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ADR Sud Muntenia a publicat Ghidul Solicitantului 
simplificat pentru acordarea de sprijin financiar 

pentru elaborarea documentațiilor necesare 
implementării proiectelor de specializare inteligentă 

ale regiunii Sud Muntenia!
Marți, 17 noiembrie 2020, Agenția pentru Dez

voltare Regională Sud Muntenia a lansat apelul de fișe 
de proiect în conformitate cu apelul „Sprijin pentru 
pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul 
specializării inteligente”, finanțat din Programul Ope
rațional Asistență Tehnică (POAT) 20142020, Axa prio
ritară 1  „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti 
și implementa proiecte finanțate din FESI și disemina‐
rea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul 
Specific 1.1  Întărirea capacității beneficiarilor de pro‐
iecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa 
proiecte mature. Fișele vor putea fi transmise prin e

mail, la adresa programe@adrmuntenia.ro, în perioada 
23 noiembrie 2020  15 decembrie 2020, ora 14.00. 

Apel de proiecte este unul competitiv, cu depu
nere la termen, fișele de proiecte de investiție putând 
fi depuse doar în perioada menționată mai sus. Vor fi 
selectate pentru contractare fișele de proiecte de in
vestiție conforme și eligibile, care obțin cele mai mari 
punctaje, în funcție de încadrarea în bugetul disponibil 
pentru acest apel. 

Documentele suport aferente ghidului simplificat 
sunt: 

(continuare în pagina 3) 

Sursă foto: pixabay.com

mailto:programe@adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2) 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 •

privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea 
unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului 
de proiecte în domenii strategice considerate priori
tare pentru perioada de programare 20212027, des
tinat finanțării prin Programul operațional Asistență 
tehnică 20142020 (POAT 20142020) și Programul 
operațional Infrastructură mare 20142020 (POIM)  
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226192; 

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesa •
re a fondurilor din Programul Operațional Asistență 
Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului 
de proiecte, pentru perioada de programare 20212027, 
în domeniul specializării inteligente  https://mfe.gov.ro/poat
ghidulpentrupregatireaportofoliuluideproiectein
domeniulspecializariiinteligente/; 

Ordinul 894 din 03.08.2020 pentru aprobarea •
Sche mei de ajutoare de stat și de minimis privind une 
le măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte 
destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, 
pentru perioada de programare 20212027, în dome
niul specializării inteligente  http://legislatie.just.ro/Pu 
blic/DetaliiDocument/229507; 

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud •
Mutenia  https://www.adrmuntenia.ro/agentiapen
trudezvoltareregionalasudmunteniaapublicat
primaversiunedraft/news/1380. 

ADR Sud Muntenia, în calitate de administrator 
de schemă, va acorda sprijinul financiar necesar pentru 
elaborarea documentațiilor tehnicoeconomice și a al
tor documentații aferente pregătirii și implementării 
proiectelor din domeniile incluse în Strategia de Spe
cializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia, prin Pro
gramul Operațional Asistență Tehnică 20142020. Bu
getul alocat regiunii de dezvoltare Sud Muntenia afe rent 
acestui tip de sprijin este de 4.079.158 lei. 

Sprijinul financiar pentru elaborarea documen
tațiilor tehnicoeconomice conform Ordonanței de ur
gență a Guvernului nr. 88/2020, va fi acordat sub formă 
de: 

ajutor de minimis  pentru autoritățile publice lo•
cale, universități, institute de cercetare, IMM, între
prinderi mari și ONG; 

ajutor de stat  pentru întreprinderile mici și mij•
locii (IMM). 

În cadrul prezentului apel de fișe de proiect, se 
vor finanța activități de elaborare a documentațiilor 
tehnicoeconomice pentru proiecte de infrastructură 
pe domeniul Specializare Inteligentă, precum: 

studiu de fezabilitate sau documentația de avi•

zare a lucrărilor de intervenții, după caz; 
proiect pentru autorizarea/desființarea executării •

lucrărilor; 
proiectul tehnic de execuție. •
În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin 

și pentru documentații de tipul: 
plan de afaceri; •
studiu de marketing; •
studiu de oportunitate; •
studiu geotehnic; •
studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de •

mediu; 
studiu arheologic, studiu hidrologic; •
studiu topografic; •
documentație cadastrală, •
precum și orice alte categorii de studii și docu

mentații pentru obținerea de avize/autorizații care 
sunt necesare pentru implementarea proiectelor din 
domeniul specializării inteligente. 

Solicitanții care pot depune fișe de proiecte în ve 
derea realizării documentațiilor tehnicoeconomice sunt: 

unitățile administrativ teritoriale în parteneriat •
cu universități, institute de cercetare, ONG, alte enti
tăți publice sau private de cercetaredezvoltarein
ovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii 
și mari; 

parteneriatele între universități, institute de cer•
cetare, ONG, alte entități publice sau private de cer
cetaredezvoltareinovare, microîntreprinderile și/sau 
întreprinderile mici, mijlocii și mari; 

universități, institute de cercetare, ONGuri, alte •
entități publice sau private de cercetaredezvoltarein
ovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, 
mijlocii și mari (pentru proiecte depuse individual). 

În cadrul acestui apel de fișe de proiecte de in
vestiție pot participa la depunere doar ideile de pro
iecte care au fost dezvoltate în cadrul procesului de 
preselecție și/sau al procesului de descoperire antre
prenorială organizate de către ADR Sud Muntenia în 
perioada 2019  2020. 

Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea 
de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor 
necesare implementării proiectelor de specializare in
teligentă ale regiunii Sud Muntenia poate fi descărcat, 
alături de anexe, de pe siteul Agenției pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Planificare regională > Documente 2021
2027, titlul „Metodologie pentru verificarea și evalua‐
rea fișelor de proiect depuse conform OUG nr. 88/ 
2020” > „Specializare inteligentă”, link: https://www.adrmun 
tenia.ro/download_file/article/577/Ghidsimplificat

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226192
https://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
https://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
https://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229507
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229507
https://www.adrmuntenia.ro/agentia-pentru-dezvoltare-regionala-sud-muntenia-a-publicat-prima-versiune-draft/news/1380
https://www.adrmuntenia.ro/agentia-pentru-dezvoltare-regionala-sud-muntenia-a-publicat-prima-versiune-draft/news/1380
https://www.adrmuntenia.ro/agentia-pentru-dezvoltare-regionala-sud-muntenia-a-publicat-prima-versiune-draft/news/1380
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/577/Ghid-simplificat-cu-anexe-16-11-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/577/Ghid-simplificat-cu-anexe-16-11-2020.rar
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Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic 
în cadrul compartimentului juridic, 

la sediul central din municipiul Călărași – 
începând cu data de 7 decembrie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia organizează, începând cu data de 7 
decembrie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul 

Compartimentului juridic, la sediul central  din municipiul Călărași, str. gen. Constantin Pantazi, 
nr. 7A, jud. Călărași. Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată de 12 luni din 
momentul angajării (cel mai devreme data de 1 ianuarie 2021). 

Cerințe obligatorii pentru ocuparea 
postului: 

studii superioare absolvite cu diplo mă •
de licență în domeniul științelor juridice, spe 
cializarea drept; 

experiență minim 1 an în domeniul ju •
ridic; 

cunoștințe foarte bune de operare pe •
calculator. 

Alte cerințe: 
disponibilitate pentru deplasări în re•

giune. 
Dosarele de înscriere se vor transmite 

online la adresele de email resurseuma 
ne@adrmuntenia.ro și juridic@adrmunte
nia.ro până la data de 3 decembrie 2020, 
ora 17.00. 

Concursul se va desfășura după cum 
urmează: 

proba scrisă se va susține în data de •
7 decembrie 2020 la sediul central al ADR 
Sud Muntenia din Călărași, str. Gen. Con
stantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, înce
pând cu ora 10.00. Dacă la concurs se vor 
înscrie mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va 
desfășura și în data de 8 decembrie 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 7 decembrie 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 9 decembrie 2020, începând 
cu ora 10.00. 

Concursul se va desfășura cu respectarea legisla 
ției în materie de prevenire și combatere a efectelor 
pandemiei de COVID19 (distanțare socială și obligati

vitatea purtării măștii). 
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/ 

331.769 (persoană de contact: Pătra Rodica  consilier 
juridic / email: juridic@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana  
Șef birou resurse umane / email: resurseumane@adr 
muntenia.ro). Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, 
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/index.php/download_fil
e/document/1209/concursconsilierjuridic7decem
brie2020.rar.

mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:juridic@adrmuntenia.ro
mailto:juridic@adrmuntenia.ro
mailto:juridic@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1209/concurs-consilier-juridic-7-decembrie-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1209/concurs-consilier-juridic-7-decembrie-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1209/concurs-consilier-juridic-7-decembrie-2020.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 2 decembrie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 2 
Decembrie 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 12 decem•

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 desfă șura 
și în data de 3 decembrie 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 2 decembrie 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 4 decembrie 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, 

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.

mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:da.dezvoltare@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1204/Concurs-serv-dezvoltare-17-11-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1204/Concurs-serv-dezvoltare-17-11-2020.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 8 decembrie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 8 
Decembrie 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, ști
ințe administrative, științele comunicării sau filologie; 

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 8 decembrie •

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 des fășura 
și în data de 9 decembrie 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 8 decembrie 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 10 decembrie 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, 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.

mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:da.dezvoltare@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1203/Concurs-serv-comunicare-11-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1203/Concurs-serv-comunicare-11-2020.rar
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Aurelian MOROIANU 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 15 noiembrie, colegul nostru Aurelian MOROIANU, expert 

Serviciul monitorizare proiecte POR, aniversează 11 ani de activitate în 
cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, îl felicităm șii mulțumim pentru profesionalism 
și pentru sprijinul acordat beneficiarilor din județul Ialomița în imple
mentarea proiectelor derulate cu fonduri Regio! 

La Mulți Ani cu multe realizări!

Sediul ADR Sud Muntenia
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A fost publicat Corrigendumul nr. 2 
la Ghidul solicitantului pentru dezvoltare locală 

sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Autoritatea de Management (AM) pentru Progra 

mul Operațional Regional (POR) 20142020 a publicat 
în data de 11 noiembrie 2020 Corrigendumul nr. 2 la 
Ghidul solicitantului  Condiții specifice de accesare a fon 
durilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/ 
1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/ 
Întreprinderi, din cadrul Axei prioritare 9 – „Sprijinirea 
regenerării economice și sociale a comunităților defa‐
vorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 – 
„Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității 
(DLRC)” 

Corrigendumul, aprobat prin ordinul ministrului lu 
crărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 4078 din 
11.11.2020, împreună cu Sinteza modificărilor pot fi 

descărcate de pe siteul dedicat implementării POR 
20142020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 9, 
link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa9/static/1204 
sau pe siteul AM POR, www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Sursă foto: pixabay.com

http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204
http://inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

150 de milioane de euro pentru investiții 
în sistemele de încălzire centrală bazate 

pe surse regenerabile
Comisia Europeană (CE) a aprobat, în temeiul 

normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de 
ajutor prezentată de România, menită să sprijine con
struirea și/sau modernizarea sistemelor sale de încăl
zire centralizată, astfel încât acestea să se bazeze ex
clusiv pe surse regenerabile de energie (SRE). 

România a notificat CE cu privire la intenția de a 
oferi sprijin public în valoare de până la 750 de mi
lioane de lei (aproximativ 150 de milioane euro) pentru 
construirea și/sau modernizarea mai multor de in sta 
lații de producție și rețele de distribuție a energiei ter
mice (cu o contribuție de maximum 20 % din valoarea 
totală a investițiilor în cazul celor din urmă). Ajutorul 
preconizat ar urma să fie acordat sub forma unor gran
turi directe finanțate din fondurile structurale ale UE 
gestionate de România. 

Sistemele de încălzire centralizată existente gene 
rează căldură în principal cu ajutorul instalațiilor de 
ar dere pe bază de gaze naturale sau cărbune. Măsura 
de ajutor are ca obiectiv sprijinirea investițiilor în in
stalațiile de producție a energiei termice cu până la 
maximum 60 MW echivalent termic, permițând astfel 
tranziția de la utilizarea combustibililor fosili (cărbune, 
gaze naturale) pentru producerea de energie termică 
la utilizarea exclusivă a surselor regenerabile de ener
gie (cum ar fi biogazul, biomasa și energia termică geo 
termală). 

Se preconizează că acest lucru va duce la o scă

dere globală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
până la 48.000 de tone metrice de CO2, precum și de 
alte substanțe poluante, pe perioada aplicării schemei 
de ajutor (până în 2023). Utilizarea biogazului și a bio
masei în cadrul schemei de ajutor ar fi compatibilă cu 
cerințele privind durabilitatea prevăzute în Directiva 
privind energia din surse regenerabile (II) și în Direc
tivacadru privind deșeurile. 

Sursa: fonduri‐structurale.ro

Din 2021, studenții români vor beneficia de finanțări 
pentru startupuri și dezvoltarea competențelor tehnice

Cu finanțări europene nerambursabile, studenții 
români își vor putea dezvolta competențele tehnice în 
cadrul unor centre ce vor funcționa în universități și vor 
avea oportunitatea de a pune bazele unor startupuri. 

Este vorba despre programul Innotech Student 
care beneficiază în total de 417 milioane de euro, dis
ponibili începând cu anul 2021, astfel: 

150 de milioane de euro din Fondul Social Euro•
pean (85%) și de la bugetul de stat (15%), bani pro ve 
niți din perioada de programare 20142020, care pot 
fi cheltuiți până la finalul anului 2023; 

267 milioane de euro (din Fondul Social Euro•

pean și de la bugetul de stat), bani provenind din noul 
Cadru financiar multianual al UE 20212027. 

Programul Innotech Student a debutat în 2020, 
cu depunerea proiectelor de către administratorii de 
granturi – universități, ONGuri, sindicate, patronate 
etc. Până pe 30 septembrie (data limită), fost depuse 
351 de cereri de finanțare, care însumează 685 mi
lioane de euro. 

De asemenea, 200 de milioane de euro, din Faci
litatea de recuperare și reziliență, vor fi investiți în cen 
tre de competențe tehnice în universități. 

Sursa: finantare.ro

Sursă foto: pixabay.com

http://fonduri-structurale.ro
http://www.finantare.ro
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

O invitație la Conacul Nicu Chiroiu, 
unul dintre monumentele istorice ale Bărăganului

În contextul creat de redescoperirea valorilor de patrimoniu ale Bărăganului, realizate în cadrul 
proiectului Itinerama – „Explorator în Bărăgan” vă propunem o scurtă incursiune virtuală la 

unul dintre conacele lui Nicu Chiroiu, unul din marii moșieri ialomițeni. 

Conacul „Nicu Chiroiu” este un monument istoric 
din satul Borănești, județul Ialomița, foarte aproape 
de orașul Urziceni. Este situat dea lungul DJ 201, la 
ieșirea din sat spre Bărcănești. Clădirea a fost constru 
ită în anul 1889 și figurează pe noua listă a monumen
telor istorice, fiind unul dintre cele trei conace conce 
pute de arhitectul Paul Smărăndescu. 

Conacul Nicu Chiroiu a fost proiectat în stil neo 
românesc în anul 1912 de către arhitectul român pen
tru Constantin Georgescu Chiroiu. Familia Chiroiu 
apare la începutul secolului al XXlea ca una dintre 
marile familii de moșieri ialomițeni, deținătoare a nu
meroase domenii întinse. Odată cu inițierea Reformei 
Agrare din anii 1920, moșierii Chiroiu aplică una din 
tacticile comune pentru a păstra în familie terenul  
subîmpărțirea acestuia către rude. Astfel, apare nece
sitatea construirii mai multor reședințe, pe fiecare din
tre noile formate moșii. 

Din ansamblul inițial construit de familia Chiroiu, 
în anul 1920, se mai păstrează doar conacul. Ansamblul 
a fost naționalizat în perioada comunistă și transformat 
în sediul CAP, în 1960. Conacul din Borănești este pri
mul conac construit de arhitect pentru familia Chiroiu, 
fiind și cel mai mare dintre ele. Ansamblul cuprindea 
pe lângă conacul propriuzis și alte construcții anexe. 
Din punctul de vedere al organizării interioare, el pre
zintă două niveluri și o mansardă parțială. Similar altor 
conace, stilul utilizat este cel neoromânesc caracterizat 
prinun acoperiș dominant cu pante accentuate, pre
cum și elemente decorative specifice (loggii, coloane, 
pridvor deschis cu coloane de lemn sculptate). 

Conacul din Borănești se înrudește tematic cu 
cel din apropiatul Condeești, având același beneficiar, 
același arhitect, aceeași perioadă de construcție și 
același stil  cosmopolitul stil neoromânesc.  

Sursa: adevarul.ro

Sursă foto: atelierelealbe.eu

http://adevarul.ro
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Drumul Expres 
Craiova – Pitești 
prinde contur!

Pentru a crește eficiența rețelei naționale de 
transport, Compania Națională a Infrastructurii Rutie 
re (CNAIR) realizat demersurile necesare obținerii 
de fonduri nerambursabile pentru proiectul aferent 
Drumului Expres Craiova Pitești. Potrivit aplicației 
de puse în cadrul Programului Operațional Infrastruc
tură Mare, valoarea investițiilor este estimată la peste 
patru miliarde de lei. Prin implementarea proiectului 
vor fi construiți peste 120 de km de drum expres 2x2 
ce includ: 10 noduri rutiere,75 de poduri sau pasaje 
și 15 poduri/pasaje la noduri/drumuri de legătura/la 
nodurile pe drumurile de legătură. Totodată se vor 
realiza parcări – patru de lungă durată pe ambele 
sensuri ale drumului expres și patru de scurtă durată 
pe ambele sensuri ale drumului expres și trei baze de 
întreținere și deszăpezire. Un alt obiectiv al proiectu 
lui constă în reducerea timpului de deplasare pe re 
țeaua de drumuri Core TENT – T.  

La sfârșitul anului trecut au fost emise ordinele 
de începere a lucrărilor pentru tronsonul 2 (39,85 
km), care cuprinde și variatele de ocolire ale munici
piilor Balș și Slatina. Acestea au ajuns la un stadiu fi 
zic de execuție de aproximativ 30%. 

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

Centura 
Târgoviștei, 

mai aproape 
de finalizare!

Reabilitarea și modernizarea centurii municipiu 
lui Târgoviște avansează în ritm alert. Intervențiile de 
pe bulevardul Eroilor, porțiunea dintre podul de la Teiș 
și pasajul de la, au ca finalitate crearea a patru benzi 
de trafic, în timp ce pe podul de la Teiș au fost reali
zate lucrări de asfaltare. 

De asemenea, se mai are în vedere asfaltarea 
străzii Cornel Popa, intervenții la pasarela de acces 
pe strada Mihai Bravu, precum și asfaltarea trotua
relor de pe bulevardul Eroilor.  

Sursa: jurnaldedambovita.ro

DÂMBOVIțA

 
Investiție de impact 
la Spitalul Județean 

de Urgență 
Călărași!

CĂLĂRAȘI

 
Podul Bizetz – 

demers 
de restaurare!

De curând, a avut loc scanarea 3D a Podului Bi
zetz, primul pod curbat în plan orizontal construit în 
Europa. 

Demersul, realizat în cadrul proiectului „Restau‐
rarea, consolidarea protejarea și amenajarea pieto‐
nală a podului Bizetz” pentru care sa obținut finanțare 
nerambursabilă din partea Institutului Național al Pa
trimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice. 

Podul Bizetz a fost construit în anul 1905 după pro 
iectul întocmit de inginerii Anghel Saligny și Ion Iones 
cuBizetz, scopul acestuia fiind de a lega orașul Giurgiu 
de Portul Ramadan. 

Sursa: primariagiurgiu.ro

GIURGIU

Vești bune pentru călărășeni: la Spitalul Jude 
țean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași se 
desfășoară probele de supraveghere a unui robot mo 
bil folosit pentru efectuarea dezinfecțiilor. 

Robotul mobil emite raze de lumină UVC care 
ajung în zonele infectate din saloane, ATI, săli de 
operație și chiar în spațiile de recepție ale spitalelor. 
Acesta previne și reduce răspândirea microorganis
melor infecțioase în mediul înconjurător prin distru
gerea structurilor de ADN. 

Robotul UVD este, în acest moment, singura so 
luție automatizată de pe piața globală capabilă să 
se poziționeze singură în camera ce trebuie dezin
fectată, fără niciun fel de intervenție umană. Distruge 
99,99% dintre bacterii și dezinfectează în zece mi
nute, timpul mediu calculat, o cameră de 25 de metri 
pătrați care include și baia. 

Sursa: observatorcl.info

http://ziarulargesul.ro
http://jurnaldedambovita.ro
http://primariagiurgiu.ro
http://observatorcl.info


Sprijin 
financiar pentru persoanele 

defavorizate!
11.860 de persoane din județul Teleorman, afla 

te în situații critice, vor fi susținute financiar cu suma 
de 180 de lei lunar pentru mese calde, prin Progra
mul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavanta
jate (POAD), finanțat din fonduri europene neram
bursabile. Reprezentanții autorităților adminis tra tiv  
teritoriale au primit tichetele sociale, pe suport elec
tronic (carduri), care vor ajunge la destinatarii finali. 

Beneficiarii tichetelor sunt persoanele care au 
venituri la nivelul indemnizației sociale (800 de lei) pen 
tru pensionarii în vârstă de 75 de ani, împliniți sau pes 
te această vârstă, sau persoane, respectiv familii fără 
adăpost, inclusiv persoanele și familiile care au fost eva 
cuate, precum și familiile cu copii care nu au domiciliu 
stabil, mai ales cele monoparentale. Fiecare benefi
ciar va primi, întrun plic imprimat cu numele său, un 
card pentru mese calde, un plic ca re conține codul pin, 
necesar activării cardului și lis ta unităților afiliate care 
accepta tichete sociale pentru mese calde. 

Sursa: cronicadeteleorman.ro
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Obiective 
ialomițene în primul 

ghid turistic multimedia 
al Bărăganului!

În cursul săptămânii trecute, patrimoniul material 
și imaterial al Bărăganului a fost pus în valoare odată 
cu lansarea primului ghid turistic online, realizat în ca
drul proiectului Itinerama – „Explorator în Bărăgan”. 
Astfel, în anul în care se aniversează 120 de ani de la 
nașterea dirijorului și compozitorului român Ionel Per
lea, turiștii virtuali au avut ocazia de a vizita Casa Me
morială Ionel Perlea de la Ograda. Emblematica per
sonalitate din domeniul muzical, în timpul carierei sale 
artistice, a condus prestigioasa orchestră a Metropoli
tan Opera din New York, dar și numeroase spectacole 
de operă în Viena, Paris, Buenos Aires și Florența. To
todată, au putut fi vizitate online Ansamblul Conacului 
Bolomey și Muzeul Județean Ialomița din Slobozia. 

Sursa: adevarul.ro

IALOMIțA

Universitatea 
Petrol și Gaze Ploiești – 

la Târgul de Carte 
Gaudeamus 

Radio România!
La ca de 27 ediție a Târgului de Carte Gaudeamus 

Radio România, desfășurată online, universitatea plo 
ieșteană le propune celor interesați lucrări științifice 
din domeniul ingineresc, economic, filologie și al dis
ciplinelor socioumane. Astfel, printre noutățile edi
toriale ale editurii universității se regăsesc următoa
rele titluri: „Controlul automat al proceselor de trans port 
fluide petroliere. Elemente Scada”, „Ecotehnologie. 
Studii de caz”, „Metode și procedee tehnologice”, „Mi ‐
crocontrolere. Îndrumar de lucrări practice”, „Monta ‐
rea utilajului petrochimic și de rafinării. Pregătirea 
montajului”. 

Editura universității dispune de o tipografie pro
prie, dotată cu utilaje de tipărire moderne, prin care 
se asigură, în principal, materialele didactice nece
sare procesului de învățământ din mediul universitar, 
valorificânduse activitatea științifică și de cercetare 
a cadrelor didactice și a studenților participanți la nu 
meroasele conferințe organizate în cadrul universi 
tății. Principalele domenii de cercetare științifică a 
bordate în publicațiile apărute la Editura UPG Ploiești 
sunt: științe inginerești, economice, socioumane, știin 
țele educației și filologie. Universitatea are un centru 
propriu de difuzare aflat în sediul instituției, dar căr 
țile și revistele științifice apărute sunt distribuite atât 
în țară, cât și în străinătate prin schimburi interbiblio 
tecare și donații de volume, prin participarea la târ
guri de carte locale și naționale, prin lansarea de volu 
me în cadrul atelierelor organizate la nivelul univer sității 
sau în cadrul unor acțiuni derulate în parteneriat cu 
instituții de învățământ și de cultură. 

Sursa: ziarulprahova.ro

TELEORMAN

PRAHOVA

http://cronicadeteleorman.ro
http://adevarul.ro
http://ziarulprahova.ro
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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, 
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
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