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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia organizează, în data de 

21 februarie 2022, concurs pentru ocuparea unui 
post de expert (cu rolul de expert tehnic) în cadrul 
Serviciului Implementare E.L.E.N.A., la sediul central 
din municipiul Călărași.

Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată 
de 36 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în ra-

mura de știință: inginerie civilă(conform nomenclatorului do-
meniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);

 9Minim 10 ani experiență în activități privind elaborarea și 
implementarea de politici și strategii de dezvoltare durabilă, pri-
vind eficiența energetică a clădirilor;

 9Capacitate de lucru în echipă;
 9Capacitate de analiză și de sinteză;
 9Cunoștințe foarte bune de limba engleză (limba de lu-

cru este engleza).

Alte cerințe:
 9Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresele de 
e-mail: alin.izvoran@adrmuntenia.ro și resurseumane@adr-
muntenia.ro, până la data de 17 februarie 2022, ora 17:00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de 
selecție cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candi-
dat în dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța ex-
perienței și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.

Interviurile se vor susține online prin intermediul platfor-
mei Skype, în data de 21 februarie 2022, începând cu ora 9:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 
persoane de contact: Izvoran Alin Ion - șef Serviciu implemen-
tare E.L.E.N.A., e-mail alin.izvoran@adrmuntenia.ro și Mâțu 
Ioana, șef Birou resurse umane, e-mail resurseumane@adr-
muntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum 
și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate 
pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibli-
ografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/
download_file/document/1278/Concurs-SIE-21-02-2022.rar

Concurs, în data de 21 februarie 2022, pentru ocuparea unui 
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul regiunii 
Sud Muntenia la data de 16 februarie 2022
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
pentru luna februarie 2022!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în spriji-
nul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din 
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportu-
nitățile de finanțare din programele operaționale și sche-

mele de grant, ce se derulează în prezent în România, pre-
cum și oportunitățile din Programul Național pentru Dez-
voltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunica-
re > Bibliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finan-
țare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1279/CSF-Februarie-2022-centralizat.pdf.

A apărut Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna februarie 2022
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Asociația ROREG, împreună cu Centrul OCED pentru 
Antreprenoriat, IMM-uri, Regiuni și Orașe și DG Reform, 
au lansat vineri, 11 februarie, prin intermediul platformei 
digitale Zoom, proiectul „Sprijin pentru crearea unei Re-
țele Naționale de Centre Regionale de Competențe pentru 
Planificare Strategică și Servicii Suport pentru Inovare”.

Obiectivul acestei inițiative este de a identifica puncte-
le forte și punctele slabe ale politicilor și proceselor de pla-
nificare și inovare la nivel regional în România. O compo-
nentă importantă a întâlnirii va fi cunoașterea agențiilor 
pentru dezvoltare regională (ADR) și a contextului, structu-
rii, activităților și obiectivelor regionale ale acestora.

Pe parcursul celor 24 de luni de implementare a pro-

iectului, OCED va sprijinii Asociația ROREG și membrii a-
cesteia în procesul de consolidare a capacității strate-
gice de planificare și inovare teritorială, cu scopul de a 
contribui la dezvoltarea socio-economică a regiunilor și 
a spori competitivitatea acestora la nivel european.

Proiectul presupune, printre altele, dezvoltarea unor 
instrumente de planificare regională cu relevanță terito-
rială și a unor roadmaps și planuri de acțiune privind ino-
varea la nivelul fiecărui ADR. De asemenea, vor fi dezvol-
tate modele de training privind modul în care aceste noi 
documente strategice vor putea fi operaționalizate la ni-
vel organizațional și regional.

Sursa: roreg.ro

Lansarea proiectului „Sprijin pentru crearea unei
Rețele Naționale de Centre Regionale de Competențe 

pentru Planificare Strategică și Servicii Suport pentru Inovare”

Foto: pixabay.com
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În centrul orașului Pucioasa, la intersecția 
străzii principale, numită cândva Strada 

Regală cu Bulevardul Castanilor, se află Muzeul 
de Etnografie, adăpostit în „Casa Dobrescu”.

„Locuință înaltă cu parter masiv din piatră și etaj sus-
ținut pe grinzi de lemn, cu acoperiș înalt din șindrilă, cu 
dos mai scund spre nord și cu prispă la etaj pe toată la-
tura de sud, cu parmalâc și stâlp din lemn cioplit, clădi-
rea este ea însăși un exemplu de valoare al construcțiilor 
tradiționale ale zonei colinare subcarpatice din secolul al 
XIX-lea. Intrarea în casă se face printr-o scară interioară 
din lemn care te conduce la etajul cu prispă, cu vedere la 
sud și vest, de unde primește mult soare și cuprinderea 
mișcării pe cele două străzi. O altă scară exterioară din 
lemn adăugată ulterior coboară de la încăperile scunde 
așezate sub dos spre curte” (Stancu Dumitru, File de mo-
nografie – Pucioasa, 1995).

Expoziția de etnografie, amenajată în această ca-
să, oferă vizitatorului o imagine grăitoare și autentică a 
muncii, inventivității și sensibilității țăranului român. În-
tr-una din sălile de la parterul clădirii, documente îngăl-
benite de trecerea timpului (acte de proprietate și do-
nație, foi de zestre, zapisuri, brevete, cărți poștale și fo-
tografii) ilustrează istoria scrisă și nescrisă a comunită-
ții acestei așezări, modul în care aceasta s-a exprimat 
de-a lungul timpului din punct de vedere economic, so-
cial și cultural și a reușit să transforme Pucioasa dintr-un 
sat neînsemnat într-o stațiune balneoclimaterică ves-
tită în țară, dar și peste hotare datorită apelor sale tă-
măduitoare pe care oamenii acestor locuri au știut să 
le exploateze. Tot în această sală, vizitatorii pot admira 
o cadă de baie din lemn, un termometru pentru măsu-
rat temperatura apei și o clepsidră cu care se înregistra 
durata unei băi, folosite odinioară de turiștii veniți la Pu-
cioasa să-și trateze afecțiunile reumatismale. Într-o altă 
sală de la parter sunt expuse obiecte de etnografie, în-
cepând cu obiectele din lemn de uz casnic (linguri, blide, 
donicioare, piuă cu pisălog) până la cele utilizate în in-
dustria casnică textilă (darac, piepteni, furci de tors) și de 
prelucrare a lemnului (bardă, topor, rindea). Alături de 
piesele din lemn sunt prezentate și vasele ceramice (oa-
le, străchini, ulcioare), ce se disting prin formă, dimensi-
uni și manieră decorativă, dar și textilele țărănești (șter-
gare, covoare, fețe de masă, fețe de pernă), țesute sau 
cusute și decorate cu multă îndemânare.

La etajul clădirii sunt amenajate două interioare tra-
diționale locale: unul de sat și celălalt de oraș. Dacă în in-
teriorul tradițional de sat vizitatorii vor descoperi lavița, 
lada de zestre și masa cu dulap în care odinioară bunicu-

țele ascundeau borcanele cu dulceață, în cel de oraș vor 
putea să asculte la patefon o romanță veche.

În ultima sală de la etaj, se găsesc costumele popula-
re tradiționale, care vădesc cu prisosință măiestria, încli-
națiile artistice și inventivitatea inegalabilă a sătencelor 
noastre și confirmă faptul că: „Unul din cele mai frumoa-
se costume naționale e al poporului țăran din Moldo-Ro-
mânia. Dimpreună cu persoana ce-l îmbracă, este încân-
tător în ochii privitorului”.

Expoziția de la Casa Dobrescu este un punct de re-
ferință pentru cunoașterea etnosului dâmbovițean și, în 
același timp, un inedit moment evocator prin care vizita-
torul regăsește coordonatele intime ale vieții și spiritua-
lității dâmbovițene.

Sursa: muzee-dambovitene.ro

Vizită la Muzeul de Etnografie și Folclor din Pucioasa
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Primăria Municipiului Pitești a depus la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un pro-
iect de reabilitare a podului peste Pârâul Bascov de pe 
Calea Depozitelor.

Proiectul ar urma să fie finanțat din Programul Na-
țional „Anghel Saligny”, iar autoritățile spun că în urma 
reabilitării va spori gradul de siguranță al participanți-
lor la trafic în zona menționată. Dată fiind starea destul 
de precară din punct de vedere al viabilității, s-a optat 
pentru soluția construirii unui pod nou din beton pre-
fabricat. Valoarea investiției este de 12.620.970 de lei, 
inclusiv TVA, adică aproximativ 2.524.194 de euro.

Sursa: epitesti.ro

Podul 
peste Pârâul Bascov de pe 

Calea Depozitelor va fi reabilitat

Străzile Mihai Eminescu, Ana Ipătescu, Democrați-
ei, Culturii și Aleea Prahovei din municipiul Moreni vor 
fi asfaltate în cadrul unui proiect cu finanțare euro-
peană. Astfel, a fost semnat contractul de proiectare 
și execuție pentru investiția ,,Îmbunătățirea infrastruc-
turii publice urbane în municipiul Moreni”, în valoare 
de 5.275.115,15 lei (fără TVA). Pe lângă asfaltarea stră-
zilor, proiectul mai cuprinde: amenajare sens giratoriu 
(în zona LIDL); amenajare parcări și trotuare; realizarea 
canalizării pluviale pe străzile Ana Ipătescu, Democra-
ției, Culturii și cale de acces spre Piața Agroalimenta-
ră. Perioada de implementare a activităților este de 19 
luni, din care trei luni proiectarea și 16 luni execuția.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Mai multe străzi
din Moreni vor fi asfaltate 

cu fonduri europene

Municipalitatea din Călărași a demarat lucrările proiectului 
„Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin cre-
area unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centra-
lă a municipiului”, finanțat prin POR 2014-2020. Amplasamen-
tul vizat de proiect este format din zona pietonală care se des-
fășoară între strada Sloboziei și strada Dobrogei, precum și alei-
le de legătură ale acestei zone cu Parcul Central, segmentul din 
strada Sloboziei cuprins între intersecția cu strada București și 
cea cu strada 1 Decembrie 1918 și segmentul străzii Traian între 
strada 1 Decembrie 1918 și Bulevardul 1 Mai. Proiectul propu-
ne ca segmentul străzii Sloboziei, de la intersecția cu strada Bu-
curești până la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, să de-
vină un spațiu de tip share-space, concept de mobilitate în care 
pietonul are prioritate, iar strada 1 Decembrie 1918 va deveni 
un spațiu dedicat în exclusivitate pietonilor și bicicliștilor.

Sursa: calarasipress.ro

Au început
lucrările la Centrul Civic 

din Călărași

Vineri, 11 februarie a avut loc la Consiliul Județean Giurgiu 
conferința finală a proiectului „Investiții pentru siguranța ru-
tieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ru-
se și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN- T”, la care 
a fost prezenți reprezentanți ai ambelor părți, română și bul-
gară. În cadrul proiectului, au fost achiziționate echipamente 
pentru realizarea lucrărilor de întreținere periodică și curen-
tă a drumurilor județene, păstrarea condițiilor bune de drum 
și asigurarea unui nivel ridicat de fluență și siguranță în trafic 
pe drumurile județene specifice conectate la rețeaua TEN-T. 
Echipamentele au fost date în folosință gratuită Direcției ju-
dețene de drumuri Giurgiu. De asemenea, au fost achizițio-
nate echipamente pentru fluidizarea traficului transfrontalier 
și creșterea securității rutiere în județul Giurgiu – echipamen-
te de semnalizare rutieră, pentru fluidizarea traficului la fron-
tieră, în vederea creșterii siguranței rutiere și mobilității la 
frontieră. Echipamentele au fost date în folosință gratuită be-
neficiarilor finali – ITPF Giurgiu și IPJ Giurgiu – Serviciul Rutier.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Îmbunătățirea conectivității 
municipalității Ruse 

și a județul Giurgiu la rețeaua 
de transport TEN-T

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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Administrația locală din Slobozia mizează pe un buget de 
180 de milioane de lei pentru demararea tuturor investițiilor 
anunțate în anul precedent. Pe lista investițiilor care urmează 
a fi realizate în anul 2022, se numără și cele din sistemul de e-
ducație. Îmbunătățirea accesului școlar și a calității educației 
este corelată în mod direct cu dezvoltarea economică, prin 
urmare reprezintă o investiție ce va fi recuperată înzecit. Ast-
fel, sumele alocate unităților școlare din oraș sunt suficiente 
pentru asigurarea tuturor investițiilor restante și vor fi majo-
rate în anii următori. Valoarea cumulată a acestor investiții se 
ridică la 16,3 milioane de lei. Cea mai mare sumă a fost alo-
cată Liceului Tehnologic „A.I. Cuza”, care a primit 2,3 milioa-
ne de lei. Sume importante au primit și Liceul de Arte „Ionel 
Perlea” (1,9 milioane de lei), Colegiul Național „Mihai Vitea-
zul” (1,7 milioane de lei), Liceul Pedagogic „Matei Basarab” 
(1,5 milioane de lei), Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” (1,6 
mili oane de lei).

Sursa: independentonline.ro

Slobozia
investește 16,3 milioane de lei 

în sistemul de educație

Au fost demarate lucrările care fac obiectul pro-
iectului finanțat din fonduri europene: „Îmbunătăți-
rea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din 
zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”. Prin in-
vestiție se urmărește regenerarea fizică, economi-
ce și socială a comunităților marginalizate din munici-
piul Alexandria, având un buget cu valoarea totală de 
4.321.746,92 lei (inclusiv T.V.A.).

Activitățile din acest proiect prevăd reabilitarea 
structurii rutiere prin realizarea unei rețea de canaliza-
re pluvială pentru preluarea și evacuarea corespunză-
toare a apelor provenite din precipitații, precum și re-
facerea în întregime a rețelei de iluminat stradal. Tot-
odată sunt prevăzute: amenajarea de spații de joacă 
pentru copii (inclusiv dotarea acestora) și refacerea în 
întregime a mobilierului stradal și a zonelor verzi cu îm-
prejmuirile aferente.

Investiția este complementară proiectului „Educație 
pentru sănătate în comunitatea marginalizată din zo-
na blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, conform 
Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexan-
dria. Proiectul este inclus în lista proiectelor priorita-
re, având o valoare totală de 45.838,00 lei, cu TVA, fi-
nanțată de la bugetul local și constă în susținerea edu-
cației pentru sănătate la nivelul familiilor din comuni-
tatea marginalizată din aceeași zonă, prin furnizarea 
de servicii de educație pentru sănătate prin igienă, in-
cluzând servicii medicale de profilaxie dar și tratament 
oro-dentar, destinate copiilor. 

Sursa: cronicadeteleorman.ro

Alexandria: Condiții 
de locuit mai bune 

pentru comunitatea 
din zona blocurilor 100

IALOMIȚA

TELEORMAN

Primăria Municipiului Alexandria

Consiliul Județean Prahova a transmis vineri, 11 februarie, ce-
rerea de finanțare pentru proiectul „Facilitarea accesului la servicii 
de asistență socială de calitate în județul Prahova, prin reducerea 
birocrației, creșterea eficienței, transparenței și integrității servicii-
lor oferite beneficiarilor”, ce va fi realizat cu ajutorul fondurilor eu-
ropene. Finanțarea ar urma să fie asigurată prin Programul Ope-
rațional Capacitate Administrativă, iar obiectivul general al acestei 
investiții îl reprezintă simplificarea procedurilor, introducerea de 
instrumente digitale, accesul rapid la informații, reducerea biro-
crației pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială din jude-
țul Prahova. Totul, prin implementarea sistemului informatic de 
Suport pentru Accesul la Servicii Sociale, la nivelul Consiliului Jude-
țean Prahova, pentru a cărei operare și implementare este pre-
văzută pregătirea profesională a 60 de persoane. De asemenea, 
vor fi realizate un sistem de gestiune a informațiilor, un sistem de 
arhivă electronică, dar și a un sistem de management și admi-
nistrare a utilizatorilor. Valoarea totală a acestui obiectiv este de 
2.996.078 lei, din care 98% reprezintă cheltuieli eligibile.

Sursa: infoploiesticity.ro

Consiliul
Județean Prahova 

digitalizează accesul la servicii 
sociale de calitate

PRAHOVA

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://independentonline.ro
http://cronicadeteleorman.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, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile 
Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. 
Argeș, Tel./fax 0248/222.250, 
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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Data publicării 16 februarie 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
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