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Conferință de presă privind finanțarea Regio 
pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

din județul Călărași

Marți, 23 iulie, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
ValentinDumitru Deculescu, 
administrator public în cadrul Primăriei 
Municipiului Călărași, Dorel Dorobanțu, 
primarul orașului Fundulea, RaduAurel 
Ion, primarul comunei DragoșVodă și 
Gheorghe Dobre, primarul comunei 
Modelu, au semnat contractele de 
finanțare pentru proiecte de investiții 
privind îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale.  

Aplicația „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale 
Tudor Vladimirescu, Călărași”, inițiată de administrația 
municipală călărășeană, este finanțată din Regio (Progra 

mul Operațional Regional 20142020), în cadrul Axei 
prioritare 3  „Sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – 
„Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligen ‐
te a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publi ce, și 
în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice. 

(continuare în pagina 3) 
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(continuare din pagina 2) 
Astfel, Primăria Municipiului Călărași, beneficiază 

de finanțare nerambursabilă pentru creșterea efici en 
ței energetice a infrastructurii serviciilor de educație. 
În acest sens, vor fi finanțate lucrări ce vor conduce la 
reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă, di
minuânduse totodată emisiile poluante generate de 
producerea, transportul și consumul de energie. De 
asemenea, îmbunătățirea calității infrastructurii de edu 
cație reprezentate de Școala Gimnazială „Tudor Vladi‐
mirescu” va avea ca efect optimizarea condițiilor de 
confort termic în care elevii și cadrele didactice își vor 
desfășura activitatea educativă.  

Pentru această inițiativă, investițiile au o valoare 
totală de 4.445.388,00 lei din care peste 3,7 milioane 
de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR), aproape 580 de mii de lei reprezintă 
contribuția de la bugetul de stat, iar aproximativ 89 
de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. 
Proiectul are o perioadă de implementare de 58 de 
luni (08. 07. 2017 – 30. 04. 2022). 

Cererile de finanțare depuse de administrațiile lo 
cale din orașul Fundulea, precum și din comunele Dra 
goșVodă și Modelu sunt finanțate de asemenea din Regio, 
în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastruc ‐
turii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „In ‐
vestițiile în educație și formare, inclusiv în formare pro‐
fesională, pentru dobândirea de competențe și învățare 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 

de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creș ‐
te rea gradului de participare la nivelul educației tim‐
purii și învățământului obligatoriu, în special pentru 
co pii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, 
apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, 
Operațiunea A, respectiv apel dedicat învățământului 
obligatoriu, Operațiunea B.  

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educațio ‐
nale prin realizare și echipare grădiniță cu program pre ‐
lungit în orașul Fundulea, județul Călărași” depus de 
Primăria Orașului Fundulea, beneficiarul finanțării ne
rambursabile, are în vedere asigurarea unui proces 
educațional la standarde europene. Pentru atingerea 
acestui obiectiv vor fi realizate lucrări de construcție 
și dotări aferente unui proces educativ de calitate în 
cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 2 Fundulea. 

(continuare în pagina 4) 
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(continuare din pagina 3) 
Investițiile preconizate au o va

loare totală de 4.705.497, 18 lei. Din 
aceștia, peste 2,4 milioane de lei 
provin din FEDR, peste 370 de mii 
de lei sunt alocate din bugetul de 
stat, în timp ce cofinanțarea benefi
ciarului este de peste 57 de mii de 
lei. Durata de implementare a pro
iectului este de 42 de luni, 1 martie 
2018 – 31 august 2021. 

Prin proiectul „Construire grădi ‐
niță cu trei săli de grupă, sat Dragoș 
Vodă, comuna Dragoș Vodă, județul 
Călărași”, administrația comunei beneficiază de fi nan 
țare nerambursabilă pentru a crea o infrastructură des 
tinată educației timpurii prin care să asigure un proces 
educațional desfășurat la standarde înalte de calitate 
și o creștere a participării populației preșcolare la pro
cesul educațional. Demersul contribuie totodată la atin 
gerea obiectivelor privind egalitatea de șanse, dat fiind 
segmentul de populație care se află în risc de sărăcie 
și de excluziune socială. În acest sens, preșcolarii, per
sonalul didactic și auxiliar vor beneficia de spații ame
najate corespunzător și de materiale educative moder 
ne, adecvate procesului instructiveducativ.  

Astfel, sunt avute în vedere investiții a căror valoa 
re totală este de 3.461.489,50 lei. Din aceștia, peste 1,8 
milioane de lei constituie contribuția din FEDR, aproxi 
mativ 279 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul 
de stat, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de 
aproape 43 de mii de lei. Perioada de implementare a 
proiectului este de 56 de luni, 3 noiembrie 2017 – 30 
iunie 2022. 

Nu în ultimul rând Primăria Comunei Modelu șia 
propus să îmbunătățească condițiile educaționale din 
Școala Gimnazială Nr. 2, în vederea creșterii performan 
țelor școlare ale elevilor și a reducerii abandonului șco 
lar, prin aplicația „Reabilitare, modernizare, extindere 
(prin desființare corpuri C2, C3 și C4) și dotare Școala 
Gimnazială Nr.2, sat Modelu – comuna Modelu, 
județul Călărași”. În acest sens vor fi realizate lucrări 
de reabilitare și de dotare a șapte săli de clasă și a trei 
laboratoare, precum și de extindere a sălii de sport, 
astfel încât elevii să beneficieze de o educație atractivă 
și de calitate. Toate aceste investiții vor conduce la scă 

derea ratei de repetenție și de părăsire timpurie a șco 
lii. Beneficiind de o educație de calitate, elevii se vor pu 
tea ulterior integra pe piața muncii, contribuind astfel 
la diminuarea indicelui zonal de sărăcie.  

Având o perioadă de implementare de 70 de luni, 
începând cu 22 martie 2016, proiectul include investiții 
a căror valoare totală se ridică la 10.120.211,04 lei. Din 
aceștia, peste 8,6 milioane de lei constituie contribuția 
din FEDR, peste 1,3 milioane de lei reprezintă alocarea 
din bugetul de stat, peste 200 de mii de lei fiind cofi 
nanțarea eligibilă a beneficiarului. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis 
trat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SU
ERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile 
de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Că lă rași, 
au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 116 apli 
cații, având o valoare solicitată de peste 990 de mili 
oane de lei. Astfel, pentru Axa prioritară 10 sunt depu 
se spre finanțare 11 proiecte prin care sunt solicitate fon duri 
cu o valoare de peste 53 de milioane de lei, în timp ce 
16 proiecte din cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de 
investiții 3.1 B, (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD) 
solicită fonduri de peste 65 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

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

https://regio.adrmuntenia.ro
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Finanțare Regio pentru eficientizarea energetică 
a clădirilor rezidențiale din orașul Pucioasa

În data de 23 iulie, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia și Constantin
Emilian Ana (dreapta foto), primarul 
orașului Pucioasa, au semnat contractul 
de finanțare pentru proiectul 
„Eficientizare energetică prin reabilitarea 
și consolidarea clădirilor rezidențiale din 
orașul Pucioasa, strada Avram Iancu, 
bloc 1, bloc 2, bloc 3, oraș Pucioasa, 
județul Dâmbovița”.  

Proiectul Primăriei Orașului Pucioasa beneficiază 
de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul 
Operațional Regional 20142020), în cadrul Axei prio
ritare 3  „Sprijinirea tranziției către o economie cu emi ‐
sii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Spri ‐
jinirea 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 A – Clădiri rezidențiale. 

Astfel, prin această aplicație, administrația locală 
își propune să îmbunătățească eficiența energetică a 
infrastructurii a trei blocuri de clădiri rezidențiale aflate 
pe strada Avram Iancu. În acest sens, vor fi efectuate 
lucrări de reabilitare termică la 60 de gospodării, in 
vestiții ce vor determina scăderea consumului anual spe 
cific de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, precum și o mai bună încadrare din punct de 
vedere energetic a locuințelor.  

Valoarea totală a proiectului depus spre finanțare 
de autoritățile locale din Pucioasa este de 2.775.301,32 
lei. Din aceștia, peste 1,3 milioane de lei provin din Fon 
dul European pentru Dezvoltare Regională, aproape 
239 de mii de lei reprezintă contribuția de la bugetul 
de stat, în timp ce peste un milion de lei constituie co 
finanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea pro 

iectului se realizează 50 de luni, în perioada 1 noiem
brie 2016 – 31 decembrie 2020.  

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa
bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului 
Dâmbovița, au fost depuse de solicitanții de fonduri 
Regio 216 aplicații, având o valoare solicitată de peste 
1,5 miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 12 proiecte 
aferente Axei prioritare 3 se solicită fonduri de peste 
119 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

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

https://regio.adrmuntenia.ro
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Universitatea Petrol  Gaze Ploiești – 
primul contract din Sud Muntenia pentru îmbunătățirea 

infrastructurii învățământului superior!
În data de 22 iulie, Liviu Gabriel Mușat, 

directorul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, în prezența 
președintelui Consiliului Județean Prahova, 
Bogdan Andrei Toader, a semnat alături 
de PascuMihai Coloja, rectorul Universității 
PetrolGaze din Ploiești (UPG), primul 
contract de finanțare din regiunea Sud 
Muntenia, destinat îmbunătățirii 
infrastructurii educaționale universitare. 

Prin proiectul „Modernizare, dotare și recomparti‐
mentare interioară la UPG Ploiești – Corp I”, Universitatea 
PetrolGaze Ploiești beneficiază de finanțare nerambur
sabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014
2020), în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea in‐
frastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 
– „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infras‐
tructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.3 
– „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar 
în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice 
competitive”, apel dedicat învățământului universitar. 

Inițiatorii proiectului au în vedere creșterea nive lului 
de educație, considerată un factor determinant al activității 
economice, al productivității, precum și al mo bilității forței 
de muncă. Astfel, prin modernizarea Corpului I al Uni ver 
sității PetrolGaze Ploiești, prin refacerea instalațiilor elec
trice interioare, precum și prin do tarea cu echipamente de 
ultimă generație se creează premi sele unei activități di
dactice de calitate care să asigure implementarea unor 
pro grame educaționale relevante pentru piața forței de 
muncă și pentru sectoarele economice competitive, adap
tate specificului Universității PetrolGaze Ploiești.  

Prin această aplicație ce are o perioadă de imple 
mentare de 42 de luni, începând cu 1 octombrie 2017, 
sunt preconizate investiții a căror valoare totală se ri
dică la 27.955.222,01 lei. Din aceștia, peste 23 de mili 
oane de lei constituie contribuția din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 3,6 milioane 
de lei reprezintă alocarea bugetului de stat, cofinan ța rea 
eligibilă a beneficiarului fiind de aproape 560 de mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 
1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin 
care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 
miliarde de lei. Dintre acestea, 303 aplicații, cu o valoare 
solicitată de peste 1,9 miliarde de lei, au fost depuse de 
solicitanții din județul Prahova. La nivelul Axei 10 sunt de
puse spre finanțare 23 de proiecte prin care sunt solicitate 
fonduri cu o valoare de peste 170 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

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

https://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlnire de lucru privind stabilirea 
drumurilor regionale ce ar putea primi finanțare 

în cadrul perioadei 20212027

Joi, 18 iulie, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a organizat la 

sediul central din Călărași întâlnirea de 
lucru destinată administrațiilor județene, 
privind stabilirea rețelei de drumuri 
județene ce asigură conectivitatea cu 
rețeaua TENT, finanțabile în cadrul 
viitoarei perioade de programare.  

Prin organizarea acestui eveniment, ADR Sud Mun 
tenia continuă procesul de pregătire a viitoarei peri 
oade de programare, conectivitatea cu TENT (rețeaua 
transeuropeană de transport) fiind un factor major pen 
tru stimularea competitivității economice și pentru dez 
voltarea regiunii Sud Muntenia. 

Preocupările reprezentanților administrațiilor ju 
dețene pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere s
au manifestat și în perioada anterioară de programare, 
o serie de drumuri județene fiind reabilitate prin Pro
gramul Operațional Regional (POR) 20072013, prin 

Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea infrastructurii de trans ‐
port regionale și locale”, Domeniul major de interven 
ție 2.1 „Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri 
județene, străzi urbane – inclusiv construcția / reabili‐
tarea șoselelor de centură”. Inițiativele au continuat în 
actualul Program, în cadrul Axei prioritare 6  „Îmbu nă ‐
tățirea infrastructurii rutiere de importanță regiona lă”, 
Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regio ‐
nale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN‐T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

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

https://regio.adrmuntenia.ro
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Sa modificat Ghidul general al solicitantului!
În data de 16 iulie, Autoritatea de Management 

pentru Programul Operațional Regional 20142020  
din cadrul Ministerului Dezvoltării și Administrației Pu
blice (MDRAP) a modificat, prin Ordinul de ministru 
cu numărul 2151/16.07.2019, „Modelul orientativ de 
contract de finanțare” (Anexa 10.8) din cadrul Ghidului 
general al solicitantului. 

Modificările prevăzute în forma consolidată a ghi
dului se aplică pentru toate proiectele pentru care nu 
a fost demarată etapa de contractare, precum și pentru 
proiectele aflate în contractare la nivelul MDRAP, doar 
în cazurile în care se solicită clarificări după intrarea în 
vigoare a ordinului de ministru. 

Forma consolidată a ghidului, precum și ordinul 

de ministru pot fi consultate pe siteul dedicat imple
mentării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmun
tenia.ro, secțiunea Program > Ghidul general, accesând 
linkul: https://regio.adrmuntenia.ro/ghidulgeneral/sta 
tic/1222 sau pe siteul AM POR, www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

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

Sursă foto: stackpathdns.com

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222
https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio pentru creșterea eficienței energetice 
a infrastructurii Colegiului Tehnic Național 

„Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești
În data de 16 iulie, a fost semnat 

contractul de finanțare pentru 
proiectul „Eficientizare energetică 
Colegiul Tehnic Național Alexandru Ioan 
Cuza”. 

Aplicația este finanțată din Regio (Programul 
Operațional Regional 20142020), Axa prioritare 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 infras‐
tructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sec‐
torul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice. 

Astfel, pentru reducerea emisiilor de carbon la ni 
velul municipiului Ploiești, autoritățile locale șiau pro
pus să crească eficiența energetică a clădirilor Colegiu 
lui Tehnic Național „Alexandru Ioan Cuza”. În vederea 
atin gerii acestui obiectiv, vor fi realizate lucrări de rea
bilitare termică și de implementare a unui iluminat efi 
cient din punct de vedere energetic. De asemenea, vor 
fi utilizate resurse de energie regenerabilă constând în 
panouri fotovoltaice și pompă de căldură. Toate aceste 
acțiuni vor conduce la scăderea consumului anual de 
energie primară în clădirile publice, precum și la redu 
cerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, ele 
vii și cadrele didactice din unitatea școlară își vor des 
fășura activitatea educativă în condiții optime de con fort 
termic. 

Proiectul privind eficientizarea energetică a Co
legiului Tehnic Național „Alexandru Ioan Cuza”, are o 
perioadă de implementare cuprinsă în intervalul 1 fe
bruarie 2017 – 30 aprilie 2020 (39 de luni), derulând in 
vestiții în valoare totală de 4.529.844,80 lei. Din aceas 
tă sumă, peste 3,8 milioane de lei provin din FEDR, pes te 

580 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, 
cofinanțarea beneficiarului fiind de peste 89 de mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis 
trat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa
bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului 
Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
303 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,9 
miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 37 de proiecte 
depuse în cadrul Axei prioritare 3, (inclusiv aplicațiile 
depuse în cadrul SUERD) se solicită fonduri de aproape 
238 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

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

https://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia la întâlnirea de lucru 
a membrilor Consiliului Consultativ SUERD

În data de 16 iulie 2019, un ex
pert al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a participat 
la întâlnirea de lucru a membrilor 
Consiliului Consultativ SUERD, desfă 
șurată la sediul USH PRO Business 
București. Evenimentul a fost orga
nizat de către Secretariatul Executiv 
al Consiliului Consultativ SUERD, re
prezentat de către USH PRO Busi
ness București. 

Principalul obiectiv al întâlnirii 
a fost generarea unui portofoliu de 
proiecte pe ariile prioritare ale stra
tegiei SUERD și difuzarea acestor 
propuneri în rândul membrilor Con
siliului Consultativ. 

La această întâlnire au partici
pat reprezentanți ai autorităților pu
blice din Ministerul Afacerilor Exter 
ne, Ministerul Fondurilor Europene, 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul 
Comunicațiilor și Societății Informaționale, MDRAP, 
Agenția pentru Arii Naturale Protejate, Federația So
cietatea Civilă Românească, Clubul Fermierilor Români, 
Asociația Profesională a Ur baniștilor din România, 
reprezentanți ai mediului acade mic și universitar, 
asociații profesionale din agricul tură și IMMuri. 

În prima parte a întâlnirii a fost prezentată impli
carea Secretariatului Executiv al CC SUERD în cadrul au 
dierilor publice care sau desfășurat la EUSDR 8th An
nual Forum of the European Union, Strategy for the 

Danube Region, la Palatul Parlamentului, în zilele de 
2728 iunie 2019. 

De asemenea, au fost prezentate propunerile de 
teme de proiecte înaintate de membrii grupului de 
lucru interministerial din cadrul ministerelor educației 
și al românilor de pretutindeni. 

În a doua parte a întâlnirii, au fost prezentate alte 
propuneri de proiecte: în domeniul agriculturii, ce vi
zează organizarea, comasarea și amenajarea terenu
rilor agricole și forestiere; în domeniul transportului 
nautic electric, eficient și sustenabil pe Dunăre.

Maria ALECU 
• 18 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 16 iulie, colega noastră Maria ALECU, 

contabil Serviciul Financiarcontabil, împlinește 18 ani 
de activitate neîntreruptă în cadrul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, o felicităm șii mulțumim pentru 
întreaga activitate derulată dea lungul celor 18 ani și 
pentru sprijinul acordat tuturor colegilor din Agenție! 

La Mulți Ani cu sănătate!
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Suplimentare 
de 800 de milioane de euro 

pentru IMMurile inovatoare 
din 11 țări

Fondul European de Investiții 
(FEI) își suplimentează sprijinul fi
nanciar pentru întreprinderile mici 
și mijlocii (IMMuri) inovatoare din 
11 țări, printre care și România. 

Finanțarea FEI, care a ajuns la 
totalul de 1,62 de miliarde de euro, 
este disponibilă prin băncile Pro
Credit din Europa de SudEst și de 
Est, fiind destinată companiilor ca 
re utilizează noile tehnologii produc 
ție sau comerț. Până în acest mo ment, 
acordurile cu ProCredit au susținut 
cu aproximație 2.000 de IMMuri 
inovatoare, multe altele primind 
finanțare în următorii ani.  

Aceste acorduri au fost sem

nate în cadrul inițiativei InnovFin a 
Comisiei Europene, susținute de 
programul de cercetare și inovare 
al UE Orizont 2020. 

Inițiativa InnovFin permite băn 
cilor participan te să acorde împru
muturi compa niilor inovatoare, cu 
sprijinul unei garanții oferite de 
FEI. Acordurile semnate în țările 
membre ale UE au fost posibile 
prin sprijinul Fondului European 
pentru Investiții Strategice (EFSI), 
pilonul central al Planului de In 
vestiții pentru Europa al Comisiei 
Europene, cunoscut și ca „Planul 
Juncker”. 

Sursa: fonduri‐structurale.ro

Oportunități pentru susținerea 
libertății presei

Comisia Europeană a lansat un 
apel de proiecte pentru susținerea 
libertății presei și a jurnalismului de 
investigație, apel al cărui termen li
mită de depunere a proiectelor este 
27 septembrie. Fondurile alocate au o 
valoare totală de 4,2 milioane de euro. 

Inițiativa face parte din anga
jamentul UE privind promovarea și 
încurajarea libertății și pluralismului 
massmedia. Fondurile vor fi aloca 
te prin intermediul a trei arii de ac 
țiune. Astfel, prima dintre ele constă 
întrun mecanism de reacție la nive
lul întregii Uniuni, pentru a reduce 
încălcările și deteriorarea libertății 
presei din statele membre UE, având 
o alocare de 1,4 milioane de euro. 
Cea dea doua arie își propune să 
creeze un fond destinat susținerii 
jurnalismului transfrontalier de inves 

tigație (alocarea fiind de 1,5 milioa 
ne de euro), iar ultima arie de acțiu 
ne apelează la părțile interesate, 
jurnaliști și ONGuri, pentru propu
neri de proiecte care să contribuie 
la sprijinirea jurnalismului indepen
dent și a cooperării jurnalistice între 
statele membre sau care să rea
firme importanța libertății presei și 
a eticii jurnalistice în UE (fonduri de 
1,3 milioane de euro). 

Angajamentul luat de Uniunea 
Europeană pentru respectarea liber 
 tății și pluralismul massmediei, in
clusiv a libertății de exprimare  care 
presupune dreptul de a primi și di
semina informații fără ingerința 
unei autorități publice  este reflec
tat în Articolul 11 al Cartei Dreptu
rilor Fundamentale a UE. 

Sursa: bursa.ro

AFIR: aproape 
46 de milioane 

de euro 
pentru dezvoltarea 

fermelor mici 
În data de 22 iulie Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Ru
rale (AFIR) a lansat sesiunea de 
primire a cererilor de finanțare 
destinate dezvoltării fermelor 
mici, în cadrul submăsurii 6.3 din 
Programul Național de Dezvoltare 
Rurală 20142020 (PNDR). 

Fermierii își pot depune ce
rerile de finanțare online, pe pa
gina de internet a instituției, în pe 
rioada 22 iulie31 decembrie 2019, 
ora 16:00 sau până la epuizarea 
fondurilor disponibile, alocarea 
financiară fiind de 45.900.000 de 
euro. 

Prin intermediul submăsurii 
6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fer ‐
melor mici” finanțarea acordată 
este 100% nerambursabilă având 
o valoare fixă de 15.000 euro pen 
tru fiecare aplicație. 

Sursa: bursa.ro

Sursă foto am
azonaw

s.com

http://fonduri-structurale.ro
http://bursa.ro
http://bursa.ro
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

O călătorie din centrul Pământului ... spre Lună, 
prin Slănic Prahova!

Momentele astrale din această perioadă, ne pun în 
plăcuta situație de a ne prelungi popasul în județul Prahova, 
ofertant din punct de vedere turistic, explorândui dimen
siunile abisale printro călătorie ce până la final dobândește 
note interstelare, o călătorie care confirmă viziunea unui 
cunoscut istoric al religiilor român potrivit căruia sacrul este 
ascuns în profan. Să ne începem periplul!  

Înconjurată de peisaje pitorești, situată între obiective 
turistice care pot umple cu amintiri mai multe vacanțe, 
stațiunea balneoclimaterică Slănic Prahova constituie un re
per turistic pe care nimeni nu ar trebui săl rateze. Orașul, 
celebru pentru lacurile sărate (Baia Baciului, Baia Verde și 
Baia Roșie), pentru Salina Nouă din care sarea încă se extrage, 
și pentru Salina Veche deschisă publicului ca spațiu de agre
ment, își datorează unicitatea în lume Muntelui de Sare. 

Povestea extracției saline în aceste locuri începe cu 
spătarul Mihail Cantacuzino care a cumpărat moșia Slănic, 
având intenția de a deschide o mină. Astfel, în 1688 este 
inițiată prima exploatare pe Valea Verde, între anii 1689
1691 fiind deschise și cele din Valea Baciului. Aproximativ 
20 de ani mai târziu, spătarul Can tacuzino a donat moșia 
Slănic și ocnele de sare, Mănăstirii Colțea din București. Ex
ploatarea minelor cu noaș te o adevărată revoluție când, 
domnitorul Barbu Știrbei, în urma unei întrevederi avute la 
Sibiu cu împă ratul Franz Joseph al Austriei, a reușit să obțină 
o colaborare cu un inginer specialist în exploatări miniere. 
Carol Karacsony, specialistul austriac, a recomandat pentru 
exploatarea minieră metoda camerelor cu profil trapezoidal 
(care a înlocuit metoda de exploatare cu camere ogivale), 
deschizânduse astfel noi puncte de exploatare. 

Mina „Unirea” este deschisă circuitului turistic și tra
tamentelor medicale sub supraveghere. Aceasta are o adân
cime de aproximativ 200 de metri și o suprafață totală de 
aproximativ 80.000 mp, camerele sale în formă trapezoidală 
măsurând 55 de metri înălțime. Temperatură constantă de 
12o C tot timpul anului, umi ditatea de 50%, compoziția ae
rului bogat în ioni de so diu, presiunea atmosferică de 1820 
de milimetri coloană de mercur, lipsa factorilor alergeni, 
creează un microclimat specific tratării afecțiunilor respira
torii. De asemenea, există o serie de facilități destinate di
vertismentului și recreării precum spații pentru practicarea 
diferitelor sporturi, pentru proiecțiile cinematografice sau 
locuri de joacă.  

De curând, spațiul subteran al minei le permite vizita
torilor să exploreze misterele universului... Cel mai mare 
planetariu din România, supernova Planetarium, a fost in
augurat în Salina Slănic Prahova tocmai când umanitatea a 
celebrat o jumătate de veac de la aselenizare. Aplicația, re
zultatul unui proiect cu finan țare europeană Regio, permite 
prezentări interactive de boltă cerească: constelații, planete, 
nebuloase, galaxii, comete, asteroizi ... 

Anual, un număr tot mai mare de turiști intră în această 
aventură ale cărei urcușuri și coborâșuri ne învață lucruri 
fascinante despre noi, îngăduindune totodată modeste tri
miteri literare la cunoscutul scriitor francez Jules Verne sau 
chiar profunde, dacă am discuta despre mitul „coborârii în 
Infern”, prezent în numeroase mitologii, religii sau creații li
terare, mit ai că rui eroi își desăvârșesc destinul devenind 
zei.  

Sursa: statiunea‐slanic.ro

http://statiunea-slanic.ro


Lucrările aferente proiectului „Amenajare pei‐
sagistică și modernizare B‐dul Nicolae Titulescu între 
strada Cornișei și strada Locomotivei” sunt în plină 
desfășurare, acestea ajungând la valoarea de 7,4 mi
lioane de lei. 

Prin aceste intervenții se are în vedere montarea 
de borduri pe o suprafață de peste 800 de metri, 
reabilitarea părții carosabile, amenajarea trotuarelor 
și a zonelor verzi, relocarea instalației de iluminat 
public, precum și montarea mobilierului stradal. Până 
în prezent au fost efctuate lucrările privind partea 
carosabilă, parcările, trotuarele, spațiile verzi și re
locarea instalației electrice.  

Contractul de finanțare aferent acestui proiect 
a fost semnat în primăvara acestui an, termenul de 
execuție a lucrărilor fiind de 24 de luni. 

Sursa: adevarul.ro
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Echipamente medicale performante 
pentru Spitalul Județean de Urgență Pitești

Consiliul Județean Argeș și Ministerul Sănătății au 
finanțat achiziționarea a două aparate medicale perfor
mante pentru Secția de radiologie și imagistică medicală 
din cadrul Spitalului de Urgență Pitești. Astfel, pentru 
diagnosticarea pacienților se vor folosi: un echipament 
Roentgen staționar pentru radiografii digitale cu printer, 
în valoare de peste 448 de mii de lei, și un aparat de ra
diologie digital staționar cu doi detectori, în valoare tota 
lă de aproximativ 336 de mii de lei. Cele două echipa
mente medicale vor conduce la o creștere a performanței 
în diagnosticarea pacienților, diminuând totodată riscul 
expunerii la radiațiile emise de investigațiile imagistice.  

Aparatele au fost deja instalate în cadrul Secției de 
radiologie, fiind efectuată și proba acestora. După fina
lizarea procedurii privind punerea în funcțiune, proce
dură prevăzută de Ministerul Sănătății, echipamentele 
medicale vor putea fi folosite în cel mai scurt timp.  

Sursa: evenimentulmuscelean.ro

ARGEȘ

 
Cel mai circulat 

bulevard 
de pe malul Borcei, 

în plină modernizare!

CĂLĂRAȘI

Sursă foto: universulargesean.ro

Autoritățile locale din Târgoviște au finalizat prima 
etapă a procesului de modernizare a transportului pu
blic, aceasta constând în licitația de achiziție a 28 de 
autobuze. Modelul avut în vedere de reprezentanții ad 
ministrației locale a fost votat autobuzul anului 2019 ca 
urmare a dotărilor și facilităților. Astfel populația benefi 
ciază de condiții de transport la cele mai înalte standarde. 

Parafarea efectivă a documentației între Primăria 
Municipiului Târgoviște și firma ce furnizează autobu
zele se va realiza după semnarea contractului de finan 
țare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea transportului 
public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, 
construirea infrastructurii necesare transportului, mo‐
dernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe co‐
ridoarele deservite de transportul public în municipiul 
Târgoviște”. 

Sursa: dambovitanews.ro

28 
de autobuze 

ultramoderne 
pentru municipiul 

Târgoviște!

DÂMBOVIțA

http://adevarul.ro
http://evenimentulmuscelean.ro
http://dambovitanews.ro
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Podul de la Crevedia, 
pași importanți în reabilitare!

Administrația județului Giurgiu 
a aprobat în cadrul celei mai 

recente ședințe, documentația 
tehnicoeconomică privind proiectul 
„Reabilitare pod pe DJ 601 peste râul 
Neajlov, km 29+855, la Crevedia Mare”, 
în faza DALI.  

Demararea în regim de urgență a procedurilor de 
reabilitare, ca urmare a stării de degradare avansate, a 
fost solicitată de Direcția Județeană de Transport Giur
giu, precum și de Inspectoratul de Poliție Giurgiu care 
a semnalat o serie de deficiențe a părții carosabile. 

În acest context, reprezentanții autorității jude 
țene au achiziționat servicii de expertizare tehnică prin 
care sunt propuse două soluții tehnice pentru aduce
rea podului la parametri optimi de exploatare pentru 
care a fost proiectat și pentru ca circulația să se des 
fășoare în condiții de siguranță și confort. 

Lucrările de reabilitare și modernizare a podului 
sunt estimate la peste 5,2 milioane de lei. 

Sursa: giurgiu‐net.ro

50 de km de drumuri județene 
intră în reabilitare

În județul Ialomița vor demara lucrări de moder
nizare a drumurilor județene DJ 302 (localitățile Dră 
goeștiRoșioriMovilițaDridu), DJ 101 (localitățile Dri 
duFierbinți Târglimită de județ Ilfov), DJ 101 (lo calitățile 
DriduJilavele) și DJ 402 (limită de județ Călărași – 
Sinești). În prezent, administrația județului a predat 
amplasamentul către executant, lucrările având o va
loare totală de aproximativ 50 de milioane de lei, fără 
TVA, și o durată de execuție cuprinsă în intervalul iulie 
2019 – august 2021. 

Prin această inițiativă se are în vedere asigurarea 
traficului auto în condiții de siguranță și confort, pe 
toată perioada anului fără restricții. Drumurile vor fi 
modernizate și reabilitate pentru îmbunătățirea para
metrilor relevanți  creșterea vitezei, siguranței rutiere, 
portanței. Va fi amenajată partea carosabilă cu îmbră
căminte asfaltică și se vor realiza: semnalizarea rutieră 
orizontală și verticală, șanțuri din beton, șanțuri din 
pământ, podețe și parapeți. 

Sursa: adevarul.ro

IALOMIțA

GIURGIU

Sursă foto arhivă: botosaneanul.ro

http://giurgiu-net.ro
http://adevarul.ro
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La începutul lunii iulie, reprezentanții Muzeului 
Județean de Istorie și Arheologie Prahova și ai Univer 
sității din Helsinki, au inițiat o serie de cercetări arheo 
logice întrun tumul care datează din Epoca Bronzului 
situat în localitatea BoldeștiGrădiștea. Acțiunea se 
desfășoară în cadrul proiectului „The Yamnaya Impct 
on Prehistoric Europe”, finanțat de European Research 
Council, muzeul din județul Prahova fiind singura in 
stituție parteneră din țara noastră.  

Din echipa de cercetare fac parte arheologi, spe 
cialiști în genetică și bioantropologie, precum și stu 
denți din Helsinki, expediția fiind efectuată atât în scop 
științific, cât și pedagogic. Până în prezent au fost cer
cetate două complexe funerare, unul datând de la mij
locul Epocii Bronzului, iar celălalt din prima jumătate 
a mileniului I, după Hristos. Al treilea mormânt este în 
curs de cercetare, acțiunea desfășurânduse pe durata 
lunii iulie, fiind sprijinită de autoritățile locale. 

Sursa: Consiliul Județean Prahova

Cercetări arheologice în BoldeștiGrădiștea, 
județul Prahova

PRAHOVA

În termen de 18 luni, ca urmare a 
unor ample intervenții de modernizare, 
noul edificiu va putea găzdui meciurile 
din prima ligă. Astfel, a fost demolată ve
chea construcție, iar lucrările preconizate 
vizează gazonul și sistemul de întreținere 
a acestuia, nivelul de iluminare, tribunele 
și tabelele de afișaj, vestiarele, precum și 
camerele destinate oficialilor. 

Conform proiectului, terenul de fot
bal va fi refăcut, dimensiunile acestuia 
urmând să fie 105×68 metri, iar capaci
tatea tribunelor va fi de 5496 de locuri.De 
asemenea, pista de atletism va fi moder
nizată, aceasta urmând a avea cinci cu
loare. Nu în ultimul rând, va fi construit 
un hotel cu 36 de camere pentru odihna 
și recreerea fotbaliștilor. 

Investițiile aferente acestui proiect 
au o valoare de aproximativ 15 milioane 
de euro. 

Sursa: ziarulmara.ro

Un nou stadion va fi construit 
în municipiul Alexandria în 18 luni!

TELEORMAN

http://ziarulmara.ro


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

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, 
Email office@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean ARGEȘ 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile Milea, 
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș, 
Tel./fax 0248/222.250, Email arges@adrmuntenia.ro 

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

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

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

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun. 
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax 
0244/595.594, Email prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, 
mun. Alexandria, jud. Teleorman, 
Tel. 0247/311.201, int. 358; Fax 0247/312.494, 
Email teleorman@adrmuntenia.ro 

Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001, Tel./fax 0342100.160, 
Email oi.poscce@adrmuntenia.ro

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


