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Marți, 23 februarie, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de 
Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, 
jud. Argeș, au semnat contractul de finanțare 
pentru proiectul „Realizare parc Lunca 
Argeșului 3”, finanțat în cadrul Axei prioritare 
4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, 
Prioritatea de investiții 4.2 - „Realizarea 
de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, revitalizării orașelor, regenerării 
și decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor 
de reducere a zgomotului”, Obiectivul specific 
„Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și 
suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate 
din municipiile reședință de județ”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie recon-
versia terenurilor și suprafețelor degradate în scopul re-
vitalizării mediului urban al municipiului Pitești, reduce-
rii poluării aerului și creșterea oportunităților de agre-
ment și petrecere a timpului liber pentru locuitorii din 
municipiu. Astfel, după implementarea proiectului, su-
prafața spațiului verde din municipiul Pitești va crește 
cu peste 20 de hectare, iar 1,6 hectare de străzi urbane 
vor fi reabilitate sau modernizate.

Perioada de implementare a proiectului este de 67 
de luni, în intervalul 1 iunie 2018 – 31 decembrie 2023, 
valoare totală a bugetului fiind de 21.922.277,47 de lei, 
din care 16.550.598,92 lei reprezintă contribuția FEDR, 
2.531.268,07 lei este finanțarea de la Bugetul de Stat și 
2.840.410,48 este contribuția beneficiarului. 

Până la această dată, în cadrul Priorității de investi-
ții 4.2, unde au putut fi depuse proiecte pentru regene-
rarea mediului urban, s-au înregistrat zece aplicații în 
valoare totală de 113,58 milioane de lei, ce au solicitat 
111,24 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 
opt dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o 
valoare totală de 92,4 milioane de lei unde sprijinul fi-

nanciar nerambursabil reprezintă 89,56 milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au 

fost transmise până acum 2.085 cereri de finanțare ca-
re au o valoare totală de 20,4 miliarde de lei, solicitând 
fonduri publice de peste 14,31 miliarde de lei. Pentru 
796 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în 
valoare totală de 8,24 miliarde de lei și fonduri neram-
bursabile solicitate de aproape șapte miliarde de lei. Su-
mele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este AN-
CPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografi-
că a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadas-
tru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de 
aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare ne-
rambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Argeș au transmis 
477 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare to-
tală de 3,89 miliarde de lei și au solicitat fonduri neram-
bursabile de 2,53 de miliarde de lei. Pentru 186 dintre 
acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare 
totală de 1,2 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri pu-
blice în valoare de 967 milioane de lei.

Fonduri Regio pentru creșterea calității vieții
în municipiul Pitești

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare 
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
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Luni, 15 februarie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Pu-
blice și Administrației a emis Ordinul nr. 148 privind modifi-
carea „Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a 
fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1C/2, 
Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1.,Operațiunea 1.1 
C- IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de 
transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regi-
onal 2014 – 2020”, aprobat prin Ordinul ministrului lucrări-
lor publice, dezvoltării și administrației nr 4149/23.11.2020.

Astfel, ordinul modifică data și ora închiderii apelului 
de proiecte, noul termen fiind 15 martie 2021, ora 12:00.

Documentul poate fi consultat pe site-ul dedicat imple-
mentării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud Mun-
tenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > 
Axa 1, titlul „1.1.C – IMM în parteneriat cu ITT” > „PI 1.1.C - 
Apel 2”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_
file/article/1628/ordin-148-din-15-februarie-2021-prelungi-
re-1-1-C.pdf, sau pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

Până la această dată, în cadrul Priorității de investiții 
1.1.C, unde pot fi depuse proiecte în parteneriat între IMM-
uri și Entități de transfer tehnologic (ITT), s-au transmis 18 
aplicații în valoare totală de 20,63 milioane de lei, ce au so-

licitat 16,03 milioane de lei - fonduri nerambursabile.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost trans-

mise până acum 2.085 cereri de finanțare care au o valoare to-
tală de 20,4 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 
14,31 miliarde de lei. Pentru 796 dintre ele au fost semnate con-
tracte de finanțare în valoare totală de 8,24 miliarde de lei și fon-
duri nerambursabile solicitate de aproape șapte miliarde de lei. 
Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în 
cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care 
are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv 
o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

A fost prelungit apelul dedicat parteneriatelor 
între IMM-uri și ITT-uri

Foto: pixabay.com

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
http://2014-2020.adrmuntenia.ro
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link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1628/ordin-148-din-15-februarie-2021-prelungire-1-1-C.pdf
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 23 februarie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 16 martie 

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 ad-
ministrative, științe ale comunicării sau filologie;

 9Minim 1 an experiență în domeniul studiilor ab-
solvite sau în domeniul comunicării;

 9 Cunoștințe foarte bune de limba română;
 9 Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, 

vorbit, citit);
 9 Capacitate de lucru 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.

Alte cerințe:
 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 11 martie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR 
Sud Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Constan-
tin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 16 martie 
2021, începând cu ora 10.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în ma-
terie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de CO-
VID-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 prezentului anunț, bibliografia, precum și docu-
mentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe si-
te-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, sec-
țiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri 
angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1233/Concurs-biroul-comunicare-03-2021.rar.

Concurs în data de 16 martie 2021 pentru ocuparea 
a două posturi de expert în cadrul Biroului 

Comunicare, Direcția Dezvoltare și Comunicare, 
la sediul central din municipiul Călărași

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1233/Concurs-biroul-comunicare-03-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1233/Concurs-biroul-comunicare-03-2021.rar
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizea-
ză, în data de 3 martie 2021, concurs pentru ocuparea a două pos-
turi de expert în cadrul Serviciului Evaluare, Selecție și Contractare 
Proiecte POR Sud Muntenia, Direcția Autoritatea de Management 
POR Sud Muntenia, la sediul central din municipiul Călărași. Contrac-
tele individuale de muncă vor fi cu timp parțial (4 ore pe zi) 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: inginerie civilă, 
inginerie electrică, electronică și telecomunicații, ingine-
rie geologică, mine, petrol și gaze,ingineria transporturilor;

 9Minim 3 ani experiență în managementul sau moni-
torizarea proiectelor finanțate din fonduri europene sau 
de către instituții financiare internaționale;

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

lucru este engleza).
Alte cerințe:

 9Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-

sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data 
de 26 februarie 2021, ora 14.00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de 
selecție cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candi-
dat în dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța 
experienței și cunoștințele din bibliografie ale candidatului. In-
terviurile se vor susține online prin intermediul platformei Skype, 
în data de 3 martie 2021, începând cu ora 9.00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, per-
soană de contact: Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane, e-mail: 
resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, biblio-
grafia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi 
consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmun-
tenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii con-
cursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1232/Concurs-SEP-AM-03-2021.rar.

Concurs pentru ocuparea a 
două posturi de expert 

în cadrul Serviciului Evaluare, 
Selecție și Contractare Proiecte 
POR Sud Muntenia, Direcția 
Autoritatea de Management 

POR Sud Muntenia, 
la sediul central din municipiul 

Călărași - 3 martie

Concurs pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul 
Compartimentului Verificare 

Achiziții Publice POR Sud 
Muntenia, Serviciul Autorizare 
Proiecte, Direcția Autoritatea 
de Management POR Sud 

Muntenia, la sediul central din 
municipiul Călărași - 3 martie
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia or-

ganizează, în data de 3 martie 2021, concurs pentru ocupa-
rea unui post de expert în cadrul Compartimentului Verifi-
care Achiziții Publice POR Sud Muntenia, Serviciul Autoriza-
re Proiecte, Direcția Autoritatea de Management POR Sud 
Muntenia, la sediul central din municipiul Călărași. Contrac-
tul individual de muncă va fi cu timp parțial (4 ore pe zi) pe 
durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

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

dintre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă, inginerie in-
dustrială și management, științe economice sau științe juridice;

 9Minim 3 ani experiență în domeniul achizițiilor publice 
(programare achiziții publice, elaborare documentație de atri-
buire, atribuire achiziții publice, verificare dosare achiziții publice);

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

lucru este engleza).
Alte cerințe:

 9Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de 

e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 26 fe-
bruarie 2021, ora 14.00. Concursul se va desfășura prin susține-
rea unui interviu de selecție cu scopul de a verifica informațiile 
furnizate de candidat în dosarul de înscriere, de a verifica valoa-
rea și relevanța experienței și cunoștințele din bibliografie ale can-
didatului. Interviurile se vor susține online prin intermediul plat-
formei Skype, în data de 3 martie 2021, începând cu ora 9:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 
persoană de contact Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane, 
e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentu-
lui anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrie-
rii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, 
la adresa www.adrmuntenia.ro, sectiunea Bibliotecă > Docu-
mente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.
adrmuntenia.ro/download_file/document/1231/Concurs-
CVAP-AM-03-2021.rar.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1232/Concurs-SEP-AM-03-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1232/Concurs-SEP-AM-03-2021.rar
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1231/Concurs-CVAP-AM-03-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1231/Concurs-CVAP-AM-03-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1231/Concurs-CVAP-AM-03-2021.rar
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud- Muntenia organizează, în data 

de 26 februarie 2021, concurs pentru 
ocuparea unui post de îngrijitor în cadrul 
Serviciului Administrativ, la sediul central al 
ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași. 
Contractul individual de muncă va fi pe 
durată determinată de 12 luni din momentul 
angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Candidatul să fie absolvent de studii gimnazia-

le (8 clase);
 9 Capacitate de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele.
Alte cerințe:

 9 Posesor permis conducere categoria B.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-

sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la 
data de 24 februarie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR 
Sud-Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Con-
stantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 26 fe-
bruarie 2021, începând cu ora 09.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legisla-
ției în materie de prevenire și combatere a efectelor 
pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obli-
gativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 
0242/331.769, persoane de contact: Crivăț Aurelian Dă-
nuț - șef Serviciu administrativ, e-mail: administrativ@
adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - Șef birou resurse uma-
ne, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul 
prezentului anunț, bibliografia, precum și documente-
le necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe 
site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmunte-
nia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Biblio-
grafii concursuri angajare, link: https://www.adrmun-
tenia.ro/download_file/document/1227/Concurs-in-
grijitor-26-02-2021.rar.

Concurs pentru ocuparea 
unui post de îngrijitor 
în cadrul Serviciului 

Administrativ, la sediul 
central din municipiul 
Călărași - 26 februarie

Concurs pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul 

Serviciului Monitorizare, 
Direcția Organism Intermediar 

POR, la biroul județean 
Teleorman - 2 martie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 2 martie 

2021, concurs pentru ocuparea unui post 
de expert în cadrul Serviciului Monitorizare 
Proiecte POR, la Biroul Județean Teleorman din 
municipiul Alexandria. Contractul individual de 
muncă va fi pe durată determinată de 12 luni 
din momentul angajării.

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

tre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă, inginerie electri-
că, electronică și telecomunicații, inginerie geologică, mine, petrol 
și gaze,ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, calculatoare-
lor și tehnologia informației,inginerie mecanică, mecatronică, in-
ginerie industrială și management, științe economice;

 9 Capacitate de lucru în echipă;
 9 Capacitate de analiză și de sinteză;
 9 Rezistență la stres și la lucrul peste program.

Alte cerințe:
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune și în țară.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la da-
ta de 26 februarie 2021, ora 14.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud-Mun-
tenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, 
jud. Călărași, în data de 2 martie 2021, începând cu ora 10.00, 
cu respectarea legislației în materie de prevenire și comba-
tere 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: Vișan Mariana - director, direcția OI POR, 
e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, Șef birou resur-
se umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul 
prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele nece-
sare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud 
Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliote-
că > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: h-
ttp://adrmuntenia.ro/download_file/document/1230/Con-
curs-BJ-Teleorman-SMP-02-03-2021.rar.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:administrativ%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:administrativ%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1227/Concurs-ingrijitor-26-02-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1227/Concurs-ingrijitor-26-02-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1227/Concurs-ingrijitor-26-02-2021.rar
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:da.oi@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
http://adrmuntenia.ro/download_file/document/1230/Concurs-BJ-Teleorman-SMP-02-03-2021.rar
http://adrmuntenia.ro/download_file/document/1230/Concurs-BJ-Teleorman-SMP-02-03-2021.rar
http://adrmuntenia.ro/download_file/document/1230/Concurs-BJ-Teleorman-SMP-02-03-2021.rar
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O echipă tehnică mixtă, formată din experți 
ai Directoratului General Regio și Move 

din cadrul Comisiei Europene, va forma Grupul 
de lucru cu autoritățile din România în vederea 
absorbției de fonduri europene pentru 
dezvoltarea infrastructurii de transport.

DG Regio este departamentul Comisiei Europene ca-
re răspunde de politica UE privind dezvoltarea regiuni-
lor și orașelor europene, iar Grupul de lucru pentru Ro-
mânia se va ocupa de partea privind finanțările de au-
tostrăzi.

Grupul de lucru pentru România va oferi în mod con-
tinuu sprijin autorităților române, pe etape ale proiec-
telor. Va fi compus din reprezentanți ai aparatului teh-
nic din DG Move, experți în obținerea de finanțări, din 
finanțiști din instituții internaționale de profil, precum 
Jaspers sau Banca Europeană de Investiții. Din partea 
României, sunt invitați să participe reprezentanți ai mi-
nisterelor care se ocupă de transporturi, fonduri euro-

pene, finanțe, dar si manageri de proiect, șefi de com-
panii naționale sau agenții.

Grupul de lucru din cadrul Comisiei va susține pro-
iectele pe care Romania va alege sau a ales deja să le 
propună spre finanțare încă de la stadiul de idee și le 
poate ghida administrativ în cele mai mici detalii.

Sursa: caleaeuropeana.ro

O echipă de experți ai Comisiei Europene,
pregătită să ajute România în vederea

absorbției de fonduri pentru transporturi

Regulamentul privind rețelele transeuropene
pentru energie a stabilit o nouă abordare

a planificării infrastructurii
Asigurarea securității aprovizionării cu energie es-

te o parte integrantă a politicii energetice, concentrân-
du-se pe prevenirea posibilelor deficiențe de energie 
electrică, evaluarea adecvării resurselor și asigurarea 
stabilității rețelei.

Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri sta-
bilește un cadru comun de norme și proceduri mai bi-
ne coordonate pentru a se asigura că statele membre 
și alți actori cooperează eficient transfrontalier, într-un 
spirit de transparență sporită, încredere și solidaritate.

Regulamentul privind rețelele transeuropene pen-
tru energie din 2013 (TEN-E) a stabilit o nouă abordare 
a planificării infrastructurii energetice transfrontaliere 
prin reunirea părților interesate din grupurile regiona-
le pentru a selecta și a ajuta la implementarea proiec-
telor de interes comun (PCI) care leagă energia statelor 
membre. Rețelele conectează regiuni izolate în prezent 
de piețele energetice europene, consolidează interco-

nectările transfrontaliere existente și contribuie la inte-
grarea energiei regenerabile.

Pe baza unor planuri solide de dezvoltare a rețelei 
pe termen lung și cu implicarea părților interesate, o lis-
tă de PCI este identificată la fiecare doi ani, consolidând 
și interconectând rețelele de electricitate, rețele inteli-
gente, gaze, petrol și CO2 în întreaga UE. PCI-urile bene-
ficiază de autorizații simplificate și de dreptul de a solici-
ta finanțare UE din Facilitatea Conectarea Europei. Lis-
ta a 4-a actuală include 119 PCI-uri de energie electrică. 
Pregătirea celei de-a cincea liste este în curs.

La 15 decembrie 2020, Comisia a adoptat o propu-
nere de revizuire a Regulamentului TEN-E4 pentru a 
sprijini mai bine modernizarea infrastructurii energeti-
ce transfrontaliere a Europei, electrificarea rapidă și re-
alizarea obiectivelor UE 2030 și a obiectivului de neu-
tralitate climatică 2050.

Sursa: bursa.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://caleaeuropeana.ro
http://bursa.ro
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Pe plaiurile lui Ilie Moromete, unde odată 
se aflau întinșii codri ai Teleormanului 

(Câmpia Găvanu-Burdea), trăia acum 300 de 
ani familia boierească Hrizea Bălăceanu. De 
altfel, întreg nordul județului Teleorman se 
află sub „semnăturile” Bălăcenilor, o bună 
parte din așezările de aici purtând chiar 
numele lor (Balaci) sau păstrând câte un 
vestigiu care să le ateste prezența în regiune.

Ruinele din Tătărăștii de Sus sunt cele mai spectacu-
loase vestigii ale Bălăcenilor, o fortăreață în adevăratul 
sens al cuvântului, cu ziduri înalte de 7-8 metri și mici 
bastioane în colțuri.

În curtea interioară poate fi identificat locul unde se 
află conacul, după pivnițele de sub el, astăzi scoase la su-
prafață. Acesta era despărțit printr-un alt zid de Biseri-
ca de pe domeniu, aflată astăzi în ruină, dar în conserva-
re. De altfel, aici funcționează Mănăstirea Tătărăști, în-
cepând cu anul 2009, aducând o rază de speranță pen-
tru conservarea cetății.

Numită și „La ziduri”, curtea familiei Hrizea Bălă-
ceanu, datează din secolul XVI. În ultimii ani ai secolului 
XVIII, sora lui Hrizea Bălăceanu, Zoița, împreună cu soțul 
ei, Anghelache Amiras, aduc ultimele modificări fortăre-
ței de la Tătărăști.

Ansamblul, ocupând o suprafață de 5.400 mp, este 
format din două incinte – curtea boierească întărită, cu 
locuințe și anexe, respectiv incinta mică, unde se află bi-
serica paraclis.

Astăzi pot fi găsite doar incinta mică a complexului 
boieresc și biserica, din care au rămas fragmente de co-
loane, grinzi, contraforturi și lespezi, dar și urme ale pic-
turii în frescă. În cadrul acestui ansamblu medieval se 
dorește înființarea unei mănăstiri.

Potrivit unor studii genealogice, familia Bălăceanu își are 
obârșia din Balaciu de Teleorman și s-ar trage din „vechea 
casă a Basarabilor”. Badea Bălăceanu zis „Uşurelul” a avut 
de fiu pe acest agă Constantin, ajuns conte al Imperiului 
Habsburgic, ginere al lui Șerban Cantacuzino (luă în căsă-
torie pe Maria) și dușman înverșunat al lui Constantin Brân-
coveanu. Participă de partea austriecilor în războiul cu tur-
cii, din oportunism, întrucât vâna tronul țării. Este trădat de 
un căpitan de cazaci din Focșani, care lupta în oastea trimi-
să în ajutorul turcilor de Constantin Brâncoveanu. După mi-
șeleasca sa moarte, se spune că Brâncoveanu a poruncit 
să se aducă capul lui, care a fost înfipt „într-un prepeleac, 
în mijlocul ogrăzii”, unde a rămas vreme de un an. Ion, fiul 
agăi Constantin Bălăceanu, va pieri și el sub tortură, în vre-
mea lui Vodă Mavrocordat, acuzat fiind de trădare față de 
austrieci. Pentru trădare, lui Badea Bălăceanu i se ard case-
le, rămânând numai biserica Sf. Dumitru.

Sursa: audiotravelguide.ro

Ruinele Curților Bălăceanu din Tătărăștii de Sus, 
județul Teleorman

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://audiotravelguide.ro
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Autoritatea de Management pentru Programul Ope-
rațional Infrastructură Mare (AM POIM), din cadrul Minis-
terului Investițiilor și Proiectelor europene, a semnat con-
tractul de finanțare pentru proiectul regional de dezvol-
tare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș. 
Obiectivul proiectului, care o valoare totală eligibilă de 
peste 900 milioane lei, îl reprezintă îmbunătățirea infras-
tructurii de apă și canalizare prin creșterea nivelului de co-
lectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gra-
dului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a popula-
ției în 12 unități administrativ-teritoriale, astfel: UAT Albo-
ta, UAT Bascov, UAT Buzoesti, UAT Cateasca, UAT Costes-
ti, UAT Mosoaia, UAT Poaiana Lacului, UAT Stefanesti, UAT 
Stolnici, UAT Topoloveni, UAT Pitesti, UAT Bradu.

Sursa: mfe.gov.ro

Fonduri europene
pentru infrastructura de apă 
și canalizare din județul Argeș

Cele mai importante obiective turistice din județ au 
fost promovate la ediția de primăvară a Târgului de Tu-
rism al României, desfășurat în perioada 18 - 21 februa-
rie 2021, unde expozanți au fost Consiliul Județean Dâm-
bovița, alături de Primăria Municipiului Târgoviște, în par-
teneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 
Dâmbovița.

Accesul vizitatorilor a fost gratuit, iar obiectivele turis-
tice dâmbovițene au putu fi vizitate virtual, în baza înre-
gistrării pe platforma #TTRVirtual2021. Printre atracțiile 
turistice promovate de Consiliul Județean Dâmbovița s-
au numărat cele 16 muzee și case memoriale din cadrul 
Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgo-
viște dar și facilitățile oferite de stațiunea balneoclimate-
rică de interes național Pucioasa.

De asemenea, în baza acordului de cooperare înche-
iat între Consiliul Județean Dâmbovița și Municipiul Târ-
goviște, pe platforma virtuală au mai fost promovate 
Complexul Turistic de Natație Târgoviște, Grădina Zoolo-
gică, Teatrul Tony Bulandra, Parcul Chindia - Skatepark și 
centrul istoric al Târgoviștei.

Sursa: targovistenews.ro

Județul Dâmbovița, 
promovat online la Târgul 

de Turism al României

Miercuri, 17 februarie, s-a semnat contractul pen-
tru proiectarea și execuția pasajului de la Drajna peste 
DN3A Lehliu – Fetești. Obiectivul va avea o lungime de 
2.739 de metri, din care pasajul propriu-zis are o lungi-
me de 305 metri. Termenul contractual este 24 de luni, 
din care șase luni perioada de proiectare și 18 luni pe-
rioada de execuție a lucrărilor. Perioada de garanție a 
lucrărilor este de 60 de luni.

Valoarea contractului este de 98.120.978,01 lei fă-
ră TVA și finanțarea se va face din fonduri europene 
nerambursabile din cadrul Programului Operațional In-
frastructură Mare 2014 – 2020.

Pasajul de la Drajna va fi parte integrantă a viitoru-
lui drum TransRegio Brăila – Slobozia – Călărași – Chi-
ciu, de aproximativ 142 de kilometri, din care 35 de ki-
lometri sunt pe teritoriul județului Ialomița.

Sursa: observatorcl.info

S-a semnat
contractul pentru pasajul
de la Drajna peste DN3A 

Lehliu – Fetești

Consilierii locali din Giurgiu au aprobat trecerea din 
domeniul public al municipiului în domeniul public al 
județului Giurgiu a suprafețelor de teren necesare pen-
tru includerea în proiectele pe care Consiliul Județean 
le are în pregătire pentru accesarea de fonduri externe 
nerambursabile în domeniul sănătății. Este vorba des-
pre două suprafețe de teren situate lângă Vama No-
uă. Proiectele ce vor fi implementate privesc noul Spi-
tal Județean de Urgență Giurgiu, respectiv „Centrul de 
servicii paleative în regim de spitalizare continuă”, „Se-
diu şi bază tehnică, inclusiv dotare, Serviciu Județean de 
Ambulanță Giurgiu” și „Centru Județean de tratare can-
cer şi radioterapie Giurgiu”.

Sursa: giurgiupesurse.ro

Consilierii locali
din Giurgiu au aprobat 

atribuirea terenului 
pentru construirea 

unui nou spital județean

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://mfe.gov.ro
http://targovistenews.ro
http://observatorcl.info
http://giurgiupesurse.ro
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Transportul public local din din municipiul Slobozia 
a devenit mai inteligent! Autoritățile locale au prezen-
tat noul mod de achiziție a biletelor, prin intermediul 
aplicației SMART - Aplicația Mobilă, disponibilă pentru 
Android și iOS, care ajută călătorii să își achiziționeze 
bilete de călătorie online. În aplicație pot fi văzute toa-
te traseele disponibile în Slobozia, timpii de sosire în 
stație ai autobuzelor, precum și rutele cele mai scurte 
către stațiile apropiate cu estimarea timpului necesar 
pentru a ajunge în stație. Aplicația este disponibilă a-
tât pentru dispozitivele bazate pe Android (în Google 
Play), cât și pe iOS (în AppStore).

Sursa: adevarul.ro

Sistem inteligent
pentru achiziționarea
biletelor de călătorie

cu autobuzul

În urmă cu 5 ani, a fost finalizată 
modernizarea Spitalului de Urgență 

Alexandria, care asigură pentru teleormăneni 
servicii medicale de cea mai bună calitate 
și în condiții de confort la standarde 
superioare. Iar acum au fost demarate 
procedurile pentru construirea unui nou 
corp cu cinci etaje, parter și subsol, practic 
un adevărat spital de mare capacitate, prin 
intermediul Companiei Naționale de Investiții 
în municipiul Alexandria.

În prezent, noul spital se află în procedură de achi-
ziție publică cu o valoare de peste 83 de milioane de 
lei, din care contribuția Consiliul Județean Teleorman 
este de 1.441.917 lei.

Prin implementarea acestui proiect, se va obține 
o eficientizare a serviciilor medicale printr-o mai bu-
nă organizare a spațiilor necesare desfășurării actului 
medical la Spitalul Județean Alexandria.

Structura funcțională a noului spital începe de la 
subsol unde sunt amplasate cabinetele de radiologie, 
un laborator cu o capacitate de lucru destul de mare 
și, bineînțeles, spațiile tehnice. La parter și primul etaj 
vor fi 16 cabinete medicale ambulatoriu, începând de 
la explorări funcționale gastroenterologie, continuă 
cu centrul de hemodializă cu nouă paturi, cu cabine-
tul de chirurgie generală și așa mai departe, ultimul fi-
ind cabinetul de medicină sportivă. În ce privește spa-
țiile de spitalizare de zi, sunt șase saloane cu 13 paturi 
pentru șase specialități medicale, care de fapt primesc 
pacienți de la cele 16 cabinete medicale de la parter 
și etaj. La etajul doi vor fi patru săli de naștere, trei să-
li de operații, salon de pregătire preoperatorie și sa-
lon de pregătire postoperator. La etajul trei sunt tera-
pia intensivă, cu 26 de paturi și unitatea de transfuzie. 
La etajul patru este blocul operator, iar la etajul 5 la-
boratoarele de sterilizare. La etajul tehnic este terasa 
circulabilă cu heliport. Noua construcție va răspunde 
cerințelor medicale la nivel european privind standar-
dele de calitate.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Spital nou,
cuplat cu Spitalul 

Județean de Urgență 
Alexandria

IALOMIȚA TELEORMAN

În august 2021 se împlinesc 50 de ani de la inau-
gurarea pistei pentru aeromodele de la Câmpina, ca-
re s-a aflat mulți ani la intrarea pe Drumul Taberei, în 
apropierea intersecției cu străzile I.H. Rădulescu și Si-
retului.

Atunci, inaugurarea s-a făcut în prezența lui Henri 
Coandă, inginer aeronautic, un pionier al aviației, unul 
dintre românii care s-a bucurat de o mare recunoaște-
re internațională.

Acum, la cinci decenii de la acel moment, s-a identi-
ficat un teren care nu numai că rezolvă problema pis-
tei de aeromodelism, dar permite și amenajarea unei 
piste de carting. Consiliul Local Câmpina urmează să 
aprobe reamplasarea și amenajarea pistei pentru ae-
romodele lângă Satul de Vacanță, pe Drumul Taberei.

Sursa: campina.tv

Lângă
fostul sat de vacanță

din Câmpina
vor fi amenajate

piste pentru aeromodele
și carting

PRAHOVA

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
http://ziarulteleormanul.ro
http://campina.tv


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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