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Începe cursul de competențe antreprenoriale 
în domeniul economiei sociale, organizat 

în cadrul Proiectului SENSES!

Vineri, 18 ianuarie 2019, la Pitești, demarează cursul de competențe antreprenoriale dedicate 
persoanelor care vor să-și desfășoare activitatea în sectorul antreprenoriatului social. Acesta 

va avea loc la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, partenerul strategic 
asociat al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în cadrul proiectului SENSES. 

Cursul este furnizat gratuit, iar 
condiția principală pentru a parti-
cipa este ca persoanele interesate 
să facă dovada absolvirii a mini-
mum 10 clase. Sesiunile de in-
struire vor avea loc la Pitești, 
județul Argeș, pentru o grupă de 20 
de persoane. Grupul țintă al cursu-
lui de competențe antreprenoriale 
în domeniul economiei sociale este 
reprezentat de antreprenori sociali 
sau alte persoane interesate de 
economia socială. 

Instruirea va fi organizată pe 
parcursul a două weekenduri, în datele: 18.01, 19.01, 
20.01, 26.01 și 27.01.2019. În data de 06.02.2019, 
participanții vor susține o probă teoretică și una prac-
tică (prezentarea unui Plan de afaceri) în vederea 
obținerii certificatului ce atestă formarea în domeniul 
competențelor antreprenoriale.  

Cursul va fi structurat în 5 module de instruire 
respectiv marketing, vânzări, management, planificare 
financiară și proprietate intelectuală. Fiecare modul 
implică furnizarea de cunoștințe teoretice și practice, 
metodele interactive fiind cele utilizate de formatori. 
La final, participanții vor susține o probă teoretică și 
una practică (prezentarea unui Plan de afaceri) în ve-
derea obținerii certificatului ce atestă formarea în do-
meniul competențelor antreprenoriale. 

Instruirea este organizată în cadrul proiectului 
SENSES, implementat de Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, în calitate de partener. Pro-
iectul este finanțat în cadrul primului apel de proiecte 
al Programului Transnațional Dunărea și are ca obiectiv 
principal crearea unei rețele transnaționale de între-

prinderi sociale, întreprinderi responsabile social, in-
vestitori financiari în economia socială, factori de de-
cizie, mediul academic, ce reunește aproximativ 800 
membri din regiunea Dunării. Rolul acestora este de a 
promova în comun un model inovator de întreprin-
dere socială, precum și inovarea socială în dezvoltarea 
economică durabilă a regiunii Dunării.

Persoanele interesate sunt rugate să se înscrie 
prin intermediul formularului online până la data 
de 14.01.2019, accesând: https://docs.google.com/forms/d/ 
1G5HyIr68KpYz4m1hhZ2x8okeJD-PyPNeN.0SJ2EL-
SGSY/edit sau prin email, la adresa programe@adrmun-
tenia.ro. 

Mai multe informații cu privire la cursul de com -
petențe antreprenoriale puteți obține transmițând 
un mesaj la adresa de e-mail programe@adrmun-
tenia.ro sau să ne contactați la telefon 0728-282.196 – 
persoană de contact Monica MĂGUREANU, expert 
Serviciul Dezvoltare, Direcția Dezvoltare și Comuni‐
care.

Sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

https://docs.google.com/forms/d/1G5HyIr68KpYz4m1hhZ2x8okeJD-PyPNeN.0SJ2ELSGSY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1G5HyIr68KpYz4m1hhZ2x8okeJD-PyPNeN.0SJ2ELSGSY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1G5HyIr68KpYz4m1hhZ2x8okeJD-PyPNeN.0SJ2ELSGSY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1G5HyIr68KpYz4m1hhZ2x8okeJD-PyPNeN.0SJ2ELSGSY/edit
mailto:programe@adrmuntenia.ro
mailto:programe@adrmuntenia.ro
mailto:programe@adrmuntenia.ro
mailto:programe@adrmuntenia.ro


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud- Muntenia organizează în data de 22 ianuarie 2019, 
concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic, la 

sediul central din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr.7 A. 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 •
sau echivalentul acesteia în domeniul științelor juri-
dice; 

Experiență de minimum 1 an în domeniul juridic; •
Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator. •

Cerințe suplimentare: 

Posesor permis de conducere auto și disponibili-•
tate pentru deplasări în regiune. 

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul cen-
tral al ADR Sud-Muntenia din Călărași, str. Gen. Con-
stantin Pantazi, nr. 7 A, jud. Călărași, până la data de 
21 ianuarie 2019, ora 12.00. 

Concursul se va desfășura în data de 22 ianuarie 
2019 la sediul central al ADR Sud Muntenia din 
Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. 
Călărași, începând cu ora 10:00. 
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Ne mărim echipa!

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
ADR Sud Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 
7A, jud. Călărași, tel. 0242/331769. 

Persoană de contact: Mâțu Ioana - Șef birou re -
surse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. 

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre-
cum si documentele necesare înscrierii la concurs 
pot fi consultate si pe site-ul ADR Sud Muntenia, la 
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă - 
Documente utile).

Nicoleta TOPÎRCEANU 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 10 ianuarie, colega noastră Nico-

leta TOPÎRCEANU, expert Serviciul Dezvoltare ur-
bană, împlinește 11 ani de activitate în Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!  

Cu această ocazie dorim te felicităm și să-ți 
mulțumim pentru profesionalismul și implicarea 
manifestate de-a lungul celor 11 ani în cadrul 
ADR Sud Muntenia.  

La Mulți Ani cu împliniri!

Dragomir SCRIPCĂ 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 14 ianuarie, colegul nostru Dragomir 

SCRIPCĂ, expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, 
îm plinește 11 ani de activitate în cadrul Agenției!  

Cu această ocazie, dorim să-l felicităm și să-i 
mulțumim pentru profesionalism și pentru în-
treaga activitate derulată până în prezent în ca-
drul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia! 

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-a prelungit perioada de depunere 
a cererilor de finanțare din cadrul axei 
vizând dezvoltarea urbană durabilă!

În data de 21 decembrie 2018, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Regional 
2014 – 2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regio-
nale și Administrației Publice a prelungit termenul de 
depunere a cererilor de finanțare, până la data de 
29.03. 2019, ora 12:00, pentru apeluri de proiecte din 
cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile”. 

Astfel, modificarea perioadei de depunere a 
aplicațiilor vizează următoarele obiective specifice:  

Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de •
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții 
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”;  

Obiectivul specific 4.3 - Oferirea de sprijin pentru •
regenerarea fizică, economică și socială a comunită -
ților defavorizate din regiunile urbane și rurale;  

Obiectiv specific 4.4 – „Investițiile în educație, în •
formare, inclusiv în formare profesională pentru do-
bândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare; 

Obiectiv specific 4.5 – „Creșterea calității infras‐•
tructurii educaționale relevante pentru piața forței de 
muncă”. 

Celelalte condiții și prevederi din ghidurile speci-
fice rămân neschimbate. 

Mai multe detalii puteți afla pe site-ul dedicat im-
plementării Programului Operațional Regional 2014 - 
2020 în regiunea Sud Muntenia: https://regio.adrmun-
tenia.ro, secțiunea Program > Axa 4, link: https://re -
gio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199 sau pe site-ul 
programului – www.inforegio.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
http://www.inforegio.ro
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna ianuarie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat 
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru 
luna ianuarie 2019! 

Scopul editării acestei publicații este de a veni în 
sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambur-
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea-
lizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt 
prezentate oportunitățile de finanțare din programele 

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în 
prezent în România, precum și oportunitățile din Pro-
gramul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 
INTERREG V-A și URBACT III. 

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surselor de finanțare, link: 
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/11
30/csf-ianuarie-2019.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1130/csf-ianuarie-2019.pdf
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1130/csf-ianuarie-2019.pdf
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Early Game Ventures - 28 de milioane de euro 
pentru firmele românești de tehnologie

În luna decembrie, 2018, a fost lansat fondul de 
investiții de capital de risc Early Game Ventures (EGV) în 
valoare totală de 28 de milioane de euro, prin care firme 
românești de tehnologie pot primi finanțări de câte 3,5 
milioane de euro, iar start-up-urile de maximum 200.000 
de euro fiecare. Dedicat companiilor inovatoare din Ro-
mânia, EGV este finanțat în mare parte prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014 – 2020, cofinanțat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), parte 
a politicii de coeziune a UE. 

Astfel, cei 28 de milioane de euro vor fi investiți în 

tehnologie și alte domenii în care proprietatea intelectuală 
primează, EGV țintind contribuții minoritare în companiile 
de portofoliu, suma maximă investită fiind de 3,5 milioane 
de euro pentru fiecare companie. Totodată, EGV va 
susține un program foarte selectiv și intens de accelerare 
prin care vor fi selectate aproximativ șase start-upuri în 
care vor fi investite 200.000 de euro.  

Sesiunea de aplicații pentru prima ediție a progra-
mului va fi anunțată în curând, fiind deschisă atât firmelor 
din România, cât și din afara ei. 

Sursa: finantare.ro

AMPOCU – apel non-competitiv 
de proiecte dedicat sistemului 

multinivelar de calificări 
din învățământul superior 

Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea 
de Management pentru Programul Operațional Capital 
Uman a lansat apelul non-competitiv de proiecte: „Sis‐
tem Multinivelar de Calificări pentru Învățământul Su‐
perior”, din cadrul POCU 2014-2020, aferent Axei prio ritare 
6 - „Educație și competențe”, Obiectiv specific 6.8 - „Im‐
plementarea de măsuri sistemice în învățămân tul terțiar 
universitar și non‐universitar organizat în cadrul institu ‐
țiilor de învățământ superior acreditate pentru a facilita 
adaptarea la cerințele pieței muncii”. Astfel, prin acest 
apel de proiecte cu buget de 5 mil. de euro vor fi finanțate 
activități ce vizează îmbună tăți rea mecanismelor de ma-
nagement universitar cu scopul pro movării calității, in-
clusiv prin multicalificarea pe baza antici pării compe tențelor 
solicitate de angajatori și a conținutului novator. 

Sursa: finantare.ro

Competiție de idei de afaceri 
la Barcelona! 

Au început înscrierile la competiția de idei de 
afaceri Eu-Startups Summit care oferă startup-urilor 
o finanțare de 70.000 de euro. Competiția va avea 
loc în perioada 2-3 mai, la Barcelona, termenul limită 
de înscriere fiind 25 februarie. Antreprenorii care do-
resc să se înscrie pot accesa următorul link: 
https://eustartups.typeform.com/to/yrCHsD. 

Participanții la competiție trebuie să realizeze o 
prezentare de trei minute, în fața unui public de 1.200 
de persoane – investitori, jurnaliști, fondatori de start-
up-uri, juriu de experți). Astfel, pe lângă premiul în bani, 
antreprenorii au șansa de a cunoaște și de a convin -
ge potențiali investitori, fonduri de investiții, reprezen -
tanți ai acceleratoarelor de startup-uri din toata lumea. 

Startup-urile participante la competiția din ca-
drul EU-Startups Summit nu trebuie să fie mai vechi 
de doi ani și să nu fi atras investiții mai mari de 500.000 
de euro. 

Sursa: finanțare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
https://eustartups.typeform.com/to/yrCHsD
http://www.finantare.ro
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Oportunități de finanțare 
pentru IMM-urile din Sud Muntenia

Microîntreprinderile, întreprinderile 
mici și mijlocii reprezintă un sector 

important al economiei din România. 
Astfel, pentru stimularea dezvoltării 
acestui sector, în anul 2019, pot fi 
accesate finanțări nerambursabile 
europene sau naționale, pot fi atrase 
investiții de la fonduri de capital de risc și 
împrumuturi bancare specifice, din surse 
diferite, în funcție de tipul de afacere. 

Programul Operațional Competitivitate (POC) 1.
2014-2020 prin Acțiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creșterii 
valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării 
în domeniu prin dezvoltarea de clustere” – asigură o 
sus ținere financiară cuprinsă între 500.000 de euro și 
3,5 milioane de euro, pentru microîntreprinderi, în-
treprinderi mici și mijlocii din domeniul IT. Apelul este 
lansat de Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul 
Comu nicațiilor în perioada 14.01.2019, ora 09:00 și 
11.03.2019, ora 17:00. 

 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 2.
(AFIR) din subordinea Ministerului Agriculturii a lansat 
o sesiu ne de primire a proiectelor de investiții cu o alo-
care bu getară cuprinsă între 200.000 și 2,5 milioane 
de euro pentru fiecare proiect ce vizează procesarea 
și marketingul produselor agricole în vederea obținerii 
de produse neagricole. Instrumentul de finanțare este 
sche ma GBER din cadrul submăsurii 4.2 aferente Pro-
gramului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 
– 2020, în perioada 21.12.2018, ora 09:00 – 30.06.2019, 
ora 16:00. 

Prin programul Start‐Up Nation, statul alocă fon-3.
duri nerambursabile pentru 10.000 de microîntreprin-
deri, firme mici și mijlocii, înființate după data de 31.01.207, 
în valoare de maximum 43.000 de euro pentru fiecare 
proiect depus în domenii non-agricole. Aplicațiile pot 
fi depuse până la 12.02.2019, ora 20:00. 

Prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-4.
2020 pot fi alocate IMM-urilor fonduri europene de 
până la cinci milioane de euro, în cadrul Priorității de 
investiții 2.2 ce urmează a fi redeschisă.  

Creditele cu garanții din partea Uniunii Europene 5.
oferite de băncile ce au semnat acorduri cu Fondul Eu-
ropean de Investiții, obținute în condiții avantajoase, 
constituie o altă sursă de finanțare pentru IMM-uri. 
Astfel, prin Programul Operațional Regional, în cadrul 

Axei prioritare 15 – „Inițiativa pentru IMM‐uri”, există 
o linie de finanțare în care sunt disponibile 250 de mi-
lioane de euro.  

Compania BT Mic, din cadrul Grupului Financiar 6.
Banca Transilvania, destinată creditării firmelor mici de 
afaceri, acordă credite bancare de maximum 116.000 
de lei fiecare, cu garanții publice, prin programul EaSI 
al Uniunii Europene.  

 Fonduri de investiții românești pentru finanțări 7.
de capital de risc, susținute de Uniunea Europeană, 
oferă antreprenorilor români, respectiv firmelor bene-
ficiare o finanțare în schimbul căreia primește un pa-
chet minoritar de părți sociale. În ultimul an, s-au re marcat 
cel puțin trei fonduri de investiții românești ce pun la 
dispoziție sume cuprinse între 25.000 de euro și 5 mili -
oane de euro: GapMinder, Early Game Venture, Mor-
phosis Capital.  

Fonduri Google precum Google Digital News In-8.
novation Fund (DNI Fund) ce finanțează proiecte me -
dia, cu sume cuprinse între 50.000 de euro și 1 milion 
de euro, sau Next 10 Ventures ce investește în creatorii 
de conținut online. 

Sursa: startupcafe.ro

Sursă foto w
w

w
.videoblocks.com

http://startupcafe.ro
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Pe Argeș în sus... 
spre Cetatea lui Vlad Țepeș

Rivalizând cu faima mânăstirii legendare de la 
Curtea de Argeș, Cetatea Poenari, nu mai puțin legen-
dară, supranumită și Cetatea lui Vlad țepeș, se află pe 
vârful muntelui ce domină Cheile Argeșului, lângă lo-
calitatea Arefu, în apropierea barajului de la Vidraru. 
Construită pe vârful stâncos, înconjurat de pante a -
brupte și de apa râului Argeș, cetatea este accesibilă 
publicului prin trecerea unei depresiuni înguste ce 
leagă stânca cetății de muntele învecinat, dar mai ales 
prin urcarea celor 1480 de trepte zidite în coama de-
alului. Cetatea are o formă alungită, fiind înzestrată cu 
cinci turnuri, dintre care patru rotunde și unul prisma-
tic. Odată atins vârful muntelui, ruinele lasă să se vadă 
o priveliște unică, de o frumusețe sălbatică. 

Cercetările arheologice au scos la iveală două 
etape de realizare a monumentului istoric; astfel prima 
fază a construcției este constituită dintr-un nucleu prin -
cipal constând într-un turn pe un plan pătrat, construit 
exclusiv din piatră, datând din vremea lui Negru Vodă, 
ulterior, în timpul domniei lui Vlad țepeș a fost reali-
zată o fortificație de mari dimensiuni cu turnuri semi-
circulare, realizată atât în piatră, cât și cu cărămidă, în 
care a fost cuprins turnul de piatră. Cetatea a fost consi -
derată reședința secundară a lui Vlad țepeș, fiind con-
struită ca fortăreață împotriva atacurilor otomane. 

Materialul arheologic descoperit în cetate - con-
stituit din ghiulele de piatră, un vârf de săgeata în for -
mă de frunză, cu orificiu pentru fixarea cozii, vase de 
uz casnic, oale cu toartă, fragmente de oale-borcane, 
ceramică smălțuită, discuri ornamentale, cahle de 
sobă și cărămizi – a condus la stabilirea celor două faze 
de construcție. Turnul de piatră în plan pătrat a fost 
construit cândva, în secolul al XIV-lea, datarea fiind fă-
cută datorită materialelor găsite, caracteristice acestui 
secol, în timp ce în restul cetății, dovezile arheologice 
descoperite sunt caracteristice secolelor XIV-XVI. Cum 
cea mai mare parte a materialului datează din secolul 
al XV-lea, lucru ce conduce la ideea că a două faza a 
construcției cetății, și anume zidurile și turnurile semi-
cilindrice, au fost construite la mijlocul secolului al XV-
lea. Acest fapt este întărit și de legenda conform căreia 
cetatea ar fi fost construită de Vlad țepeș. Desigur 
după cele două faze principale de construcție au apă-
rut și unele modificări sau reparații ce datează cel mai 
probabil din secolul al XVI-lea. Modificările apar la des-
chiderile turnurilor sau în interiorul cetății prin adău-
garea unor mici ziduri. 

Încărcătura de istorie și mister a spațiului a gene-
rat o serie de legende. Una dintre ele spune că, fiind 
urmărit de turci, Vlad țepeș a scăpat refugiindu-se în 
această cetate, după ce a potcovit caii cu potcoavele 
invers, derutându-și astfel urmăritorii. Potrivit altei le-
gende despre Cetatea Poenari, se pare că boierii din 
Târgoviște, speriați de asprimea domnitorului Vlad țe -
peș, s-au adunat în taină și au plănuit să-l prindă pe 
acesta viu și să-l predea sultanului. țepeș însă, aflându-
le planul, a întors cursa pregătită lui, împotriva intri -
ganților. Astfel, în ziua de Paști, boierii sunt luați de 
oa menii lui Vlad țepeș și duși, pe jos, până la Cheile 
Argeșului unde le este arătat un colț de stâncă pe care 
se puteau zări încă ruinele unor ziduri. Aici domnitorul 
le poruncește ca, până în duminica Tomii, să fie con-
struită cetatea.  

Vizitată anual de mii de turiști români și străini, 
Cetatea lui Vlad țepeș a trezit interesul unor televiziuni 
precum National Geographic, Discovery sau History 
Channel interesate de realizarea unor documentare 
despre adevărata viață a lui Vlad țepeș.  

Autoritățile locale argeșene au depus în anul 
2018 un proiect privind reabilitarea Cetății Poenari 
prin fonduri europene. În urma investițiilor estimate 
la peste 7 milioane de lei se vor efectua lucrări de de-
zumidificare a pereților, de reabilitare a zidăriei și a 
scărilor de acces, se va amenaja o parcare la poalele 
muntelui, iar donjonul inițial  

Sursa: historia.ro

Cetatea Poienari, județul Argeș

http://historia.ro
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S-a emis acordul de mediu 
pentru Autostrada Sibiu - Pitești!

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) a emis, la sfârșitul anului trecut, acordul 
de mediu pentru Autostrada Sibiu - Pitești, principalul proiect de infrastructură al României. 

Potrivit acestui document, autostrada cu o lungime de peste 122 de km va avea  cinci secțiuni, 
opt noduri rutiere, nouă tuneluri, 71 de poduri, precum și 51 de zone cu potențial de instabilitate, 
și va traversa județele: Sibiu, Vâlcea și Argeș. Reprezentanții CNAIR afirmă că Autostrada Sibiu-
Pitești va fi proiectată pentru viteaza de trafic de 120 km/h, iar pe anumite secțiuni, unde relieful 
permite, vor fi adoptate elemente care să corespundă vitezei de 140 de km/h. 

Proiectul de realizare a autostrăzii cuprinde, pe 
lângă partea carosabilă, noduri rutiere, tuneluri, poduri, 
pasaje și viaducte, parcări și spații de servicii.  

Documentul emis de ANPM arată că autostrada va 
avea opt noduri rutiere, după cum urmează: primul va 
fi la Sibiu și va face legătura cu DN 1/DN 7, dar și cu DJ 
106D. Al doilea nod rutier va fi la Boița, realizând con-
exiunea cu DN 7 și cu Autostrada Sibiu-Făgăraș. Nodul 
de la Cornetu va face legătura cu DN 7 prin DJ 703M 
(Curtea de Argeș – Cornetu). Alte noduri rutiere sunt 
proiectate la Văleni și la Tigveni, iar ultimele trei noduri 
rutiere prevăzute vor face legătura cu orașul Curtea de 
Argeș (km 91-92), cu DN 7 C (Băiculești, km 105-106) și 
cu DN 7 atât pe direcția București-Sibiu, cât și pe direcția 
Pitești-Râmnicu Vâlcea (Bascov, km 120-122). 

Viitorul drum de viteză va parcurge nouă tuneluri 
dintre care, cel mai lung va avea 1.700 de metri și va fi 
construit la Poiana. Vor mai fi realizate tuneluri și la Boița 
(360 de metri lungime), la Lazaret Nord (1060 de metri), 
la Lazaret Sud (330 de metri), la Câineni (1590 de metri) 

și la Curtea de Argeș (1350 de metri). Totodată, autos-
trada va avea prevăzute și opt locuri în care vor fi ame-
najate spații de servicii sau parcări de scurtă durată. 

Realizarea Autostrăzii Sibiu – Pitești vine, totuși, și 
cu un avertisment din partea specialiștilor care atrag 
atenția asupra celor 51 de zone cu potențial de instabi-
litate identificate, de tipul: zone cu risc potențial la alu-
necări de teren, versanți cu înclinări, versanți laterali 
abrupți cu torenți adânci în zone lipsite de vegetație, 
zone cu alunecări active sau alunecări vechi stabilizate, 
alunecări parțiale active cu potențial evolutiv. S-au iden-
tificat și soluțiile, specialiștii menționând o serie de mă-
suri pentru a asigura stabilitatea terenului: montarea de 
inclinometre, realizarea unor structuri speciale pentru 
asigurarea stabilității, pământ armat cu parament verti-
cal din elemente prefabricate, pe fundație de minipiloți, 
structuri speciale pentru asigurarea stabilității și protec -
ția taluzului cu geocelule, fundare indirectă, ziduri de 
sprijin din pământ armat.  

Sursa: argesexpres.ro

ARGEȘ

http://argesexpres.ro
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Proiect de modernizare 
a sistemului de semaforizare 

din municipiul Călărași

Autoritățile locale din municipiul Călărași au depus spre finanțare, prin Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020 (POR), proiectul „Îmbunătățirea transportului public de călători în 

municipiul Călărași și creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de 
management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente”. 
Aplicația vizează dezvoltarea urbană durabilă, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea 
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă”. 

Proiectul este prevăzut în Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă, la Managementul traficului, dar și în 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiu-
lui Călărași, la capitolul Conectivitate, și vizează creș te -
rea atractivității utilizării transportului public și a si gu ranței 
utilizării modurilor nemotorizate de transport. 

Astfel, prin acest proiect se are în vedere moder-
nizarea și eficientizarea transportului public prin redu-
cerea timpilor de călătorie, a consumului de com bustibil 
precum și prin creșterea numărului de utilizatori, re-
ducerea emisiilor de gaze de eșapament, creșterea 
siguranței cetățenilor în traficul rutier și în spațiul pu-

blic prin dotarea cu echipamente de supraveghere. De 
asemenea, creșterea siguranței cetățenilor, avertizarea 
instituțiilor abilitate în cazul pătrunderii în municipiu 
a unor vehicule aflate pe lista celor urmărite se va rea-
liza prin instalarea unui sistem modern de recunoaș -
tere și interpretare a numerelor de înmatriculare la 
intrările și ieșirile din oraș, precum și prin dezvoltarea 
unui sistem inovativ de detecție automată a incidente -
lor în trafic sau a obiectelor considerate suspecte. Toto -
dată, va fi creat un Centru de comandă și control unic de dicat 
managementului traficului și supravegherii video.  

Sursa: radiovocescampi.ro

CĂLĂRAȘI

http://radiovocescampi.ro
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Autobuze hibrid 
pentru transportul în comun al târgoviștenilor

Primăria Municipiului Târgoviște și-a propus să 
modernizeze transportul în comun de pe raza munici-
piului, prin două cereri de finanțare depuse la sfârșitul 
anului trecut. Cele două proiecte finanțate din fonduri eu -
ropene nerambursabile au o valoare de peste 127.000.000 
lei, contribuind astfel la dezvoltarea urbană prin redu-
cerea emisiilor de carbon. 

În eventualitatea finanțării prin Programul Opera -
țional Regional 2014 – 2020 (POR) a celor două proiec -
te, târgoviștenii ar putea beneficia de un transport în 
comun modernizat bazat pe 40 de autobuze hibrid, pe 
un depou nou construit, trei stații de capăt noi, de ame -

najarea a 28 de stații de îmbarcare-debarcare, precum 
și de reabilitarea infrastructurii rutiere pe tronsoanele 
aferente transportului public (bulevardele Mircea cel 
Bătrân și Regele Carol, străzile Lt. Stancu Ion, Gării 
Mihai Bravu, Nicolae Radian și  pasajul peste calea fe-
rată aflat pe DN 72).  

Autoritatea de Management pentru POR a prelun -
git termenul de depunere a proiectelor aferente Axei 4  - 
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, astfel încât 
autoritățile din municipiile reședință de județ să poată 
realiza proiecte complexe, valoroase pentru comunități. 

Sursa: adevărul.ro

DÂMBOVIțA

Spitalul Județean Giurgiu – 
proiect de reabilitare, extindere și dotare

În data de 8 ianuarie, conducerea Consiliului Ju -
dețean Giurgiu a anunțat demararea proiectului de 
reabilitare, extindere și dotare a Spitalului Județean 
Giurgiu care va deveni o unitate sanitară modernă.  

Astfel, proiectul prin care clădirile Spitalului No, 
corpurile C1+C2 vor fi reabilitate, extinse și dotate, va 
fi derulat de Compania Națională de Investiții. În pre-

zent, a fost încărcată în SEAP cererea pentru întocmi-
rea studiului de fezabilitate, precum și pentru obți nerea 
avizelor, acordurilor sau a documentației aferente obiec -
tivului de investiții: „Reabilitare, extindere și dotare 
corp spital nou C1+C2 – Spitalul Județean de Urgență 
Giurgiu”. 

Sursa: giurgiu‐net.ro

GIURGIU

Autospeciale noi pentru ISU Ialomița
Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Barbu Ca‐

targiu” Ialomița a efectuat o serie de achiziții în cadrul Pro-
gramului Operațional Regional 2014-2020, în vederea 
op timizării misiunilor de salvare și protecție, ca urmare a 
riscurilor identificate la nivelul județului. La finele lui 2018, 
au fost reînnoite mijloacele tehnice de mobilitate, precum 
și tehnica specială de intervenție; astfel, s-au achiziționat 
două ambulanțe SMURD tip B 4x4, destinate îmbunătățirii 
capacității de intervenție la urgențele medicale. Aceste 
autosanitare vor intra în dotarea subunităților din muni-
cipiile Slobozia și Urziceni care gestionează cele mai soli-
citate raioane de intervenție. Noile echipamente le vor 
înlocui pe cele vechi care și-au dovedit utilitatea în cele 
peste 2000 de intervenții efectuate anual. Prin acest pro-
gram derulat de către Departamentul pentru Situații de 
Urgență, prin intermediul Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență, sistemul integrat de urgență va bene-
ficia de o îmbunătățire a serviciilor de acordare, evaluare 

a primului-ajutor calificat, acordarea asistenței medicale și 
transportul pacienților. În cadrul POR 2014 - 2020, pe par-
cursul anului 2018 ISU Ialomița a fost dotat cu o nouă au-
tospecială de inter venție și salvare de la înălțime. Totodată 
a mai fost achi zițio nat un container de suport logistic al in -
tervenției de ti pul „multirisc” ce conține echipamente și 
tehnică grea de descarcerare și salvare în cazul unor cala -
mități. De asemenea, în dotarea ISU Ialomița au mai intrat 
trei vehicule utilitare: o autospecială de transport al efecti -
velor la in tervenție, cu 16+1 locuri, un autocamion cu sistem 
hidraulic de încărcare – descărcare cu cârlig, precum și un au -
toturism de teren; acestea vor asigura transportul mai efi-
cient al efectivelor și al materialelor aferente intervențiilor 
în situațiile de urgență. Pe lângă tehnica de intervenție, anul 
2018 a mai însemnat dotarea inspectoratului cu un contai ner 
pentru întreținerea echipamentelor de protecție ale ser van -
ților, precum și cu un generator de curent de mare capacitate. 

Sursa: ziarulialomita.ro

IALOMIțA

http://adevarul.ro
http://giurgiu-net.ro
http://ziarulialomita.ro
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Proiect de 18 milioane de lei 
pentru Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești

Sfârșitul anului 2018 a însemnat pentru autoritățile județene prahovene continuarea 
proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate, Consiliul Județean Prahova, depunând 

spre finanțare din fonduri europene proiectul cu titlul „Extindere, reabilitare, modernizare și 
recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești”.  

Proiectul depus este justificat atât prin cerințele 
existente în Strategia Națională de Sănătate 2014 – 
2020, cât și în Planul de Dezvoltare Durabilă a Jude -
țului Prahova.  

Prin acest proiect, autoritățile prahovene vizează 
îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești 
de urgență la nivelul UPU Ploiești. Extinderea, reabili-
tarea, modernizarea ți recompartimentarea unității 
medicale va duce la o mai bună organizare a activității 
medicale de urgență, cu o dotare medicală performan -
tă și cu circuite funcționale semnificativ îmbunătățite. 
Prin investițiile ce vor fi realizate în cadrul proiectului, 
actuala clădire a Unității de Primiri Urgențe Ploiești va 

fi recompartimentată și extinsă cu un corp în suprafață 
de aproximativ 1200 mp, iar accesul auto pentru am bu -
lanțe, cât și cel pietonal se vor realiza din strada Găgeni. 

Extinderea se va realiza pe laturile de Nord-Est, 
Sud-Vest și Est a actualei clădiri, după recompartimen-
tare și extindere, unitatea spitalicească cuprinzând: 
zona de acces, urgențe minore, urgențe majore și spa -
ții pentru personal. 

Astfel, după finalizarea investițiilor care depășesc 
18 milioane de lei, noul spațiu al UPU Ploiești va avea 
o suprafață totală de 2452 mp și va fi dotat cu echipa-
mente medicale de înaltă performanță.  

Sursa: deprahova.ro

PRAHOVA

Cea mai lungă rețea 
de alimentare cu apă din mediul rural, 
în comuna teleormăneană Orbeasca

Primăria Comunei Orbeasca a obținut finanțare 
pentru alimentarea cu apă și canalizare din toate cele 
trei sate componente, pe o suprafață de 54 de km. 
Finanțarea a fost obținută printr-un Master Plan II pe 
fonduri europene și guvernamentale, proiectul deru-
lându-se pe o perioadă de doi ani. 

De asemenea, printre obiectivele de viitor ale 
autorităților locale din comuna Orbeasca se află asfal-
tarea străzilor și a drumurilor, imediat ce vor fi finali-
zate lucrările de alimentare cu apă și canalizare, 
precum și construirea de noi poduri (la Orbeasca, 
finanțat din PNDL și Lăceni finanțat din fonduri guver-
namentale). În perioada imediat următoare vor de-
buta lucrările de asfaltare a drumului ce face legătura 
dintre Orbeasca de Jos și comuna Călinești, drum de 
legătură ușor de parcurs în toate anotimpurile anului, 
dar și o construcție ce se va extinde la canale din 
beton, podețe, la fiecare gospodărie.  

Aspirând la statutul unei unități administrativ-te-
ritoriale de nivel european, prin proiectele ce urmează 
a fi realizate, Orbeasca este o comună în care au fost 

realizate importante dotări edilitar – gospodărești, 
precum și investiții considerabile precum: sala de 
sport, modernizarea școlilor și a grădinițelor din satele 
Orbeasca de Sus, Orbeasca de jos și Lăceni. Recent a 
fost finalizat drumul județean, construit de Consiliul 
Ju dețean, ce leagă comuna Orbeasca de Jos de loca -
litățile Botoroaga și Săceni, asigurându-se astfel o cir -
culație fluentă și o mobilitate mai rapidă în satele afla te 
în această zonă.  

Sursa: ziarulteleormanul.ro

TELEORMAN

http://deprahova.ro
http://ziarulteleormanul.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, 
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, 
B-dul 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, 
B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/627, mun. 
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax 
0244/595.594, E-mail prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman, sediul Consiliului Județean Teleorman: 
Str. Dunării, nr. 178, parter, mun. Alexandria, jud. 
Teleorman, Tel. 0247/311.201, int. 358; 
Fax 0247/312.494, E-mail teleorman@adrmuntenia.ro 

Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001, Tel./fax 0342-100.160, 
E-mail oi.poscce@adrmuntenia.ro

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


