre-
cească la intrare și o turlă confecționată din lemn de sal-
câm. Blocurile de granit din care a fost ridicată biserica 
au fost aduse din Dobrogea cu ajutorul carelor trase de 
boi. Lăcașul de rugăciune a primit hramul Sfintei Cuvioa-
se Parascheva, însă pare că a fost uitat până și de Dum-
nezeu, când, la finalul anilor `90, localnicii din Ivănești au 
fost nevoiți să părăsească zona joasă a satului din pricina 
infiltrațiilor puternice în pânza freatică și să își reloche-
ze gospodăriile într-o zonă mai înaltă, nu atât de aproa-
pe de râul Ialomița. Ca atare, biserica a fost și ea lăsată 
în urmă, enoriașii ctitorind un alt lăcaș de cult care să-i 
apropie de cele sfinte.

De atunci, însă, în jurul bisericii rămase în ruină bân-
tuie tot felul de legende care de care mai înspăimân-
tătoare. Spre exemplu, se spune că, în anii 4̀0, în tim-

pul celui de-al Doilea Război Mondial, o mână de soldați 
nemți au căutat adăpost în această biserică, însă au fost 
găsiți de armata sovietică și executați, în cel mai barbar 
mod cu putință, chiar în altar. Localnicii superstițioși de 
la sat au țesut apoi tot felul de povești mai mult sau mai 
puțin reale despre sufletele celor măcelăriți, care ar co-
linda încă fără odihnă pe malurile Ialomiței.

Astăzi, deși zidurile bisericii „Sfânta Cuvioasă Paras-
cheva” se erodează sub povara intemperiilor, miturile 
care o învăluie devin mai dense decât vestita ceață a Bă-
răganului. Tocmai de aceea, pentru a nu o lăsa să se piar-
dă cu totul în negura vremurilor, specialiștii Institutului 
Național al Patrimoniului i-au făcut bisericii macheta 3D 
digitală urmând să o facă din nou cunoscută pentru ade-
vărata ei valoare nu doar ialomițenilor, ci întregii Românii 
utilizând spațiul generos al mediului virtual.

Proiectul are la bază tehnici utilizate adesea și în re-
alizarea infrastructurii de jocuri online. Metoda de revi-
talizare digitală a monumentelor căzute în uitare constă 
în utilizarea imaginilor aeriene cartate fie în 2D, fie în 3D, 
ceea ce permite crearea unei hărți interactive cu poziți-
onarea monumentului. Harta, ulterior, este inclusă pe si-
te-ul Bibliotecii Digitale Europene, precum și pe site-ul 
proiectului.

Alături de Biserica bântuită din Ivănești au mai fost in-
cluse în patrimoniul monumentelor digitalizate alte apro-
ximativ 40 de situri arhitecturale și arheologice, conser-
vate impropriu. Astfel, cel puțin în format digital, istoria 
locurilor frumoase din România nu va fi total pierdută.

Sursa: ilnews.ro

Biserica din Ivănești, un lăcaș de cult uitat din județul Ialomița, 
a fost inclus pe lista monumentelor digitalizate din România

Foto: wikimapia.org

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ilnews.ro
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Comuna Rucăr aspiră la statutul de stațiune turisti-
că de interes național. Din acest motiv, aleșii locali au 
aprobat, în cadrul ședinței Consiliului Local, propune-
rea de a se realiza un studiu care să conducă la atesta-
rea turistică a comunei sau a unui areal al acesteia. În 
cadrul ședinței, consultantul care va pregăti documen-
tația pentru minister a dezvăluit că are o colaborare și 
cu Câmpulung, care țintește și statutul de stațiune tu-
ristică de interes național, și pe cel de stațiune balne-
oclimatică.

Din Muscel, doar Dâmbovicioara are această repu-
tație, fiind declarată „stațiune turistică de interes națio-
nal” în anul 2018. Datorită frumuseții locurilor și spații-
lor de cazare din zonă, Rucărul merită ca renumele să-i 
fie recunoscut oficial. 

Sursa: evenimentulmuscelean.ro

Rucărul se pregătește
să devină stațiune turistică

de interes național

O stație de capăt pentru transportul local târgoviș-
tean se construiește pe Șoseaua Găești. Este a doua 
autogară în construcție la nivelul Târgoviște după cea 
din Calea Ialomiței, ambele în cadrul proiectului eu-
ropean de modernizare a transportului local. În afara 
proiectului care include autogara și depoul de pe Ca-
lea Ialomiței, stația de capăt de pe Șoseaua Găești, sta-
ția de capăt de pe Bulevardul Unirii, reabilitarea stră-
zii Gării, a bulevardului Mircea cel Bătrân, a străzii Lo-
cotenent Stancu Ion, a bulevardului Regele Carol, a pa-
sajului rutier de lângă Pavcom, cum și stațiile de trans-
port de călători care vor fi aduse undeva luna viitoare 
în municipiul Târgoviște, sistemul de transport public 
local a mai însemnat și cumpărarea a 40 de autobuze 
Mercedes Benz Citaro-Hibrid, care deja sunt operate 
de către transportatorul târgoviștean.

Sursa: gazetadambovitei.ro

O stație de capăt
pentru transportul local, 

în construcție pe Șoseaua Găești

Reprezentanții Consiliului Județean Călărași au vizi-
tat drumurile județene 402 și 302, înainte de recepție, 
lucrările fiind aproape de final. Drumul 402 leagă loca-
litățile Curcani, Luica, Nana, Solacolu (Sărulești), Fun-
dulea, Tămădău și Măriuța.

De asemenea, acesta leagă sudul județului, mai 
exact zona Dunării, cu județul Ialomița. DJ 402 a înce-
put să fie folosit de cei care tranzitează această zonă, 
prin județul Ialomița. El face legătura până la Autostra-
da A3, la Moara Vlăsiei. Deja transportatorii au înce-
put să îl utilizeze ca variantă ocolitoare a Bucureștiului. 
Așadar, drumul este de importanță regională. Drumul 
302 se desfășoară pe teritoriul localităților Belciugate-
le (DN3) și Măriuța. 

Lucrările sunt finanțate prin Programul Operațional 
Regional (POR) și au o valoare de 128 de milioane de 
lei.

Sursa: canalsud.ro

Drumurile județene 402 și 302, 
aproape de finalizare

Municipiul Giurgiu
beneficiază de cea mai mare 

finanțare din PNRR, 
la nivel național, pe componenta 

de transport

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: bazarmedia.ro
Un număr de 15 obiective de investiții din județul 

Giurgiu, în valoare de 121 de milioane de lei, au primit 
finanțare prin Planul Național de Redresare și Rezilien-
ță (PNRR) în cursul săptămânii trecute.

Printre proiectele câștigătoare se numără și proiec-
tul de pentru modernizare și dezvoltare a sistemului de 
transport public în municipiul Giurgiu și zona sa metro-
politană cu impact asupra reducerii poluării și creșterii 
siguranței rutiere, prin achiziția de autobuze și micro-
buze electrice.

Proiectul pentru care municipiul primește aproape 
79 de milioane de lei vizează modernizarea și dezvol-
tarea sistemului de transport public în Giurgiu și zona 
sa metropolitană cu impact asupra reducerii poluării și 
creșterii siguranței rutiere, prin achiziția de autobuze și 
microbuze electrice.

De rezultatele implementării acestui proiect vor be-
neficia, pe lângă municipiul Giurgiu, 14 localități din ju-
deț incluse în zona metropolitană: Băneasa, Daia, Fră-
tești, Gogoșari, Gostinu, Izvoarele, Malu, Oinacu, Puti-
neiu, Schitu, Slobozia, Stănești, Stoenești și Toporu.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://gazetadambovitei.ro
http://canalsud.ro
http://jurnalgiurgiuvean.ro
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În cursul anului viitor, Slobozia va accesa un 
proiect de 7 milioane de euro care are drept 

scop îmbunătățirea calității vieții, creșterea 
coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de 
viață și creșterea economică la nivelul orașului.

Printre beneficiarii proiectului se numără și 1.044 
de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune so-
cială. Pentru aceste persoane, din valoarea totală de 7 
milioane de euro a proiectului va fi utilizată suma de 
2,7 milioane de euro.

Serviciile integrate care vor fi dezvoltate în cadrul 
proiectului vizează sprijinirea a 522 de adulți și 522 de 
copii. De asemenea, trebuie precizat că 150 dintre a-
ceste persoane vor fi de etnie romă. În esență, ne pro-
punem să transformăm persoa nele adulte din asistați 
social în contribuabili, iar minorilor să le oferim o șansă 
mai bună la Educație prin activități afterschool. Proiec-
tul urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2023, 
cu sprijinul administrației locale din Slobozia.

Sursa: independentonline.ro

Slobozia beneficiază
de 7 milioane de euro

pentru creșterea calității vieții
în municipiu

IALOMIȚA

Fo
to

: t
re

ca
to

r.r
o

Mina de sare de la Slănic intră într-un amplu pro-
ces de modernizare, așa cum a anunțat recent minis-
trul economiei, Florin Spătaru. Astfel, au fost probate o 
serie de investiții la mina de sare prahoveană, cea mai 
importantă dintre acestea fiind achiziționarea unui lift 
nou, în valoare de 2,5 milioane de euro. Au trecut opt 
ani de la scoaterea din funcțiune a liftului de acces în 
Mina Unirea a Salinei Slănic. În 2014, ascensorul, vechi 
de aproximativ 80 de ani, s-a prăbușit cu 8 turiști, între 
care și doi copii. Toți oamenii au fost imediat evacuați, 
iar cei care au trăit experiența de coșmar din lift au pri-
mit îngrijiri medicale. De atunci și până în prezent, co-
borârea în mină se face cu microbuze.

Pe lângă achiziționarea unui ascensor nou, ministrul 
Economiei a vorbit și despre investiții care vor contri-
bui la retehnologizarea instalației de măcinare și am-
balare a sării, unde, un utilaj nou de frezare aflat deja 
în curs de achiziție, va duce la creșterea productivită-
ții. Odată demarate acestei lucrări, pentru locuitorii de 
pe Valea Slănicului vor fi create și noi locuri de muncă.

Sursa: observatorulph.ro

Investiții
de milioane de euro

la Salina Slănic

PRAHOVA

Europe Direct Teleorman a organizat în data de 16 
noiembrie 2022, „Lecția de informare europeană” la 
Școala Gimnazială „Anghel Manolache” Scrioaștea.

Temele întâlnirii cu elevii și cadrele didactice din a-
ceastă instituție de învățământ s-au axat pe: Anul Eu-
ropean al Tineretului, prioritățile UE și de comunica-
re pentru anul 2022: Pactul verde european, O Europă 
pregătită pentru era digitală, O economie în serviciul 
cetățenilor, O Europă mai puternică pe scena internați-
onală, Promovarea modului nostru de viață european, 
Un nou elan pentru democrația europeană, NextGe-
nerationEU, pe oferta educațională propusă instituții-
lor școlare de centrul de informare europeană ED Te-
leorman, dar și pe necesitatea implicării tuturor în pro-
cesul de luare a deciziilor, de creionare a viitorul nostru 
comun în Europa.

Sursa: edteleorman.ro

Lecția
de informare europeană 

la Școala Gimnazială 
„Anghel Manolache” 

din Scrioaștea

TELEORMAN

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://independentonline.ro
http://observatorulph.ro
http://edteleorman.ro


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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Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro

Data publicării 23 noiembrie 2022

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.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

mailto:comunicare%40adrmuntenia.ro?subject=Solicitare%20informa%C8%9Bii%3A%20
https://regio.adrmuntenia.ro

