
Info Regional 
Sud Muntenia 

19 • 25 octombrie 2020

#
487

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro

adrsudmuntenia ADRSudMuntenia ADRSudMuntenia

 
ADR Sud Muntenia lansează în 
consultare publică, până la 30 
octombrie a.c., Ghidul solicitantului 
simplificat pentru acordarea de 
sprijin financiar pentru elaborarea 
documentațiilor necesare implementării 
proiectelor de specializare inteligentă 
ale regiunii Sud Muntenia! ......... 3 
Oportunități de carieră în cadrul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia ............................... 5 

 
Seminarii online organizate 
de Rețeaua pentru dezvoltare 
urbană privind cele 
șase elemente fundamentale 
pentru dezvoltarea urbană 
durabilă ...................................... 13

REțEAUA INFO-REGIO

ADR SUD MUNTENIA  
Construcția noii săli polivalente din Pitești avansează! .................... 17 

 
„Săptămâna verde” marcată de Colegiul Național „Barbu Știrbei” ... 17 

 
Lucrări contractate pentru reabilitarea infrastructurii rutiere 
dâmbovițene! ................................................................................... 17 

 
Intră în lucru drumul de legătură DN 5 – Podul Prieteniei! ............. 17 

 
Grădina de Vară din Amara  modernizată în proporție de 80%! ..... 18 

 
Acțiuni de încurajare a antreprenoriatului, la Universitatea Petrol 
și Gaze din Ploiești ............................................................................ 18 

 
Inițiativă de dezvoltare profesională în domeniul economic! .......... 18

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIțA

GIURGIU

PRAHOVA

TELEORMAN

IALOMIțA

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
a publicat prima versiune draft a „Strategiei de 

Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021‐2027” 
(RIS3 Sud Muntenia) PAGINA 2

https://www.facebook.com/adrsudmuntenia
https://twitter.com/ADRSudMuntenia
http://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia


www.adrmuntenia.ro 2 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #487 
19 • 25 octombrie 2020

INFO 
ADR SUD MUNTENIA

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat 
prima versiune draft a „Strategiei de Specializare Inteligentă 
a regiunii Sud Muntenia 2021 ‐ 2027” (RIS3 Sud Muntenia)

Luni, 19 octombrie, Agenția pen 
tru Dezvoltare Re gio nală Sud Mun
tenia a publicat prima versiune draft 
a Strategiei de Specializare Inteligentă 
a regiunii Sud Muntenia 20212027. 
Documentul este un pas necesar pen
tru a îndeplini con diția favorizantă 
„Buna guvernanță a strategiei națio ‐
nale sau regionale de specializare inteligentă” în conformitate cu 
prevederile Memorandumului nr. 20/4180/TG/08.03.2019. 

Scopul Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii 
Sud Muntenia 2021 – 2027 este de a sprijini acele sectoare în 
care economia regională este competitivă pe piețele globale, 
identificând totodată, prin intermediul mecanismului de des 
coperire antreprenorială, sectoarele regionale cu potențial 
mare de inovare, asigurând astfel tranziția regiunii spre o 
economie bazată pe cunoaștere. 

În cadrul acestei strategii au fost identificate următoa
rele sectoare ce asigură potențialul de specializare inteligentă 
al regiunii: 

Construcția de mașini, componente și echipamente •
de producție; 

Agricultura și industria alimen•
tară; 

Turismul și identitatea cultu•
rală; 

Bioeconomia: dezvoltarea eco•
nomiei circulare; 

Localități inteligente ce oferă ser•
vicii inovative cetățenilor; 

Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie; •
ITC; •
Sănătate. •
Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Mun

tenia 2021  2027, revizuită, va fi supusă avizării Comitetului 
Regional de Inovare și apoi, înaintată spre aprobarea Con
siliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

Documentul poate fi descărcat de pe siteul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, secțiunea Plani 
ficare regională > Planificare regională 20212027 > Strategia 
de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud  Muntenia post 2020, 
accesând următorul link: https://www.adrmuntenia.ro/dow
nload_file/article/557/SSISudMuntenia2021202714
10.pdf.

Petru IORDACHE 
• 13 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În această lună,  colegul nostru Petru IORDACHE, expert Serviciul Monitorizare proiecte 

POR, a împlinitn13 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 
Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim pentru implicare și pentru competența 

manifestate în activitatea desfășurată dea lungul celor 13 ani în sprijinul acordat beneficiarilor 
de fonduri Regio din județul Prahova! La Mulți Ani cu împliniri!

Mariana VIȘAN 
• 19 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 19 octombrie, Mariana VIȘAN, Director adjunct Organism Intermediar POR, 

a aniversat 19 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 
Pe această cale, te felicităm șiți mulțumim pentru responsabilitatea și pentru expertiza 

profesională dovedite prin întreaga activitate desfășurată în Agenție! 
La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

https://adrmuntenia.ro/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-sud--muntenia-post-2020/static/1351
https://adrmuntenia.ro/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-sud--muntenia-post-2020/static/1351
https://adrmuntenia.ro/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-sud--muntenia-post-2020/static/1351
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/557/SSI-Sud-Muntenia-2021-2027-14-10.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/557/SSI-Sud-Muntenia-2021-2027-14-10.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/557/SSI-Sud-Muntenia-2021-2027-14-10.pdf
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ADR Sud Muntenia lansează în consultare publică, 
până la 30 octombrie a.c., Ghidul solicitantului simplificat 
pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea 

documentațiilor necesare implementării proiectelor 
de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat marți, 20 octombrie 2020, spre 
consultare publică, varianta draft a Ghidul solicitantului simplificat pentru acordarea de 

sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de 
specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia și anexele aferente. 

Consultarea publică se va derula în perioada 20
30.10.2020, observațiile și propunerile putând fi trans
mise până la data de 30.10.2020, ora 14.00, la adresa 
de email programe@adrmuntenia.ro cu subiectul email 
ului „Observații ghid simplificat Specializare Inteligentă”. 

Documentele suport aferente ghidului simplificat sunt: 
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; 

(continuare în pagina 4) 

mailto:programe@adrmuntenia.ro
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226192
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(continuare din pagina 3) 
Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare •

a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehni 
că 20142020 pentru pregătirea portofoliului de proiec 
te, pentru perioada de programare 20212027, în dome niul 
specializării inteligente  https://mfe.gov.ro/poatghi
dulpentrupregatireaportofoliuluideproiecteindo
meniulspecializariiinteligente/; 

Ordinul 894 din 03.08.2020 pentru aprobarea •
Schemei 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/Deta liiDocument/229507; 

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

ADR Sud Muntenia, în calitate de administrator de 
schemă, va acorda sprijinul financiar necesar pentru ela 
borarea documentațiilor tehnicoeconomice și a altor 
documentații aferente pregătirii și implementării pro
iectelor din domeniile incluse în Strategia de Speciali
zare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia, prin Progra
mul Operațional Asistență Tehnică 20142020. Bugetul 
alocat regiunii de dezvoltare Sud Muntenia aferent 
acestui tip de sprijin este de 4.079.158 lei. 

Sprijinul financiar pentru elaborarea documen 
tațiilor tehnicoeconomice conform Ordonanței de 
urgență 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 teh 
nicoeconomice 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 
vederea realizării documentațiilor tehnicoeconomice 
sunt: 

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

parteneriatele între universități, institute de cer•
cetare, ONG, alte entități publice sau private de cerce 
taredezvoltareinovare, 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). 

Ghidul solicitantului simplificat pentru acordarea 
de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor 
necesare implementării proiectelor de specializare in
teligentă ale regiunii Sud Muntenia supus consultării 
publice poate fi descărcat, alături de anexe, de pe siteul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Planificare regională > 
Documente 20212027, titlul „Metodologie pentru ve‐
rificarea și evaluarea fișelor de proiect depuse conform 
OUG nr. 88/2020” > „Specializare inteligentă”, link: 
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/56
0/ghidsimplificatSSI20102020.rar.

Sursă foto: pixabay.com

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://adrmuntenia.ro/documente-20212027/static/1279
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/560/ghid-simplificat-SSI-20-10-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/560/ghid-simplificat-SSI-20-10-2020.rar
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Concurs pentru ocuparea unui post de consilier director 
în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 

la sediul central din municipiul Călărași  
începând cu data de 12 noiembrie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 12 
noiembrie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier director în cadrul Agenției 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Contractul individual de muncă va fi pe durată 
nedeterminată. 

Cerințe obligatorii pentru ocuparea 
postului: 

Studii superioare absolvite cu di•
plomă de licență; 

Experiență minim 5 ani în activități de •
gestionare a programelor finanțate din 
fonduri europene; 

Să cunoască mecanismele, instituțiile, •
procesele și procedurile de absorbție a 
fondurilor europene; 

Cunoștințe foarte bune de operare pe •
calculator; 

Capacitatea de a lucra în echipă; •
Capacitate de analiză și sinteză. •
Alte cerințe: 
Cunoașterea limbilor străine reprezintă •

un avantaj; 
Studiile de master și/sau doctorat re•

prezintă un avantaj. 
Dosarele de înscriere se vor transmite 

online la adresa de email resurseu
mane@adrmuntenia.ro, str. Gen. Constan
tin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de 10 
noiembrie 2020, ora 17.00. 

Concursul se va desfășura după cum urmează: 
proba scrisă se va susține în data de 12 noiem•

brie 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 desfășura 
și în data de 13 noiembrie 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 12 noiembrie 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 16 noiembrie 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: Mâțu Ioana  Șef birou 
resurse umane / email: resurseumane@adrmunte
nia.ro). Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum 
si documentele necesare înscrierii la concurs pot fi 
con sultate și pe siteul ADR Sud Muntenia, la adresa 
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documen te 
utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adr 
muntenia.ro/download_file/document/1207/Concurs
consilierdirector12noiembrie2020.rar.

mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1207/Concurs-consilier-director-12-noiembrie-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1207/Concurs-consilier-director-12-noiembrie-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1207/Concurs-consilier-director-12-noiembrie-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 10 noiembrie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia organizează, începând cu data de 10 
noiembrie 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. 

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului: 
studii superioare absolvite cu diplomă de licență •

în domeniul științelor juridice, specializarea drept; 
experiență minimum 1 an în domeniul juridic; •
cunoștințe foarte bune de operare pe calculator. •
Alte cerințe: 
disponibilitate pentru deplasări în regiune. •
Dosarele de înscriere se vor transmite online la 

adresele de email: resurseumane@adrmuntenia.ro 
și juridic@adrmuntenia.ro, până la data de 6 noiembrie 
2020, ora 14:00. 

Concursul se va desfășura după cum urmează: 
proba scrisă se va susține în data de 10 noiembrie •

2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călă 
rași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, 
în cepând cu ora 10:00. Dacă la concurs se vor înscrie 
mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura 
și în data de 11 noiembrie 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 10 noiembrie 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 12 noiembrie 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: Pătra Rodica  consilier 
juridic/email: juridic@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana  
Șef birou resurse umane / email: resurseumane@adrmun
tenia.ro). Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre
cum și documentele necesare înscrierii la concurs pot 
fi consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la adresa 
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Biblioteca > Docu‐

mente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: 
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_fil
e/document/1206/Concurs%20consilier%20juridic%2
010.11.2020_0.rar.

mailto:resurseumane@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/1206/Concurs%20consilier%20juridic%2010.11.2020_0.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1206/Concurs%20consilier%20juridic%2010.11.2020_0.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1206/Concurs%20consilier%20juridic%2010.11.2020_0.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 24 noiembrie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 24 
Noiembrie 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, 
științe administrative, științele comunicării sau filolo
gie; 

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 24 noiem•

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 
des fășura și în data de 25 noiembrie 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 24 noiembrie 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 26 noiembrie 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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Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert 
în cadrul Serviciului dezvoltare, Direcția dezvoltare 

și comunicare, la sediul central 
din municipiul Călărași – începând cu 17 noiembrie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 17 
Noiembrie 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 17 noiembrie •

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 desfășura 
și în data de 18 noiembrie 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 17 noiembrie 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 19 noiembrie 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 a două posturi de expert 
în cadrul Compartimentului Verificare Achiziții și Conflicte 

de Interese POR, Serviciul Verificare Proiecte POR, 
Direcția Organism Intermediar POR, la sediul central 

din Călărași  începând cu 3 noiembrie 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu data de 3 

Noiembrie 2020, concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul 
Compartimentului Verificare Achiziții și Conflicte de Interese POR, Serviciul Verificare Proiecte 
POR, la sediul central din municipiul Călărași, Str. Gen. Conctantin 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 •

în unul dintre următoarele domenii: științe econo
mice, inginerie electrică, electronică, și telecomuni ca 
ții, inginerie geologică, mine, petrol și gaze, inginerie 
civilă, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, 
calculatoarelor și tehnologia informației sau inginerie 
mecanică, mecatronică, inginerie industrială și mana
gement; 

Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator; •
Capacitatea de a lucra în echipă; •
Memorie dezvoltată; •
Rezistență la sarcini repetitive; •
Disponibilitate la lucrul peste program. •
Alte cerințe: 
Disponibilitate pentru deplasări în regiune; •
Cursuri/specializări în domeniul achizițiilor pu•

blice constituie un avantaj; 
Judecată rapidă, capacitate de deducție logică; •
Rezistență la oboseală și la lucru în ritm susținut. •
Dosarele de înscriere se vor transmite online la 

adresa de email resurseumane@adrmuntenia.ro, 
până la data de 30 octombrie 2020, ora 14.00. 

Concursul se va desfășura după cum urmează: 
proba scrisă se va susține în data de 3 noiembrie •

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 desfășura 
și în data de 4 noiembrie 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 3 noiembrie 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 5 noiembrie 2020, începând 
cu ora 10.00. 

Concursul se va desfășura cu respectarea legis la 
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: Vișan Mariana  
director adjunct OI POR/email: da.oi@adrmuntenia.ro 
și Mâțu Ioana  Șef birou resurse umane/email: resur
seumane@adrmuntenia.ro). Cuprinsul prezentului 
anunț, bibliografia, precum si documentele necesare 
inscrierii la concurs pot fi consultate si pe siteul ADR 
Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sec
tiunea Biblioteca > Documente utile > Bibliografii con
cursuri angajare), link: https://www.adrmuntenia.ro/down 
load_file/document/1201/ConcursCVACIPOR.rar.

mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:da.oi@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1201/Concurs-CVACI-POR.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1201/Concurs-CVACI-POR.rar


Info Regional Sud Muntenia #487 
19 • 25 octombrie 2020

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL 
20142020

regio.adrmuntenia.ro 
facebook.com/adrsudmuntenia 10

www.inforegio.ro 
facebook.com/inforegio.ro

Fonduri Regio pentru modernizarea infrastructurii 
educaționale din județele Prahova și Dâmbovița
În cursul săptămânii trecute, la nivelul regiunii Sud Munte 

nia au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele: 
„Întocmire PUZ – ridicare restricție de construire și modificare 
reglementări urbanistice (Sst=5510 MP), consolidare, moder ‐
nizare și dotare Școală Gimnazială Traian Săvulescu (Corp C1), 
construire sală de sport, drum acces, alei carosabile și pietona ‐
le, spațiu parcare, utilități, branșamente, împrejmuire și orga ‐
nizare de șantier, comuna Izvoarele, județul Prahova” și „Reabi ‐
litare, modernizare extindere și dotare Școală Gimnazială cu 
Clasele V‐VIII Broșteni, comuna Vișina, județul Dâmbovița”. 

Proiectele sunt finanțate prin Programul Operațional Re 
gional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10  „Îm bu ‐
nătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de in vestiții 
10.1  „Investițiile în educație și formare, inclusiv în for mare profe ‐
sională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare”, Obiectiv specific 10.1   „Creșterea gradului de partici ‐
pare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în 
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”. 

Inițiativa administrației din comuna Izvoarele are ca o 
biectiv îmbunătățirea infrastructurii educaționale locale. În a 
cest sens, vor fi realizate investiții ce vor asigura spații de învă 
țare în concordanță cu abordările actuale ale educației, res pectiv 
sală de sport, săli de clasă și laboratoare mobilate și dotate pen 
tru ca activitatea de predareînvățare să răspundă nevoilor de 
dezvoltare ale comunității. Cu o perioadă de implementare de 
59 de luni, în intervalul 1 mai 2018 – 31 martie 2023, proiectul are 
prevăzut un buget în valoare totală de 8.607.438,82 lei. Din aceș 
tia, contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regio nală 
(FEDR) este de peste 7,2 milioane de lei, din bugetul națio nal alo 
carea este de peste un milion de lei, cofinanțarea eligi bilă a bene 
ficiarului depășește 170 de mii de lei, în timp ce valoarea cheltuie 
lilor neeligibile, asigurate de beneficiar, este de peste 35 de mii de lei. 

Investițiile prevăzute în proiectul administrației locale din 
comuna dâmbovițeană Vișini au ca finalitate creșterea capa 
cității infrastructurii educaționale, precum și îmbunătățirea ca 

lității procesului educațional. Astfel, la Școala Gimnazială cu Cla 
sele VVIII Broșteni vor fi autorizate lucrări de reabilitare și 
mo dernizare a corpului de clădire existent și de construcție a 
unui nou corp de clădire ce va găzdui opt săli de clasă, trei la
boratoare cu anexe, cabinet medical și grupuri sanitare. De ase 
menea, se are în vedere amenajarea unui teren de sport al cărui 
iluminat va fi asigurat cu panouri solare și becuri de tip led. Nu 
în ultimul rând, spațiul modernizat va fi dotat cu mobilier și echipa 
mente tehnice care să asigure premisele unei educații de calitate. 

Cu o perioadă de implementare de 74 de luni, începând 
cu 17 octombrie 2017 până la 30 noiembrie 2023, proiectul 
are o valoare totală de 6.798.881,78 lei, din care peste 5,1 
milioane de lei reprezintă alocarea din FEDR, peste 785 de 
mii de lei constituie contribuția din bugetul național, 
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește 120 de mii 
de lei, cuantumul cheltuielilor neeligibile, asigurate de bene
ficiar, cheltuieli neeligibile, fiind de peste 756 de mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregistrat 1.794 
de proiecte, prin ca re sunt solicitate fonduri nerambursabile de 
peste 10 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte 
pentru 760 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată 
este de peste 6,6 miliarde de lei. În situația contractelor sem
nate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – 
„Consolidarea capacității instituționale și o administrație publi ‐
că eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui 
beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

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.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Instrucțiunea AM POR nr. 174 privind acțiuni 
de sprijin pentru proiecte în perioada 

aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii 
noului tip de coronavirus

Autoritatea de Management (AM) pentru Pro
gramul Operațional Regional (POR) a publicat Instruc 
țiunea nr. 174 din 16 octombrie 2020 în care sunt de
taliate unele măsuri de sprijin pentru beneficiarii de 
finanțări Regio în perioada aplicării măsurilor de pre
venire a răspândirii noului tip de coronavirus, privind 
prelungirea perioadei de implementare a proiectelor 
cu finanțare europeană. 

Instrucțiunea nr. 174 din 16 octombrie 2020 poa 
te fi descărcată de pe siteul dedicat implementării POR 
în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, regio.adr 
muntenia.ro, secțiunea Program > Documente, titlul 

„Instrucțiuni”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/dow
nload_file/article/1576/instructiunea174.pdf, sau de 
pe siteul AM POR, 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.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1576/instructiunea-174.pdf
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1576/instructiunea-174.pdf
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 26 octombrie 2020
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Seminarii online organizate de Rețeaua 
pentru dezvoltare urbană privind cele șase elemente 

fundamentale pentru dezvoltarea urbană durabilă
În datele de 3, 9, 13, 17, 19 și 25 

noiembrie 2020 Rețeaua 
pentru Dezvoltare Urbană (Urban 
Development Network  UDN) 
organizează seminarii online 
privind cele șase elemente 
fundamentale necesare pentru 
dezvoltarea urbană durabilă. 

Pentru perioada 202127, Comisia Euro
peană propune o dimensiune urbană și teri
torială mai puternică, făcând fondurile struc
turale și de investiții europene și mai relevante 
pentru punerea în aplicare a strategiilor urbane 
integrate, în care integrarea înseamnă politică 
multisectorială, guvernare pe mai multe nive
luri și cu implicarea mai multor părți interesate, și 
procese multiteritoriale conduse de comunitate. 

Acest lucru cere o mai bună înțelegere a 
modului în care abordarea UE în ceea ce pri 
veș te dezvoltarea urbană este interpretată 
atunci când este pusă în practică, precum și 
cla rificarea aspectelor metodologice care tre
buie aplicate. 

Seminariile web UDN oferă informații de 
la factorii de decizie politică și experți invitați 
cu privire la modul de abordare a principalelor 
provocări cu care se confruntă administrația pu 
blică atunci când proiectează și implementează 
strategii de dezvoltare urbană durabilă, susținu 
te de politica de coeziune. Acestea se bazează 
pe constatările Manualului de strategii de dez
voltare urbană durabilă publicat de Centrul Co 
mun de Cercetare în colaborare cu DG REGIO. 

Urmând structura Manualului, seminariile 
web UDN vor fi compuse din șase sesiuni, fie
care concentrânduse pe unul dintre elemen
tele de bază ale abordării integrate a UE pentru 
dezvoltarea urbană și anu me: dimensiunea stra ‐
tegică, concentrarea teritorială, guvernan ța, 
integrarea intersectorială, sursele de fi nan ța re și 
finanțarea propriu‐zisă și monitorizarea. 

Pentru a putea participa la seminariile on
line vă ru găm să vă înscrieți utilizând formularul 
disponibil la ur mătoarea adresă web: https://udn
handbook.tw.e vents/en/registrationform.

https://udn-handbook.tw.events/en/registration-form
https://udn-handbook.tw.events/en/registration-form
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Consiliul Europei alocă un fond de 
100.000 de euro pentru o schemă de 

granturi de urgență prin care cele mai 
dezavantajate școli din România vor fi 
sprijinite, astfel încât să furnizeze servicii 
de calitate, ținând cont inclusiv de 
nevoile generate de pandemia de COVID
19. Demersul se încadrează în Planul de 
acțiune strategic al Consiliului Europei 
pentru rromi și nomazi 2020 – 2025, 
Prioritatea 5.3  „Susținerea accesului la 
educație și formare incluzivă de calitate” 
și vizează școli cu o proporție ridicată de 
copii în situație de vulnerabilitate. 

Având în vedere provocările actuale și nevoile 
identificate, în general, de către unitățile de învățământ 
eligibile pentru această schemă de grant, finanțarea 
are obiectivul specific de a sprijini accesul egal la o edu 
cație incluzivă de calitate pentru toți copiii, în special 
pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate (rromi, 
alte minorități, copii cu dizabilități, copii cu părinți ple 
cați în străinătate, aflați în risc de sărăcie etc.). 

Granturile vor sprijini activități care derivă din ne 
voi identificate la nivel local, precum: 

creșterea capacității personalului școlar și a ca•
drelor didactice în utilizarea platformelor TIC și online 
pentru învățare mai eficientă și implicarea elevilor; 

sprijinirea școlilor pentru ași îmbunătăți comu•
nicarea, colaborarea și parteneriatul activ cu părinții 
și copiii; 

sprijin emoțional și psihologic pentru profesori, •

părinți și elevi în depășirea anxietății provocate de izo
larea fizică; 

sprijin eficient și postizolare pentru copii și pro•
fesori în tranziția înapoi la școli și săli de clasă etc. 

Valoarea maximă a grantului este stabilită la 2.500 
de euro pentru fiecare unitate de învățământ. Detaliile 
schemei de grant sunt disponibile în ghidul solicitantului. 

O echipă de experți va fi mobilizată de către Con
siliul Europei pentru a susține aplicanții selecționați în 
implementarea corectă a schemei de granturi. 

Lista școlilor eligibile, se stabilește în baza unei eva 
luări realizate la nivelul fiecărui inspectorat școlar jude 
țean, precum și toate documentele suport (ghidul so
licitantului și cererea de finanțare). 

Sursa: ziardambovita.ro

Finanțare europeană pentru acces egal 
la educația incluzivă de calitate!

Oportunități 
pentru startupuri de inovare 

în domeniul sănătății
Sa lansat competiția destinată startupurilor IT 

care propun proiecte în domeniul sănătății EIT Health 
RIS Innovation Call. Proiectele câștigătoare primesc 
finanțări totale de până la 1,5 milioane de euro. În ca
drul competiției, fiecare proiect ales primește finan 
ța re, beneficiază de oportunități de mentorat, match 
making și acces la rețeaua celor mai importanți ju cători 
în domeniul sănătății din Europa pentru a fi susținuți 
săși dezvolte soluțiile inovatoare. 

Sursa: finantare.ro

Sursă foto: pixabay.com
Sursă foto: pixabay.com

http://ziardambovita.ro
http://www.finantare.ro
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Pe meridianele timpului, în Sud Muntenia!

Dispunând în prezent de un extraordinar potențial turistic, regiunea Sud Muntenia este, grație 
vestigiilor trecutului, și unul dintre leagănele civilizației de pe bătrânul continent. Astfel, 

îmbarcați întro virtuală mașină a timpului alimentată de imaginație, dar și de documente 
istorice, să străbatem trei dintre străvechile așezări! 

Primul popas este considerat de specialiști unul 
dintre ele mai spectaculoase situri arheologice din 
țară, fiind primul asupra căruia sau efectuat, încă din 
anul 1923, cercetări științifice pentru studiul culturii 
Gumelnița. Aici, săpăturile arheologice au scos la lu
mină fascinante obiecte din preistoria României. Este 
vorba despre siteul situat pe raza județului Călărași, 
în satul Sultana, comuna Mănăstirea.  

Pe terasa înaltă a Mostiștei, întro zonă cu o pânză 
freatică abundentă și depozite de loess ce depășesc 
20 de cm grosime sa ascuns, dea lungul timpului, o 
așezare preistorică de tip tell de acum 6.000 de ani, 
epocă în care pe cursul Dunării înflorea o civilizație 
ale cărei vestigii uimesc și în prezent. Este vorba de 
cultura Gumelnița care, alături de cultura Cucuteni  
Tripolie, reprezintă apogeul societății umane din Eu
ropa, în a doua jumătate a mileniului al IVlea, î.Hr. 

Cercetătorii de la Muzeul de Istorie din București 
au scos la lumină o serie de locuințe de suprafața, de 
doua sau trei camere, incendiate și abandonate. Aces
tea spun povestea unei civilizații avansate pentru mo
mentul ei istoric, acum mai bine de șase milenii. Co
munitatea de vânători și cultivatori de grâne, țesători, 

vindecători și meșteri talentați a lăsat dovezi nume
roase ale unei culturi complexe.  

De aproape o sută de ani de când au început să
păturile la Malu Roșu, descoperirile au transformat si
tul întro vedetă a cercetărilor arheologice. Cele mai 
multe piese de tezaur din ceramică au fost descoperite 
aici în anii '80, printre care vasul cu îndrăgostiți, cel cu 
lalele sau vasul cu cap de rață sau impus ca valoare. 
Dintre toate, vasul cu îndrăgostiți a atras atenția și in
teresul cercetătorilor. Studiile comparative moderne 
nu au reușit să lămurească utilitatea acestuia și nici îm 
prejurările creării lui. În mod surprinzător, un vas si milar 
a fost descoperit la Hodica, Bulgaria, singurul element 
care diferențiază cele două vase este registrul de decor 
interior; dacă vasul descoperit în Sultana es te orna
mentat cu romburi, cel din Bulgaria – cu motive liniare.  

Povestea merge mai departe... cu Cetatea Soa
relui – Helis, reședința primilor regi getodaci, care a 
suscitat, în timp, interesante controverse, perspecti
vele asupra localizării acestui centru bazânduse pe 
textele istorice din Antichitate, de la Herodot (secolul 
al Vlea, Î.HR), până la Pausanias (secolul al IIlea, d.HR). 

(continuare în pagina 15) 

Sursă foto: Facebook

Situl Sultana Malu Roșu, județul Călărași
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(continuare din pagina 14) 
Aceste surse au arătat că Helis  cetatea închinată 

regelui Dromichete  a reprezentat, în vechile vremuri 
ale istoriei, un adevărat centru sacru, dar și unul co
mercial foarte puternic. Populația getodacă din inte
riorul acestei cetății realiza numeroase schimburi co
merciale pe râul Ialomița, care, era considerat cea mai 
importantă arteră navigabilă a zonei de sud – est, din 
străvechea Dacie. 

Cea mai vehiculată variantă privind localizarea 
Cetății Helis este complexul arheologic Piscul Crăsani, 
iar cel care a acreditat această ipoteză este Vasile Pâr
van („Getica”). În sprijinul acestei afirmații stau atât 
monedele descoperite în așezările de la Crăsani și Co
puzu, monede getice locale sau suddunărene, cât și 
monede provenind din Thasos, Macedonia Prima, Dyr
rhachium, Tomis sau Imperiul Roman. Una din cele 
mai importante descoperiri ale lui Pârvan în acest loc 
este un candelabru de bronz cu trei brațe, expus în 
prezent la Muzeul Național de Istorie al României.  

O altă ipoteză, de dată mai recentă, a fost lansată 
de Ion Munteanu în „Istoria veche a Stelnicii. Mono‐
grafie”. Situată pe malul brațului Borcea al Dunării, 
Stelnica este cunoscută de către arheologi datorită 
necropolei getice de la Grădiștea Mare (sec. IVIII î.Hr., 
La Tène timpuriu), aici fiind descoperite până în pre
zent 193 de morminte de inhumație și 21 de gropi 
pentru ofrande. De menționat că așezarea are urme 
de locuire încă din Neolitic (cultura Boian), dar și din 
Epoca Bronzului târziu (cultura Coslogeni). Astfel, con
form acestei noi ipoteze, Cetatea Soarelui ar fi fost si
tuată în punctul numit Mazale de pe moșia Stelinica.  

Deși diferite în esență, cele două teorii privind 
situarea Cetății Soarelui au în comun nu doar cursul 
râului Ialomița, Naparis – „Râul Divin”, în denumirea 
geților, ci și descoperirile privind existența așezărilor 
umane datând din cele mai vechi epoci ale istoriei. 

Încheiem călătoria în timp cu o oprire la castrul 
și la băile romane de la Mălăiești, o imagine clară a 
civilizație latine din Antichitate. Aceste vestigii antice, 

localizate în punctul numit „La Cetate” se află lângă 
comuna Dumbrăvești, Prahova, la o distanță de apro
ximativ 20 de km de SlănicPrahova. Castrul de la Mă 
lăiești, alături de cele de la Târgșor și Drajna de Sus, 
aflate pe raza aceluiași județ, datează din perioada 
războaielor de cucerire, când, în expansiunea sa către 
Dunăre, Imperiul Roman a transformat teritoriile da
cice cucerite, în provincie romană (este vorba de în
ceputul secolului al IIlea). 

Pe de o parte, castrul este o fortificație de lemn 
și pământ construită de soldații romani în timpul cam
paniilor de cucerire ale împăratului Traian. Edificiul 
are structura unei fortificații romane tipice, cu un sis
tem defensiv format dintrun șanț, un val de pământ 
și o palisadă de lemn. Cu o formă dreptunghiulară, di
mensiunile aproximative ale castrului sunt de 180 × 
150 m. Pe fiecare dintre laturile incintei se află câte o 
poartă, din care pornesc principalele drumuri din cas
tru, la a căror intersecție se află clădirea comanda
mentului. 

Pe de altă parte, băile romane sunt plasate la 
baza vestică a platoului pe care se află castrul, având 
caracteristicile și standardele arhitectonice ale epocii. 
Acestea au în alcătuire spații cu funcțiuni diferite: apo
dyterium (vestiar), frigidarium (bazinul cu apă rece), 
tepidarium (bazinul cu apă caldă), laconium sau su
datorium (baia de aburi) și caldarium (bazinul cu apă 
fierbinte). Încălzirea camerelor se realiza prin pardo
seală, prin aerul cald ce provenea de la cuptorul extern. 
Existența unor astfel de construcții nu era strict legată 
de necesitatea fiziologică a igienei, ci aveau rolul de a 
asigura un mediu de socializare pentru soldații castrului 
și comunitatea civilă din jurul acestuia. 

Siteul arheologic de la Mălăiești are o importanță 
deosebită, descoperirile de aici reprezentând un reper 
cronologic foarte important pentru numeroase situri 
romane din lume, din perspectiva armatei romane și nu 
numai, fiind clasat în Lista monumentelor istorice 2010, 
respectiv înscris în Repertoriul arheologic național. 

Sursa: historia.ro

Castrul roman de la Mălăiești, județul Prahova

http://historia.ro
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Construcția 
noii săli polivalente 

din Pitești avansează!
Noua sală polivalentă din municipiul Pitești prin 

de contur! Până în prezent, au fost realizate lucrările 
de montare a piloților. Sunt în derulare intervențiile 
privind execuția fundației și montarea stâlpilor. De 
asemenea, se lucrează la structura de rezistență și a 
prefabricatelor. Potrivit proiectului, construcția va a 
vea tribune cu o capacitate de 4.500 de locuri pentru 
spectatori și 700 de locuri de parcare. Investițiile sunt 
realizate prin Compania Națională de Investiții și au 
o valoare de peste 66 de milioane de lei. 

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

Lucrări 
contractate pentru 

reabilitarea infrastructurii 
rutiere dâmbovițene!

Fluidizarea traficului și creșterea gradului de si 
guranță a circulației pentru 15 localități sunt două din 
tre cele mai importante beneficii ale implementării 
celui mai complex proiect de modernizare a infrastruc 
turii rutiere din județul Dâmbovița. Recent, a fost sem 
nat contractul de lucrări pentru ultimul tronson din 
cadrul proiectului de modernizare a DJ 720, DJ 720B, 
DJ 711 și DJ 101B, pe traseul limită Județ Prahova  
Moreni  Gura Ocniței  Răzvad  Ulmi  Târgoviște  Comi 
șani  Bucșani  Băleni  Dobra  Finta  Bilciurești  Co
jasca  Cornești  Butimanu  Niculești  limită Județ Il
fov. Lungimea traseului interjudețean vizat de proiect 
este de 62,161 km, acesta fiind format din patru 
drumuri județene. Lotul IV cuprinde 13,635 km, pe 
traseul DJ 711 Cojasca (pod peste canal)  Bujoreanca 
și DJ 101B Lucianca  Niculești  limită Județ Ilfov. Pro
iectul finanțat prin Programul Operațional Regional 
2014  2020, Axa prioritară 6  „Îmbunătățirea infras‐
tructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea 
de investiții 6.1  „Stimularea mobilității regionale 
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la in‐
frastructura TEN‐T, inclusiv a nodurilor multimodale”, 
are valoarea totală de peste 200 de milioane de lei. 

Sursa: dambovitanews.ro

DÂMBOVIțA

 
„Săptămâna verde” 

marcată de Colegiul Național 
„Barbu Știrbei”

CĂLĂRAȘI

Sursă foto: interregeurope.eu

Intră în lucru 
drumul de legătură 

DN 5 – Podul Prieteniei!
În județul Giurgiu, sa dat startul lucrărilor aferen 

te obiectivului „Drum de legătură DN5 km 60+500 – 
Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400”. 
Proiectul se ridică la o valoare de peste 100 de mi
lioane de lei și urmează să fie finalizat în 24 de luni. 
Infrastructura rutieră va avea o lungime de 5,72 km. 
și va sigura conexiune rutieră între DN5 și punctul de 
trecere a frontierei Giurgiu. 

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

GIURGIU

În cursul lunii octombrie, Colegiul Național „Bar ‐
bu Știrbei” din Călărași, în calitate de partener de 
eveniment al Comisiei Europene, reprezentată de Di 
recția Generală pentru Mediu, desfășoară o serie de 
activități educative în cadrul evenimentului „EU Green 
Week 2020”. Acțiunile sunt proiectate cu scopul de 
a conștientiza elevii cu privire la impactul pe care o 
mul îl are asupra mediului înconjurător. „EU Green 
Week 2020” va examina modul în care politicile UE, 
cum ar fi Pactul verde european, pot ajuta la prote
jarea și restabilirea naturii, lăsândui spațiu de recu
perare și prosperare. 

Sursa: observatorcl.info

http://ziarulargesul.ro
http://dambovitanews.ro
http://jurnalulgiurgiuvean.ro
http://observatorcl.info


Inițiativă 
de dezvoltare profesională 

în domeniul economic!
184 de elevi din județul Teleorman vor beneficia 

de stagii de practică și servicii de consiliere în carieră 
în cadrul unui proiect de antreprenoriat ce presupune 
activități de management al unor firme de exercițiu. 
Aceste activități vor fi realizate în cadrul proiectului 
„Primii pași spre dezvoltarea profesională în domeniul 
economic – ECONOMIC” finanțat din Programul Ope 
rațional Capital Uman, implementat de Inspectoratul 
Școlar Județean Teleorman în parteneriat cu Asociația 
de Prietenie RomânoFranceză ROMFRA. De aseme
nea, vor mai fi organizate campanii de conștientizare, 
mese rotunde și schimburi de experiență. Activitățile 
proiectului vor fi implementate prin realizarea unor 
parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv 
cu entități din sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC și din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI, menite să 
faciliteze accesul elevilor în tranziția acestora de la 
educație la un loc de muncă. Proiectul se va desfășura 
pe o perioadă de 24 de luni și are o valoare totală de 
peste două milioane de lei.  

Sursa: ziarul‐mara.ro
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Grădina de Vară 

din Amara  modernizată 
în proporție de 80%!
Ritmul de realizare a lucrărilor de modernizare 

a stațiunii Amara anunță, în 2021, un sezon estival reu 
șit! Potrivit administrației locale, modernizarea Grădi 
nii de Vară este realizată în proporție de 80%. Au fot 
realizate rețelele de utilități, precum și structura me
talică a acoperișului retractabil. Sunt în plină desfă 
șurare intervențiile de realizare a infrastructurii gra
denelor și de montare a panourilor retractabile. De 
asemenea, clădirea destinată artiștilor este aproape 
de finalizare. Urmează să se execute împrejmuirile și 
amenajarea aleilor pietonale. Odată finalizat acest pro 
iect, ansamblul modern va găzdui un număr mai mare 
de spectatori, întrucât noua construcție prevede o creș 
tere a numărului de locuri de la 1.000 la 1.400. 

Proiectul privind reabilitarea și modernizarea 
Grădinii de Vară din Amara este finanțat prin Pro
gramul Operațional Regional 20142020 și are o va
loare totală de peste 13 milioane de lei. 

Sursa: agendaialomiteana.ro

IALOMIțA

Acțiuni 
de încurajare 

a antreprenoriatului, 
la Universitatea Petrol 

și Gaze din Ploiești
În perioada 28 30 octombrie, Societatea An

treprenorială Studențească și Facultatea de Științe 
Economice derulează proiectul „Societățile antre‐
prenoriale studențești în România studenților crea‐
tivi”, al cărui scop este creșterea nivelului de compe 
tență a studenților în domeniul antreprenoriatului. 
Aflat la cea dea treia ediție, evenimentul din acest 
an se va desfășura online. Astfel, participanții vor a 
vea ocazia de a elabora planuri de afaceri viabile și 
de a simula scenarii privind desfășurarea activității 
u nei organizații economice. 

Sursa: max‐media.ro

TELEORMAN

PRAHOVA

Sursă foto: pixabay.com

http://ziarulmara.ro
http://agendaialomiteana.ro
http://max-media.ro
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fonduristructurale.ro 
21 octombrie 2020

Observator de Călărași 
20 octombrie 2020



Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în vederea 
promovării Programului Operațional Regional. 
 
Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre 
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei 
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre 
cele mai importante evenimente organizate 
de acestea în județele regiunii.
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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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