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AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-
MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, ÎNCEPÂND CU DATA 

DE 5 DECEMBRIE 2022, CONCURS PENTRU OCUPAREA 
UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL BIROULUI 
VERIFICARE PLĂȚI POR, SERVICIUL VERIFICARE 
PROIECTE POR, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL 
CĂLĂRAȘI. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN 
MOMENTUL ANGAJĂRII.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în 
una dintre următoarele ramuri de știință (conform no-
menclatorului domeniilor și al specializărilor/progra-
melor de studii universitare): științe economice sau in-
ginerie civilă;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Capacitatea de a gestiona un volum variabil de mun-
că și de a respecta termenele stabilite;
• Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a infor-

mațiilor;
• Disponibilitate pentru deplasări în regiune.
2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa de 
e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se depun 
la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 
29.11.2022, ora 17:00.
3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
05.12.2022, începând cu ora 10:00, la sediul central al 
ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași.
4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Direc-
ția Organism Intermediar POR, e-mail da.oi@adrmun-
tenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail 
resurseumane@adrmuntenia.ro, telefon 0242-331.769.
5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente ne-
cesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe websi-
te-ul ADR Sud-Muntenia, la adresa www.adrmunte-
nia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documen-
te utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/docu-
ment/1310/Concurs-expert-VERIF-dec-2022.rar.

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

Serviciul Verificare Proiecte POR, la sediul central din municipiul Călărași

Ruxandra Ștefania GEAMBAZI 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 15 noiembrie, colega noastră, Ruxandra 
Ștefania GEAMBAZI, expert Compartimentul verifica-
re achiziții publice și conflicte de interese POR, aniver-
sează 11 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Pe această cale, te felicităm și îți mulțumim pen-
tru dedicarea și pentru competența dovedite în toți 
acești ani în cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu multe succese!

Aurelian MOROIANU 
• 13 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

La jumătatea lunii noiembrie, colegul nostru, 
Aurelian MOROIANU, expert Serviciul monitoriza-
re proiecte POR, aniversează 13 ani în cadrul Agen-
ției pentru Dezvoltare Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim pen-
tru profesionalismul și responsabilitatea dovedite 
de-a lungul activității desfășurate în cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu multe succese pe toate planurile!
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AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD-MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, 

ÎNCEPÂND DATA DE 5 DECEMBRIE 2022, 
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE 
EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI EVALUARE, 
SELECȚIE ȘI CONTRACTARE POR, LA SEDIUL 
CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI. 
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI 
PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN 
MOMENTUL ANGAJĂRII.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licen-

ță în următoarele ramuri de știință(conform nomencla-
torului domeniilor și al specializărilor/programelor de 
studii universitare): inginerie civilă; inginerie electrică, 
electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor; 
inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 
management;

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

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

formațiilor;
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

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

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

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Di-
recția Organism Intermediar POR, e-mail da.oi@adrmun-
tenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail 
resurseumane@adrmuntenia.ro, telefon 0242-331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente ne-
cesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe websi-
te-ul ADR Sud-Muntenia, la adresa www.adrmunte-
nia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documen-
te utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/docu-
ment/1309/Concurs-expert-EVAL-dec-2022.rar.

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

unui post de expert în cadrul 
Serviciului Evaluare, Selecție și 

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

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD-MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, ÎNCEPÂND 

CU DATA DE 5 DECEMBRIE 2022, CONCURS PENTRU 
OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL 
COMPARTIMENTULUI VERIFICARE ACHIZIȚII 
ȘI CONFLICTE DE INTERESE POR, SERVICIUL 
VERIFICARE PROIECTE POR, LA SEDIUL CENTRAL DIN 
MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI. CONTRACTUL INDIVIDUAL 
DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 
LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verificare Proiecte POR, la sediul central 
din municipiul Călărași
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Luni, 14 noiembrie 2022, Autoritatea de Management 
(AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-
2020 a publicat pe site-ul instituției o listă cu întrebări și răs-
punsuri având ca subiect aplicarea OUG 64/2022 privind 
ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Puteți consulta conținutul documentului accesând si-
te-ul AM POR, inforegio.ro, secțiunea „Noutăți, anunțuri 
și comunicate”, link: https://inforegio.ro/ro/noutati-anun-
turi-si-comunicate/132-2021/985-intrebari-si-raspun-
suri-privind-aplicarea-oug-64-2022.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia este Organism Intermediar pentru Re-
gio și are responsabilități delegate pentru imple-
mentarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de finan-
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud Munte-
nia, 2014-2020.adrmuntenia.ro.

Întrebări și răspunsuri
privind aplicarea OUG 64/2022
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 16 noiembrie 2022
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active 
pentru luna noiembrie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
pentru luna noiembrie 2022!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în spriji-
nul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din 
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportu-
nitățile de finanțare din programele operaționale și sche-
mele de grant, ce se derulează în prezent în România, pre-
cum și oportunitățile din Programul Național pentru Dez-
voltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agen-
ției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bibli-
otecă > Publicații > Catalogul surselor de finanțare, link: htt-
ps://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1312/
csf-noiembrie-2022.pdf.

Ajutoare de maxim 200.000 euro pentru creatori video, foto, 
evenimente și alte firme de cultură

Firmele și ONG-urile românești din sectorul 
cultural, inclusiv cele de producție video, 

foto, organizare de evenimente, edituri, vor 
putea obține de la stat ajutoare de maximum 
200.000 de euro fiecare, printr-o schemă de 
finanțare publicată vineri,11 noiembrie, în 
Monitorul Oficial.

Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultu-
ral independent, în vederea finanțării nerambursabile a 
sectorului cultural independent în perioada 2022-2023 
urmează să fie derulată de Ministerul Culturii și este ase-
mănătoare cu vechea Schemă HoReCa 1, de la Ministe-
rul Antreprenoriatului și Turismului.

Ajutoarele pentru sectorul cultural, aprobate prin Or-
dinul ministrului culturii nr 3.453/2022, ar urma să aibă 
un buget total de 140 de milioane de lei, din care 10 mi-
lioane de lei vor fi disponibili în anul 2022, iar restul de 
130 de milioane de lei ar urma să fie aprobați pentru 
anul 2023.

Din acești bani, Ministerul Culturii speră să finanțeze 
6.000 de beneficiari, cu ajutoare de maximum 200.000 
de euro fiecare, ca urmare a restricțiilor de funcționare 
din timpul pandemiei COVID-19.

Granturile se vor calcula la valoarea de 20% din scă-
derea activității pe anul 2020 comparativ cu anul 2019, 
iar asta numai pentru codurile CAEN eligibile, NU și pen-

tru alte activități pe care le-au mai derulat beneficiarii.
Un beneficiar nu va putea obține un ajutor mai mare 

de 200.000 euro, calculat pe durata ultimilor 3 ani fiscali. 
Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea 
impozitelor sau altor taxe. 

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea cuantumu-
lui ajutorului acordat în baza prezentei scheme este cur-
sul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare.

Plata ajutorului către beneficiar se va efectua în do-
uă tranșe. Prima tranșă nu va depăși 50% din valoarea 
grantului eligibil.

Până atunci, Ministerul Culturii mai are de publicat 
ghidul de finanțare și apoi va putea deschide sesiunea 
de înscrieri.

Alte condiții de finanțare la schema de minimis pen-
tru cultură - beneficiari eligibili:

 9 Beneficiarii schemei vor fi întreprinderi cu perso-
nalitate juridică, legal înregistrate în România și care se 
încadrează în una dintre următoarele categorii: socie-
tăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, re-
publicată, cu modificările și completările ulterioare; or-
ganizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 
21/1924 pentru persoanele juridice (asociații și funda-
ții) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociații și fundații, aprobată cu modificări și comple-
tări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și comple-
tările ulterioare.

(continuare în pagina 7)
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Ministerul Mediului anunță lan-
sarea unui nou program de finanța-
re pentru dezvoltarea infrastructurii 
de reîncărcare a mașinilor electrice, 
bugetul alocat fiind de 500 de mili-
oane de lei.

Solicitanții eligibili pentru progra-
mul derulat de Administrația Fon-
dului pentru Mediu (AFM) sunt: in-
stituțiile publice (inclusiv unitățile de 
învățământ de stat), unitățile admi-
nistrativ-teritoriale (UAT), precum și 
subdiviziunile administrativ-teritori-
ale ale municipiului București, loca-
litățile care nu sunt unități adminis-
trativ-teritoriale, dar sunt atestate 
ca stațiuni turistice, precum și Aso-
ciațiile de Dezvoltare Intercomuni-
tară (ADI-uri). AFM a lansat progra-
mul privind dezvoltarea infrastruc-
turii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice și/sau hibrid plug-in în loca-
lități, prin instalarea de stații de reîn-
cărcare cu putere normală. Progra-
mul se va desfășura în perioada 14 
noiembrie – 23 decembrie.

În această perioadă sau până la 
epuizarea bugetului alocat sesiunii 
de finanțare, solicitanții vor putea 
depune cererile de finanțare, împre-
ună cu documentația aferentă, în 
aplicația informatică pusă la dispozi-
ție de AFM.

Obiectivul programului îl repre-
zintă dezvoltarea infrastructurii de 
alimentare a vehiculelor cu ener-
gie electrică, iar scopul programului 
este îmbunătățirea calității mediu-
lui prin reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin stimularea uti-
lizării vehiculelor electrice și vizează 
dezvoltarea transportului ecologic, 
prin instalarea de stații de reîncărca-
re cu putere normală. Suma alocată 
sesiunii de finanțare este de 500 mi-
lioane lei. Conform datelor AFM, fie-
care dintre beneficiari va putea apli-
ca pentru instalarea de stații de re-
încărcare și va putea beneficia de fi-

nanțare în procent de 100% din to-
talul cheltuielilor eligibile ale unui 
astfel de proiect, în limita sumelor 
ce pot fi acordate pentru fiecare ca-
tegorie de solicitanți.

Suma maximă finanțată pentru 
instalarea unei stații de reîncărcare 
reprezintă 100% din totalul cheltu-
ielilor eligibile și este de 20.000 de 
lei pentru o stație de reîncărcare cu 
o putere de minimum 3,7 kW și ma-
ximum 7,3 kW și 60.000 de lei pen-
tru o stație de reîncărcare cu o pute-
re de minimum 7,4 kW și maximum 
22 kW.

Modalitatea de 
acordare a fondurilor

Reprezentanții AFM precizează 
că finanțarea care se acordă pentru 
instituțiile publice, inclusiv unitățile 
de învățământ de stat, va fi de maxi-
mum 400.000 lei. Pentru UAT - mu-
nicipiul București se va acorda maxi-
mum 10.000.000 lei.

De asemenea, subdiviziunile mu-
nicipiului București vor putea be-
neficia de maximum 9.000.000 lei. 
UAT - municipiu de rang I va pri-
mi maximum 5.000.000 lei, UAT 
- municipiu de rang II - maximum 
4.000.000 lei, UAT - oraș - maximum 
2.000.000 lei, UAT - comună - ma-
ximum 1.000.000 lei; UAT - județ - 
maximum 4.000.000 lei; UAT ates-
tată stațiune turistică de interes na-
țional - maximum 3.000.000 lei; iar 
UAT atestată stațiune turistică de 
interes local - maximum 2.700.000 
lei. În cazul localităților care nu sunt 
UAT și sunt atestate stațiuni turisti-
ce, finanțarea se poate acorda după 
cum urmează: localitate atestată ca 
stațiune turistică de interes național 
- maximum 3.000.000 lei; localitate 
atestată ca stațiune turistică de in-
teres local - maximum 2.700.000 lei.

Sursa: adevarul.ro

Fonduri pentru stații 
de reîncărcare a mașinilor electrice

(continuare din pagina 6)
 9 Beneficiarii nu fac obiectul u-

nei decizii de recuperare a unui aju-
tor de stat/de minimis sau, în cazul 
în care au făcut obiectul unei astfel 
de decizii, aceasta a fost deja execu-
tată și creanța integral recuperată, 
cu dobânzile aferente.

 9 NU se află în insolvență, în te-
meiul legislației naționale, la momen-
tul înscrierii în cadrul Schemei;

 9Au depus situațiile financiare 
anuale aferente ultimelor două exer-
ciții financiare încheiate, pentru care 
s-a împlinit termenul legal de depune-
re, prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea 
contabilității nr. 82/1991, republicată, 
cu modificările și completările ulterioa-
re, inclusiv cele aferente anului 2019;

 9 Nu sunt rezidenți în scopuri fis-
cale sau înmatriculați în temeiul legi-
lor din jurisdicțiile care figurează pe 
lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale;

 9 Nu sunt controlați, direct sau 
indirect, de către acționarii din juris-
dicțiile care figurează pe lista Uniunii 
Europene a jurisdicțiilor necooperan-
te, în funcție de beneficiarul real, ast-
fel cum este definit în art. 3 pct. 6 din 
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamen-
tului European și a Consiliului din 20 
mai 2015 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor sau finanțării terorismului, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 
648/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului și de abrogare a Direc-
tivei 2005/60/CE a Parlamentului Eu-
ropean și a Consiliului și a Directivei 
2006/70/CE a Comisiei;

 9 Nu controlează, direct sau in-
direct, filialele sau nu dețin unități 
permanente proprii în jurisdicțiile 
care figurează pe lista Uniunii Euro-
pene a jurisdicțiilor necooperante 
în scopuri fiscale;

 9 Nu împart dreptul de proprie-
tate cu întreprinderile din jurisdicții-
le care figurează pe lista Uniunii Eu-
ropene a jurisdicțiilor necooperante 
în scopuri fiscale.

Sursa: startupcafe.ro 

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
http://startupcafe.ro
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Cascada „Obârșia Ialomiței” reprezintă 
unul dintre punctele de interes din Munții 

Bucegi, după monumentele naturii Sfinxul și 
Babele și Peștera Ialomiței, ambele obiective 
aflate pe teritoriul județului Dâmbovița.

Cascada „Obârșia Ialomiței” este cea mai înaltă cas-
cadă din Carpații Meridionali și a doua de pe suprafața 
României în cea ce privește înălțimea căderii de apă, de 
aproximativ 100 de metri. De altfel, Munții Bucegi ai ju-
dețului Dâmbovița dispun de o sumedenie de cascade 
care mai de care mai interesante. Cea mai spectaculoasă 
este Cascada „Obârșia Ialomiței”. Ea este situată în Valea 
cu același nume, în apropierea Vârfului Omu.

Valea Obârșiei este o vale de origine glaciară, formată 
din două căldări, una inferioară și una superioară, despăr-
țite una de alta printr-un prag, loc în care s-a format cas-
cada. Din acest loc izvorăște râul Ialomița. De-o parte și 
de alta, cascada primește o serie de torente de înclinație 
mare, care dau versanților Obârșiei și Doamnelor înfățișa-

rea de mici abrupturi. Ialomița izvorăște de sub Mecetul 
Turcesc, o stâncă de calcar impresionantă, formează apoi 
o zona de cascade (Cascada Obârșia) și curge învolburată 
săpând în stâncile de calcar mai multe zone de chei foar-
te frumoase (Ursului, Coteanu, Zănoagei Mari și Mici, Tă-
tarului, Orzei. De asemenea, Valea Obârșia, așa cum es-
te cunoscut de către localnici locul în care se află cascada 
este o vale glaciară cu două căldări, inferioară și superioa-
ră, despărțite una de cealaltă de un prag. În acest loc se 
formează Cascada Obârșia Ialomiței. Aceasta se află într-o 
regiune de munte care te îmbie sa pornești agale la drum 
pentru a-i descoperi frumusețile. Fauna specifică reliefu-
lui montan, dar și vegetația destul de rar întâlnită în locu-
rile mai joase ale țării te determină să îți petreci în aceste 
locuri cele mai frumoase concedii, profitând de ospitalita-
tea pensiunilor din regiune, cu specific românesc, respec-
tând astfel tradițiile zonei. Tot pe valea Ialomiței se găsesc 
și câteva lacuri de acumulare extrem de frumoase (Bol-
boci, Scropoasa), care împreună cu zonele de chei repre-
zintă obiective naturale care pot fi vizitate în circuit.

Sursa: adevarul.ro

Vizită la cascada Obârșia Ialomiței din județul Dâmbovița
Foto: fotoiustin.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
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16.623.072,28 lei este valoarea celui mai mare con-
tract licitat în această perioadă în Muscel, organizatoa-
rea procedurii de achiziție fiind Primăria Vlădești. Li-
citația pentru investiția „Sistem de canalizare și stație 
de epurare a apelor uzate în satul Vlădești”, cuprinde 
tot pachetul de servicii necesare derulării cap-coadă 
a obiectivului: proiectare în fazele de proiect tehnic, 
detalii de execuție și asistență tehnică din partea pro-
iectantului și execuția lucrărilor. Invitația adresată con-
structorilor a fost postată pe portalul de specialitate 
pe 1 noiembrie 2022, data limită de înscriere fiind 17 
noiembrie 2022.

Sursa: evenimentulmuscelean.ro

16,6 milioane de lei,
cel mai mare contract scos la licitație 

în Muscel, la sfârșit de an

Bazinul de înot din cartierul Matei Basarab (micro 3) 
s-a redeschis, iar acesta va funcționa  sub forma unui 
bazin didactic, în administrarea Clubului Sportiv Școlar 
Târgoviște. În ultimul timp obiectivul a beneficiat de lu-
crări substanțiale de reabilitare finanțate de către pri-
mărie. Acest bazin poate fi folosit în special pentru ini-
țiere, dar nu este obligatoriu ca acest bazin să fie folo-
sit doar pentru inițiere, urmând ca la Complexul Turis-
tic de Natație din Târgoviște să se realizeze practic ac-
tivitățile care conduc spre marea performanță în na-
tație, iar municipiul Târgoviște poate fi trecut pe harta 
natației românești. Legat de această zonă, administra-
ția publică locală târgovișteană va da în curând ordinul 
de începere pentru o altă investiție. Este vorba despre 
o bază sportivă realizată de administrația publică loca-
lă târgovișteană, prin Compania Națională de Investiții, 
o bază sportivă cu o valoare de aproximativ 2,2 milioa-
ne de lei, o clădire de vestiare cu un teren multifunc-
țional, cu alei, cu spații verzi, toate venind în comple-
tarea acestui complex de investiții de aici de la Clubul 
Sportiv Școlar.

Sursa: dambovitapesurse.ro 

Bazin de înot
redeschis în fostul Micro 3

Convocați joi, 10 noiembrie, în ședință extraordinară, 
consilierii locali călărășeni au adoptat Proiectul de hotă-
râre privind depunerea și finanțarea proiectului cu titlul 
„Înființare și dotare centru de colectare prin aport volun-
tar (CAV), în Municipiul Călărași”. Posibilitatea finanță-
rii centrelor de aport voluntar ce vor asigura colectarea 
separată a deșeurilor care nu pot fi colectate în sistem 
door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeseuri 
care nu pot fi colectate în pubele individuale, precum și 
fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, de-
șeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din an-
velope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, 
baterii uzate, deșeuri de gradină, deșeuri de construcții 
și demolări este o oportunitate pe care Primăria Munici-
piului Călărași intenționează să o valorifice.

Sursa: canalsud.ro

Un nou proiect
în Călărași: Înființare și dotare Centru 

de colectare prin aport voluntar

În Giurgiu
încep lucrările de reabilitare și pe 
proiectul aferent coridorului estic

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: pixabay.ro

Începând de luni, 14 noiembrie 2022, demarează 
lucrările de reabilitare și modernizare a străzilor inclu-
se în proiectul de mobilitate urbană estic al municipiu-
lui Giurgiu. Astfel, strada Aleea Plantelor va fi închisă 
etapizat, începând de luni 14 noiembrie și până vineri, 
18 noiembrie, timp în care va fi efectuată frezarea pe 
benzi, până la instalarea semnelor de dirijare a traficu-
lui greu, circulația efectuându-se concomitent, iar oda-
tă cu începerea excavațiilor tronsonul să fie închis în to-
talitate. Lucrările ce vor fi efectuate pe tronsonul inter-
secția cu șoseaua Portului până la strada Aleea Plante-
lor impun restricționarea traficului rutier și pe străzile 
Episcopiei și Panait Cerna către strada Aleea Plantelor. 
Varianta ocolitoare va fi următoarea: str. Unirii – b-dul 
Mihai Viteazu – b-dul I. C. Brătianu – b-dul 1907 (tron-
son Fabrica de pâine – șos. Sloboziei) – str. Voestalpine.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Foto: csmtargoviste.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://evenimentulmuscelean.ro
http://dambovitapesurse.ro
http://canalsud.ro
http://giurgiuveanul.ro
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În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Țăn-
dărei din luna octombrie 2022 s-a aproba t Planului Ur-
banistic Zonal, necesar amenajării unui parc fotovoltaic 
pe un teren arabil aflat în imediată apropiere a Drumu-
lui Național 21A. Parcul fotovoltaic ce urmează a fi con-
struit are o capacitate de 46 MW. Obiec tivul este unul 
foarte important, mai ales în această perioadă în care 
costu rile pentru energia electrică sunt foarte ridicate. 
Societatea care realizează pro iectul de investiții a pre-
cizat că întreaga cantitate de energie verde produsă va 
fi distribuită în Sistemul Energetic Național (SEN).

Potrivit deciziei consilierilor locali din Țăndărei, in-
vestitorul are la dispoziție 2 ani pentru a realiza parcul 
fotovol taic. Planul Urbanistic Zonal aprobat se va inte-
gra în Planul Urbanistic General al orașului Țăndărei și 
va avea o valabilitate de 2 ani, se arată în proiectul de 
hotărâre aprobat de consilierii locali.

Sursa: independentonline.ro

Investiție
în energie verde

la Țăndărei

IALOMIȚA
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Lucrările de modernizare și de extindere ale Spitalu-
lui Orășenesc Mizil, realizate cu fonduri europene, sunt 
în plină desfășurare. Acum, autoritățile locale speră ca 
prin realizarea acestui obiectiv de investiții să fi găsit 
rețeta succesului în atragerea de noi medici, o proble-
mă cu care se confruntă majoritatea spitalelor din ța-
ră. Investiții importante în sănătate, la Mizil cu fonduri 
europene. Vorbim de investiții în construirea unui nou 
ambulatoriu, dar și reabilitarea pavilionului vechi al Spi-
talul Orășenesc „Sfânta Filofteia”. Spitalul Orășenesc 
„Sfânta Filofteia” Mizil este înființat din anul 1880. Es-
te singura unitate cu paturi din zona de est a județu-
lui Prahova. Unitatea medical dispune de o structură 
complexă de specialități, adresabilitatea fiind de apro-
ximativ 40 de mii de locuitori, inclusive din zonele li-
mitrofe. Ambele investiții se ridică la peste 1 milion de 
euro și sunt realizate din fonduri europene.

Sursa: phonline.ro

Spitalul
Orășenesc Mizil, modernizat

cu fonduri europene

PRAHOVA

Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman 
anunță că Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare 
Teleorman a întocmit documentația și a început execu-
ția pentru reabilitarea parțială a patru amenajări de îm-
bunătățiri funciare de pe teritoriul județului, respectiv: 
Amenajarea hidroameliorativă de irigații Olt-Călmățui, 
Viișoara, Terasa Zimnicea și Giurgiu-Răsmirești Zona B. 
Reabilitarea amenajării de irigații Viișoara are ca ter-
men de finalizare a lucrărilor sfârșitul anului 2022. Re-
abilitarea parțială a obiectivelor menționate constă în 
înlocuire agregate pompare, reparații instalații electri-
ce și reabilitare secțiune canal.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Lucrări
pentru reabilitarea parțială

a patru amenajări de îmbunătățiri 
funciare din Teleorman

TELEORMAN

Foto: pixabay.com

Foto: spitalmizil.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, 
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201, 
mun. Pitești, jud. Argeș, 
E-mail arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean Dâmbovița: 
Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, 
mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, 
Tel./fax 0345/100.018, 
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, 
jud. Giurgiu Tel./fax 0246/215.271, 
E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița, 
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, 
mun. Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000, 
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere 
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de 
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de 
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din 
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud 
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
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Data publicării 16 noiembrie 2022

Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” este un 
material cu informații despre activitățile derulate 
de către Agenție și de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în vederea 
promovării Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea 
publicului țintă despre activitatea instituțiilor 
membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud 
Muntenia și despre cele mai importante evenimente 
organizate de acestea în județele regiunii.
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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