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Joi, 4 noiembrie, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud - Muntenia, la 
invitația președintelui Consiliului Județean 
Argeș, Ion Mînzînă, a participat la o întâlnire 
cu reprezentanții institutelor de cercetare și 
universităților din județul Argeș.

Reuniunea de lucru a avut ca obiectiv prezentarea 
oportunităților de finanțare din Programul Operațional 
Regional (POR) Sud – Muntenia 2021-2027 în domeniul 
cercetării și inovării.

Cu această ocazie, director general al ADR Sud – Mun-
tenia, Liviu Mușat, a precizat că inovarea  reprezintă o 
componentă importantă a creșterii economice durabile 
și a tranziției spre economia bazată pe cunoaștere. „Am 
avut astăzi o întâlnire fructuoasă și cred că este foarte im-
portant să lucrăm în parteneriat. Sunt convins că doar îm-
preună putem avea un program cât mai bun, care să răs-
pundă fidel nevoilor și realităților regiunii noastre, inclusiv 
în zona cercetării, dezvoltării și inovării. Programul Opera-
țional Regional Sud Muntenia 2021-2027 va fi finalizat la 
sfârșitul acestui an și sperăm ca începând din semestrul 
al doilea al anului viitor să putem finanța primele proiecte 
din Argeș și din Regiune”, a precizat Liviu Mușat.

Astfel, în vederea întăririi colaborării dintre mediul de 
cercetare și industrie, investițiile finanțate prin POR Sud 
- Muntenia 2021-2027 vor sprijini transferul tehnologic 
în beneficiul IMM-urilor prin crearea și dezvoltarea enti-
tăților de transfer tehnologic în regiune, precum și a ser-
viciilor de suport ale transferului tehnologic (inclusiv ser-
vicii pentru inovarea bazată pe design).

„Am considerat important să organizăm o astfel întâl-
nire de informare a directorului ADR Sud Muntenia, Liviu 
Mușat, cu mediul de cercetare și universitar din județ, pre-
cum și cu autoritățile locale. Din punct de vedere al cerce-
tării, suntem județul cu cele mai multe domenii acoperite, 
de la pomicultură până la cercetări nucleare. Încercăm o 
colaborare între mediul universitar, cel de cercetare, autori-
tăți locale și, de ce nu, și cu mediul de afaceri pe ceea ce în-
seamnă exercițiul financiar european 2021-2027,  pentru că 
avem această oportunitate prin care putem accesa fonduri 
europene pentru cercetare, inovare și dezvoltare”, a decla-
rat președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia 
invită actorii interesați atât din județul Argeș, cât și din 

celelalte județe ale regiunii să transmită propuneri, su-
gestii și opinii privind versiunea de lucru nr. 3 a Progra-
mului Operațional Regional Sud – Muntenia 2021-2027, 
aflat în consultare publică pe site-ul agenției, până în da-
ta de 2 decembrie 2021, la adresa de e-mail: amsud-
muntenia@adrmuntenia.ro.

Documentul poate fi descărcat de pe site-ul Agen-
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.
adrmuntenia.ro, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR 
Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > 
POR Sud - Muntenia 2021-2027, link: https://www.adr-
muntenia.ro/por-sud--muntenia-20212027/static/1295.

Întâlnire de lucru pentru prezentarea 
oportunităților de finanțare privind perioada 2021-2027 

pentru cercetare și inovare!
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 22 

noiembrie 2021, concurs pentru ocuparea a două 
posturi de expert în cadrul Biroului Comunicare, 
Direcția Dezvoltare și Comunicare, la sediul 
central din municipiul Călărași. Contractele 
individuale de muncă vor fi pe durată 
determinată de 12 luni din momentul angajării.

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

în una dintre următoarele ramuri de știință: științe ju-
ridice, științe administrative, științe ale comunicării, so-
ciologie, științe politice, psihologie și științe comporta-
mentale, filologie, filosofie, istorie sau studii culturale;

 9Minimum 1 an vechime în muncă;
 9 Cunoștințe foarte bune de limba română;
 9 Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, 

vorbit, citit);
 9 Capacitate de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.

Alte cerințe:
 9 Reprezintă un avantaj experiența în domeniul co-

municării (de ex. comunicare instituțională, PR, elabo-
rare și implementare strategii de informare și comuni-
care, jurnalism) sau al gestionării fondurilor europene;

 9 Posesor de permis de conducere auto și disponibi-
litate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la 
data de 18 noiembrie 2021, ora 17:00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud-Mun-
tenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 
7A, jud. Călărași, în data de 22 noiembrie 2021, începând cu 
ora 10:00. Concursul se va desfășura cu respectarea legislației 
în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de 
COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 
persoane de contact: Traian Daniela Camelia, director, Di-
recția Dezvoltare și Comunicare, e-mail da.dezvoltare@adr-
muntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-
mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentu-
lui anunț, bibliografia, precum și documentele necesare în-
scrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Mun-
tenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comuni-
care > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concur-
suri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/
download_file/document/1250/Concurs-Biroul-Comunica-
re-22-11-2021.rar.

Concurs, în data de 22 noiembrie 2021, pentru ocuparea a două 
posturi de expert în cadrul Biroului Comunicare, Direcția Dezvoltare 

și Comunicare, la sediul central din municipiul Călărași

Mirela Iuliana FRANGU 
• 11 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În această lună, colega noastră Mirela Iuliana FRANGU, expert Serviciul monito-
rizare proiecte POR, a aniversat 11 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia! Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pentru 
colegialitatea și implicarea dovedite prin întreaga activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

Cătălina LAMBRESCU 
• 11 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În luna noiembrie, colega noastră Cătălina LAMBRESCU, expert Serviciul 
Helpdesk, a împlinit 11 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvolta-
re Regională Sud Muntenia! Cu acest prilej, îți mulțumim pentru colegialitate 
și pentru implicarea manifestată în întreaga activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu multe succese!
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Luni, 8 noiembrie, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat 

online, prin intermediul platformei ZOOM, 
în cadrul proiectului ClusterFY, cea de-a opta 
întâlnire a grupului de stakeholderi interesați 
de îmbunătățirea instrumentelor de politică 
regionale sau naționale care urmăresc 
intensificarea proceselor de clusterizare, 
precum și stimularea cooperării interregionale 
printre clustere și rețelele de afaceri.

La eveniment au participat 18 reprezentanți din me-
diul academic, institute de cercetare, autorități publice, 
clustere și companii inovative.

În cadrul întrunirii, echipa ADR Sud Muntenia a pre-
zentat stadiul actual al proiectului ClusterFY și activită-
țile adiționale aferente prelungirii perioadei de imple-
mentare până la data de 31 decembrie 2022.

Prelungirea perioadei de implementare s-a datorat 
faptului că ADR Sud Muntenia a depus o aplicație în ca-
drul apelului 5 de proiecte al Programului Interreg Eu-
rope pentru finanțarea unor activități suplimentare în 
vederea analizării efectelor pandemiei Covid-19 asupra 
clusterelor și IMM-urilor.

De asemenea, a fost prezentat și un raport preliminar 
de cercetare, în urma participării clusterelor la un son-
daj de opinie cu privire la impactul pandemiei COVID 19. 
Obiectivul acestui chestionar a fost analiza impactului 
pandemiei asupra clusterelor și IMM-urilor și consolida-
rea colaborării lor în procesul de redresare și reziliență.

Totodată, în cadrul evenimentului au fost prezenta-
te două proiecte pe care ADR Sud Muntenia le imple-
mentează în calitate de coordonator: proiectul PROSME 
– „Promovarea IMM-urilor din Romania prin intermediul 
Enterprise Europe Network” și, respectiv, în calitate de 
partener, proiectul DepoSIT – „Dezvoltarea și testarea 
Instrumentului European pentru Auditul Inovării, cu ac-
cent pe inovare socială”.

La final, împreună cu participanții la eveniment, au 
fost discutate aspecte legate de analiza impactului pan-
demiei asupra clusterelor. Au fost astfel confirmate o 
parte din rezultatele studiului, dar și identificate noi pro-

vocări cu care s-a confruntat mediul de afaceri în con-
text pandemic, precum și soluții în vederea gestionării 
eficiente ale acestora.

Proiectul ClusterFY – „Stimularea colaborării inter-re-
gionale a clusterelor și integrarea în lanțurile valorice in-
ternaționale” are ca obiectiv principal îmbunătățirea in-
strumentelor de politică regionale sau naționale care ur-
măresc intensificarea proceselor de clusterizare, în spe-
cial în sectoarele legate de tehnologiile generice esenți-
ale (KET), precum și stimularea cooperării interregionale 
între/printre clustere și rețelele de afaceri și încurajarea 
integrării acestora în lanțurile valorice inovative.

Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând 
pagina https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/
static/952, precum și pe site-ul proiectului, https://www.
interregeurope.eu/clusterfy/.

Cea de-a opta întâlnire a stakeholderilor
proiectului ClusterFY, desfășurată online

https://www.adrmuntenia.ro
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Joi, 4 noiembrie 2021, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături 
de Sorin-Vasile Ioniță, primarul comunei Gura 
Ocniței din județul Dâmbovița, au semnat 
contractul de finanțare pentru proiectul 
„Eficientizare energetică prin reabilitare și 
modernizare școala din sat Săcuieni, comuna 
Gura Ocniței, județul Dâmbovița”, finanțat 
în cadrul Programului Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - 
„Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”.

Primăria Comunei Gura Ocniței va utiliza sprijinul fi-
nanciar din POR 2014-2020 pentru creșterea eficienței 
energetice în clădirea școlii din satul Săcuieni, comu-
na Gura Ocniței. Lucrările ce vor fi realizate prin proiect 
vor conduce la scăderea consumului de energie prima-
ră, la scăderea amprentei de carbon a clădirii, la crește-
rea confortului elevilor și profesorilor și, implicit, la creș-
terea calității procesului de învățământ și, de asemenea, 
la crearea condițiilor pentru obținerea avizului ISU, pre-
cum și la asigurarea îndeplinirii cerințelor fundamenta-
le de securitate la incendiu. Investiția va fi realizată în 45 
de luni, în perioada 2 aprilie 2020 – 31 decembrie 2023, 
și are un buget cu o valoare totală de 5.536.678,73 lei, 
din care peste 3,97 milioane de lei este valoarea eligibi-
lă nerambursabilă din FEDR, aproape 608 mii de lei este 
valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, 
iar peste 953 de mii de lei este contribuția beneficiaru-
lui, comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița.

Până la această dată, în cadrul priorității de investi-
ții 3.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creș-

terea eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv în 
cadrul apelului dedicat zonei acoperite de Strategia Uni-
unii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), respec-
tiv județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița, s-au 
transmis 122 de aplicații în valoare totală de 769,2 mili-
oane de lei, ce au solicitat 640,76 milioane de lei - fon-
duri nerambursabile. Pentru 60 dintre ele s-au semnat 
contracte de finanțare cu o valoare totală de 381,27 de 
milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare 
de 315,31 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au 
fost transmise până acum 2.116 cereri de finanțare ca-
re au o valoare totală de 20,45 miliarde de lei, solicitând 
fonduri publice de peste 14,36 miliarde de lei. Pentru 
858 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în 
valoare totală de 8,85 miliarde de lei și fonduri neram-
bursabile solicitate de peste 7,48 miliarde de lei. Sume-
le includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, 
în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a 
sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și 
cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 
1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursa-
bilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au trans-
mis 348 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare 
totală de 3,24 miliarde de lei și au solicitat fonduri ne-
rambursabile de 2,37 miliarde de lei. Pentru 173 dintre 
acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare 
totală de 1,56 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri pu-
blice în valoare aproximativ 1,34 miliarde de lei.

Regio sprijină eficientizarea energetică
a infrastructurii educaționale din comuna Gura Ocniței 

din județul Dâmbovița
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 10 noiembrie 2021
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Burse și sprijin profesional pentru minim 1.800 
de doctoranzi și cercetători post-doctorat

Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene a lansat apelul de finanțare 

destinat sprijinirii doctoranzilor și cercetătorilor 
post-doctorat prin burse de studiu, precum 
și consolidării colaborărilor între universități, 
institute de cercetare și mediul privat.

Apelul are o valoare totală de 21 milioane de euro și 
pot solicita finanțare: Universități publice și private ce au 
acreditare, institute/centre de cercetare acreditate, an-
gajatori, asociații profesionale, camere de comerț și in-
dustrie, Academia Română.

Un proiect poate avea valoarea de maxim 1,15 mili-
oane euro și trebuie să ofere sprijin pentru minim 80 de 
doctoranzi și 20 de cercetători post-doctorat. Astfel, în 
total, prin proiectele care se vor realiza în cadrul acestui 
apel, vor fi sprijiniți minim 1440 doctoranzi și 360 de cer-
cetători post-doctorat.

„Prioritatea Guvernului României și a MIPE este spri-
jinirea cercetării și inovării. Tinerii care se implică în cer-
cetare au nevoie de susținere, fiindcă acest domeniu es-
te motorul care duce la inovare și la competitivitate eco-
nomică. Avem azi o veste foarte bună, anume că pentru 
minim 1800 de cercetători vom acorda sprijin din fonduri 
europene ca să își continue proiectele de cercetare, să își 
termine studiile și să își găsească un loc de muncă și cu 
siguranță rezultatele muncii lor se vor simți în economia 
României și cea europeană”, a spus Csilla Hegedüs, se-
cretar de stat în MIPE.

În cadrul proiectelor finanțate se vor acorda burse în 
sumă forfetară lunară, astfel:

• bursa pentru doctoranzi: maximum 400 euro/lună 
timp de maximum 12 luni, în ultimul an al programului 
de studii doctorale;

• bursa pentru cercetători post doctorat: maximum 
600 euro/lună, pe durata studiilor postdoctorale, timp 
de maximum 12 luni.

Suma alocata pentru mobilități interne/internaționa-
le, taxe de participare la conferințe, taxe pentru publica-
rea articolelor în reviste indexate în baze de date inter-
naționale trebuie sa reprezinte maxim 45% din cuantu-
mul total al burselor.

Sunt eligibile instituțiile de învățământ (universitar și 
postuniversitar) care au încheiat un protocol de colabo-
rare cu un institut de cercetare sau un agent economic 
pentru derularea activităților  de cercetare în care vor 
fi implicați doctoranzii si respectiv, cercetătorii postdoc-
toral. Primesc punctaj suplimentar proiectele care pla-

nifică programe de studii doctorale/postdoctorale cu o 
componenta aplicativă, coordonate de cercetători/ca-
dre didactice universitare, cu activitate relevantă în do-
meniul de cercetare propus și care demonstrează că se 
implică activ în derularea programului de studii universi-
tare de doctorat/post doctorat.

Ca rezultate așteptate din proiectele ce se vor derula, 
beneficiarii trebuie să asigure un loc de muncă în decurs 
de o lună pentru o treime dintre participanții la proiect 
ce nu lucrează încă și, de asemenea, pentru o treime tre-
buie să facă dovada că sunt incluși în cursuri suplimen-
tare de cercetare avansată. Tot ca ținte obligatorii 55% 
doctoranzi trebui să obțină titlu de doctor și 80% dintre 
studenții post-doctorat trebuie să finalizeze programul, 
nu mai târziu de luna octombrie 2023.

Ghidul solicitantului, cu toate detaliile necesare, poate fi 
găsit aici: https://mfe.gov.ro/pocu-apelul-de-proiecte-spri-
jin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat/.

Sursa: mfe.gov.ro
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Reprezentanța Comisiei Europene din 
România a participat joi, 4 noiembrie, la 

evenimentul organizat de Secretariatul General 
al Guvernului cu tema „Europa viitorului: 
instituții reziliente, deschise, transparente și în 
dialog permanent cu cetățenii”.

Reprezentanța Comisiei Europene din România a parti-
cipat joi, 4 noiembrie 2021 la evenimentul organizat de Se-
cretariatul General al Guvernului cu tema „Europa viitoru-
lui: instituții reziliente, deschise, transparente și în dialog per-
manent cu cetățenii”, dedicat dezbaterilor privind domeniul 
transparenței decizionale și al comunicării publice organizat 
sub egida „Conferinței privind Viitorul Europei”.

Cu ocazia participării la dezbaterea din cadrul eveni-
mentului intitulată: „Cum poate fi comunicarea publică 
un vehicul pentru o mai mare transparență a instituțiilor și 
pentru adaptarea comunicării publice la situații de urgen-
ță?”, Anca Păduraru, Consilier politic în cadrul Reprezen-
tanței Comisiei Europene din România, a subliniat: „Confe-
rința privind viitorul Europei si-a propus să creeze un spațiu 
de discuție pentru toți cetățenii; să le ofere posibilitatea de 
a juca un rol mai activ în luarea deciziilor privind viitorul U-
niunii si implicit al României. Cetățenii se pot concentra pe 
ceea ce ei consideră important și pot formula propuneri le-
gate de orice aspecte pe care Europa ar trebui sa le aborde-
ze inclusiv cele legate de transparența instituțiilor și adap-
tarea comunicării publice la situații de urgență. Comisia s-a 
angajat să asigure un răspuns la principalele teme discuta-
te în cadrul Conferinței și de aceea aș dori să încurajez pe a-

ceasta cale cetățenii să intre pe platforma Conferinței și să 
ne spună părerea despre ce fel de Europă își  doresc”.

Evenimentul organizat de Secretariatul General al Gu-
vernului desfășurat in format online în data de 04 noiem-
brie 2021, în intervalul 12:00 – 15:00 a reunit atât repre-
zentanți ai instituțiilor și autorităților publice centrale, 
precum și reprezentanți ai societății civile și mediului u-
niversitar pentru a dezbate subiecte privind provocările 
și nevoile de eficientizare a modelelor de transparentiza-
re și adaptare a comunicării publice în relația cu cetățenii.

Ce este Conferința privind viitorul 
Europei, cine poate participa si cum?

Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie 
unică și oportună pentru toți cetățenii europeni din toa-
te categoriile sociale și de pe tot cuprinsul Uniunii, tinerii 
jucând un rol central în conturarea viitorului proiectului 
european, de a dezbate provocările și prioritățile Euro-
pei. Indiferent de locul de proveniență sau de activitate, 
acesta este locul în care cetățenii pot reflecta la viitorul 
pe care și-l doresc pentru Uniunea Europeană.

Se preconizează că, până în primăvara anului 2022, 
conferința își va prezenta concluziile astfel încât să ofere 
orientări privind viitorul Europei.

Pentru a participa trebuie doar să alegeți dintr-o ga-
mă largă de subiecte și să comunicați conferinței opinia 
dumneavoastră participând la evenimente sau prin in-
termediul platformei: Conferința privind Viitorul Europei 
(europa.eu), link: https://futureu.europa.eu/?locale=ro

Sursa: ec.europa.eu

Conferința privind viitorul Europei: 
Agora prin care cetățenii discută despre ce Europă își doresc

Foto: digi24.ro
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Curtea de Argeș, fosta cetate de scaun a Țării 
Românești, adăpostește comori importante 

ale istoriei naționale, fiind astăzi unul dintre 
cele mai importante puncte de atracție datorită 
unei bogate palete de obiective turistice.

În oraș există două curți medievale, una din secolele 
XIII-XIV - Curtea Domnească împreună cu Biserica Sfân-
tul Nicolae, și cealaltă, din secolele XV-XVI - complexul 
Mănăstirii împreună cu Palatul Episcopal.

Cele două situri istorice sunt despărțite de bulevar-
dul lung de 1,5 km, trasat de arhitectul francez André 
Lecomte du Noüy la 1885, după restaurarea Mănăstirii.

Curtea Domnească de la Argeș a fost construită inițial 
în secolul al XIII-lea de voievodul român Seneslau. La în-
ceputul secolului al XIV-lea, pe timpul domnitorului Țării 
Românești - Basarab I (1310 - 1352), au fost ridicate bise-
rica, palatul domnesc de pe latura de sud, turnul și zidul 
de incintă. În secolul al XVI-lea, domnitorul Țării Româ-
nești de la acea vreme - Neagoe Basarab (1512 - 1521), a 
construit Casa Domnească, pe latura de nord.

Astăzi, Complexul Feudal Curtea Domnească de la 
Argeș cuprinde doar o mică parte a Curții Domnești de 
odinioară. Găsim în interiorul său un ansamblu de monu-
mente istorice, precum turnul de poartă al Curții Dom-
nești, zidul de incintă, ruinele a două case, spre sud-vest 
- Casa Basarab I, iar spre nord - Casa lui Neagoe Basarab, 
ambele locuite de  Neagoe Basarab în perioada în care 
venea să verifice construcția Mânăstirii Argeșului.

Curtea găzduiește și ruinele Bisericii Sân Nicoară din 
secolul al XIII-lea, însă clădirea din cadrul complexului 
care se află în cea mai bună stare este Biserica Sfântul 
Nicolae Domnesc, construită în stil bizantin. 

Datând din perioada cuprinsă între mijlocul și sfârșitul 
secolului al XIV-lea, Biserica Domnească este unul dintre 
cele mai vechi și mai bine păstrate monumente din Româ-
nia medievală, fiind inclusă în Patrimoniul Cultural Mondi-
al. Biserica este încadrată ca perioadă de construcție la în-
ceputul existenței statale a Țării Românești. A fost ridica-
tă pe parcursul domniei chiar a primilor trei voievozi mun-
teni, Basarab I, fondatorul dinastiei, a fiului său Nicolae 
Alexandru, care o termină de construit, și a nepotului său, 
Vladislav Vlaicu I, sub a cărei domnie se va termina și pic-
tarea acestei magnifice ctitorii, între 1365-1369. 

Biserica Sfântul Nicolae Domnesc respectă modelul 
de construcție bizantin, având o singură turlă centrală, 
situată deasupra zidurilor dispuse în cruce greacă. Exte-
riorul este frumos decorat cu un model care alternează 
cărămizi cu pietre de râu. Valoarea excepțională a aces-
tei biserici este dată de pictura de o calitate extraordi-

nară. Monumentul conservă pictura inițială din secolul 
al XIV-lea, precum și fragmente de frescă din secolul al 
XVIII-lea și secolul al XIX-lea.

Intrarea în ansamblu se face prin cele două porți de 
lemn cu motive geometrice lucrate în 1967, cu ocazia 
restaurării, porți ce sunt prinse în zidurile clopotniței din 
1838. În parcarea din fața muzeului, se mai observă pe 
latura vestică și intrarea din secolul al XIV - lea în Curte, 
reconstruită în timpul lui Neagoe Basarab. 

Starea de ruină a Curții Domnești de la Argeș este ex-
presia numeroaselor războaie și conflicte ce au avut loc 
în acest spațiu de-a lungul secolelor până în a doua ju-
mătate a secolului al XIX-lea, adică până în perioada mo-
dernă a României. Complexul feudal a fost reparat și 
consolidat de-a lungul timpului, în zonă efectuându-se 
mai multe cercetări arheologice.

Municipiul Curtea de Argeș se află în partea de nord-
vest a județului Argeș și este înconjurat de dealurile și Mus-
celele Argeșului de la poalele Munților Făgăraș. Este străbă-
tut de șoseaua națională DN 7C, care leagă Piteștiul de Sibiu 
prin Munții Făgăraș, situat la o distanță de 38 km de munici-
piul Pitești. La Curtea de Argeș, acest drum se intersectează 
cu șoseaua națională DN 73C, care duce spre est la Câmpu-
lung (49 km) și spre vest la Râmnicu Vâlcea (36 km).

Sursa: muzeulcurteadearges.ro

Vizită la Complexul feudal „Curtea Domnească de la Argeș”
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Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc”

Ruinele bisericii „Sân Nicoară”
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Primăria Pitești intenționează să achiziționeze ser-
vicii și lucrări de execuție pentru un proiect important 
de regenerare urbană în zona marginalizată a munici-
piului, la blocul G1 din cartierul Războieni și la blocul 
„Coremi”, pe bulevardul Petrochimiștilor.

În zona „Coremi” sunt propuse modernizarea locu-
lui de joacă și a spațiilor verzi, iar la blocul G1 din Răz-
boieni sunt luate în calcul amenajarea unui loc de joa-
că, modernizarea spațiilor verzi, a zonelor pietonale și 
carosabile și reconversia căminului școlar Corp C5 în 
centrul multifuncțional comunitar.

Valoarea întregului proiect este de peste 6,6 mili-
oane lei. Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai mic.

Sursa: ziarulargesul.ro

Proiect
de regenerare urbană

la Pitești

Vești bune pentru pomicultorii de la Voinești! Au-
toritățile publice locale se pregătesc să treacă la o no-
uă etapă, respectiv la asfaltarea drumurilor agrico-
le cu ajutorul fondurilor europene. Astfel, pomiculto-
rii de pe o suprafață importantă de livezi, de peste 650 
ha,  vor fi beneficiarii direcți a șapte kilometri de dru-
muri agricole modernizate prin asfaltare. Finanțarea va 
fi obținută din Programul Național de Dezvoltare Rura-
lă, în cadrul Măsurii 4.3, privind modernizare prin asfal-
tare a drumurilor agricole, deschisă pe 28 octombrie.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Șapte kilometri
de drumuri agricole

vor fi asfaltate cu fonduri UE 
la Voinești

Primăria Municipiului Călărași, a anunțat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, semnarea contractului de execuție a 
lucrărilor din cadrul proiectului „Îmbunătățirea siguran-
ței navigabilității pe fluviul Dunărea în regiunea transfron-
talieră Călărași – Silistra”, finanțat din Programul Opera-
țional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 
2014-2020 (INTERREG V – A), cunoscut sub denumirea 
de „Promenada”. Liderul acestui proiect este Consiliul Ju-
dețean Călărași, în timp ce Primăria Municipiului Călărași 
și Municipalitatea Silistra (Bulgaria) au calitatea de parte-
neri, fiecare cu responsabilități bine determinate.

Astfel, Municipiului Călărași, căruia îi revine, din proiect, 
un buget total de 7,505 milioane Euro, gestionează con-
tractul de execuție a lucrărilor în valoare de 27,43 milioa-
ne lei, inclusiv TVA, ce constă în realizarea următoarelor in-
tervenții: apărare de tip taluz înclinat pe malul stâng al Bra-
țului Borcea; întărire prin taluz până la cota terenului natu-
ral a zonei de tranziție dintre cursul principal al Brațului Bor-
cea și malul lacului Jirlău; apărare de mal tip semi-taluzat pe 
malul adiacent al lacului Jirlău; clădire cu destinația de gară 
fluvială cu dimensiunile de 9m x 36,5m; alte amenajări ex-
terioare de natură peisagistică și pentru asigurarea utilități-
lor. Durata execuției lucrărilor este de 24 de luni la care se 
adaugă 60 luni de garanție. Predarea amplasamentului es-
te estimată a se realiza până în data de 15 noiembrie a.c..

Sursa: obiectiv-online.ro

S-a semnat
contractul de execuție 

pentru construcția 
Promenadei din Călărași

Duminică, 7 noiembrie 2021, autoritățile locale din 
comuna Stănești au inaugurat un teren sport multi-
funcțional, împrejmuit și dotat cu instalație de noctur-
nă. Investiția, în valoare de 76 de mii de euro, a fost re-
alizată din fonduri europene. Terenul este amplasat în 
apropierea școlii, într-o zonă gândită să ofere toate fa-
cilitățile moderne: locuri de parcare și parc pentru co-
piii din comuna Stănești.

Sursa: giurgiupesurse.ro

Teren
de sport multifuncțional, 

inaugurat în comuna 
Stănești

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: tvpartener.ro
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Consiliul Local Slobozia a aprobat la sfârșitul lunii trecu-
te Nota Conceptuală pentru obiectivul de investiții „Centu-
ra ocolitoare din Zona de Nord pentru Municipiul Slobozia 
și modernizare drum DC53 Slobozia-Slobozia Nouă”. Valoa-
rea investiției este estimată la 23,5 milioane de euro, din 
care bugetul local va suporta puțin peste 215 mii de eu-
ro. Decizia plenului oferă administrației locale posibilitatea 
de a identifica surse de finanțare pentru acest proiect de 
investiții. Centura de Nord a orașului va permite devierea 
traficului greu, realizarea unui drum de legătura cu orașul 
Amara și dezvoltarea unei zone industriale care să asigure 
Sloboziei și locuitorilor ei oportunități economice noi.

Sursa: independentonline.ro

A fost aprobată 
Nota conceptuală 

pentru Centura de Nord 
a Sloboziei

Consiliul Județean Prahova implementează, începând 
din luna noiembrie 2021, proiectul „Dotarea unităților 
sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Praho-
va cu echipamente medicale și de protecție medicală, în 
vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavi-
rus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați”, fi-
nanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capaci-
tații de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare 
pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănă-
tate publica cauzată de pandemia SARS-CoV-2, în Spita-
lul Județean de Urgenta Ploiești, prin achiziția de aparatu-
ră, dispozitive medicale și alte dotări corespunzătoare, cu 
scopul de a răspunde în timp util și eficient la criza provo-
cată prin oferirea de servicii medicale adecvate.

Activitățile din proiect vor fi realizate la patru secții 
exterioare (secția Boli Infecțioase - Adulți și copii, secția 
Obor/Pneumologie, Locația Boldescu și Locația Buna ves-
tire), la secția ATI, la Laboratorul de Analize și la Unitatea 
de Primiri Urgențe, toate din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești. Perioada de implementare a proiec-
tului este de 21 de luni, iar valoarea totală a proiectului 
este de 8.397.993,60 lei, iar valoarea eligibilă nerambur-
sabilă din Fondul de coeziune este de 8.397.993,60 lei.

Sursa: infoploiesticity.ro

Finanțare europeană 
pentru dotarea Spitalului 

Județean de Urgență 
Ploiești în contextul 
noului coronavirus

IALOMIȚA

PRAHOVA

Programul național de construcție de creșe noi al Gu-
vernului este cu un pas mai aproape de demararea lucră-
rilor de construcție. Ministerul Dezvoltării a aprobat pri-
mele 43 de creșe, în cazul cărora poate fi inițiată proce-
dura de achiziție publică. Astfel, la Alexandria, prin acest 
program va fi construită o nouă creșă, care va avea 4 
grupe, pentru 40 de copii, în zona fostei U.M., zonă în ca-
re va fi amenajat parcul modern cu multiple funcțiuni fi-
nanțat din fonduri europene. Prin ordin de ministru, au 
fost aprobate investițiile, astfel că poate fi demarată pro-
cedura de achiziție publică pentru identificarea construc-
torilor și, în primăvară, când vremea va permite, pot în-
cepe primele construcții, a arătat ministrul.

MDLPA a precizat că termenul pentru depunerea 
cererilor și a documentației justificative a fost prelun-
git cu 30 de zile, pentru a permite construcția unor cre-
șe noi, moderne, și în municipiile unde administrația 
publică locală nu a depus cerere în acest sens sau nu a 
completat documentația necesară.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Creșă nouă în Alexandria, 
prin Programul național

de construcție a creșelor noi

TELEORMAN
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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, 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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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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