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Noi inițiative de modernizare
a transportului public de călători ﬁnanțate din Regio,
în municipiile Târgoviște și Slobozia
În data de 27 aprilie, au fost semnate contractele de ﬁnanțare
pentru două proiecte ce vizează dezvoltarea urbană durabilă în re
giuneaSudMuntenia,prinimplementareaunormăsuriprivindmo
dernizarea transportului public de călători. Astfel, autoritățile locale
dinmunicipiileSloboziașiTârgoviștebeneﬁciazădeﬁnanțareneram
bursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 20142020),
Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea
de investiții 4 e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale
durabileșiamăsurilordeadaptarerelevantepentruatenuare”,Obiectiv
speciﬁc4.1–„Reducereaemisiilordecarbonînmunicipiilereședințăde
județprininvestițiibazatepeplanuriledemobilitateurbanădurabilă”.
Inițiativa administrației târgoviștene, concretizată în pro
iectul „Completarea parcului auto din municipiul Târgoviște
prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului
public urban”, are obiectivul de a diminua emisiile de carbon.
În acest sens, vor ﬁ realizate investiții prin care vor ﬁ achiziționate
12 vehicule ecologice destinate transportului public de călători
pentru înlocuirea vechilor mijloace de transport ce au un
impact negativ atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra
confortului resimțit de călători. De asemenea, se are în vedere
implementarea unui sistem inteligent de management al ﬂotei
și a unui sistem eticketing care vor eﬁcientiza serviciile publice
de transport. Astfel, va crește atractivitatea sistemului public
de călători și a numărului de accesări a acestuia, aspecte ce
vor reduce numărul deplasărilor cu autoturismele personale,
diminuând totodată emisiile de gaze cu efect de seră.
Proiectul va ﬁ implementat în 66 de luni, în intervalul 11 no
iembrie 2016 – 30 aprilie 2022, și propune investiții a căror valoare
totală este de 40.376.206,61 lei. Din aceștia, contribuția FEDR este
de peste 30 de milioane de lei, alocarea bugetului național este de
aproape 4,7 milioane de lei, în timp ce beneﬁciarul asigură o
coﬁnanțaredepeste700demiidelei.Diferențadepeste4,2milioane
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deleireprezintăvaloareaTVAneeligibilă,aferentăcheltuieliloreligibile.
Prin aplicația „Realizarea unui terminal intermodal de trans‐
port al municipiului Slobozia” administrația locală își propune să
reducă emisiile de gaze cu efect de seră, autorizând efectuarea
unor lucrări de amenajare a unui spațiu destinat transportului
public în comun care să faciliteze încărcarea autobuzelor electrice
și să asigure călătorilor spații confortabile de așteptare, precum
și accesul în timp util la informații privind ﬂuxul călătoriilor. Aceste
investiții vor crește utilitatea și atractivitatea transportului public
de călători, fapt ce va diminua frecvența deplasărilor cu autotu
rismele personale. Având un termen de implementare de 50 de
luni, în perioada 25 iulie 2018 – 31 august 2022, proiectul are un
buget a cărui valoare totală este de 4.653.316,07 lei. Din aceștia,
aproape patru milioane de lei constituie contribuția din Fondul Eu
ropean pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 600 de mii de lei
reprezintăalocareadinbugetuldestat,coﬁnanțareaeligibilăasigurată
de beneﬁciar depășind ca valoare suma de 90 de mii de lei.
În prezent, din cele 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile
depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea
Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia,
prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt
miliarde de lei, 74 de cereri de ﬁnanțare, cu o valoare solicitată
de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte muni
cipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prio
ritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Un nou seminar online pentru solicitanții de ﬁnanțare
nerambursabilă din mediul privat (POR – Axa 2,PI 2.2)!
ADR Sud Muntenia organizează
miercuri, 29 aprilie, începând cu ora
10:30, o nouă întâlnire online realizată
cu scopul de a oferi informații despre
oportunitățile de ﬁnanțare oferite de
Programul Operațional Regional (POR),
prin Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea
competitivității întreprinderilor mici și
mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 –
„Sprijinirea creării și extinderea capaci‐
tăților avansate de producție și dezvol‐
tarea serviciilor”.
Pentru înscrieri, puteți accesa ur
mătorul link: https://forms.gle/fzjnh
WJv46wpky7T.
Evenimentul se va desfășura prin
intermediul aplicației Zoom (zoom.us),
accesibile pe Windows, Android și iOS,
și va avea o durată de aproximativ 120
de minute.

AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 149
privind susținerea proiectelor în context pandemic!
În data de 27 aprilie, Autoritatea de Management gio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, sau pe
pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a siteul AMPOR  inforegio.ro.
emis Instrucțiunea nr. 149/2020 referitoare la acțiunile
pe care AMPOR și organismele intermediare trebuie
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
să le desfășoare pentru susținerea proiectelor, în pe pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
rioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii implementarea acestui program.
noului tip de coronavirus.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
Documentul poate ﬁ consultat pe siteul destinat țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
implementării POR în regiunea Sud Muntenia, (POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documen mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
te > Instrucțiuni, accesând următorul link: https://re regio.adrmuntenia.ro.
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Seminar online de informare privind oportunitățile
de ﬁnanțare disponibile pentru îmbunătățirea
capacităților avansate de dezvoltare a produselor
și a serviciilor furnizate de IMMuri
Astăzi, 27 aprilie, Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a organizat seminarul online de informare
privind promovarea oportunităților de ﬁnanțare nerambur
sabilă disponibile în cadrul Programului Operațional Regional
2014 – 2020 (Regio), pentru proiectele ceși propun îmbu
nătățirea competitivității economice prin creșterea produc
tivității muncii în IMMuri. Astfel, tematica evenimentului a
vizat Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității în‐
treprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 –
„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de
producție și dezvoltarea serviciilor”.
În deschidere, Daniela Camelia Traian, director adjunct
Direcția dezvoltare și comunicare, a precizat că „evenimentul
este primul dintr‐o serie de patru ce se vor desfășura online,
până la sfârșitul lunii aprilie, și constituie modalitatea prin
care Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
contextul actual, se pune la dispoziția solicitanților de ﬁnan‐
țare nerambursabilă, în vederea asigurării dezvoltării regio‐
nale durabile, prin susținerea mediului privat.” În continuare,
a fost realizată o informare cu referire la situația proiectelor
depuse până la această dată la nivelul regiunii Sud Muntenia,
a fost prezentată arhitectura instituțională privind ﬁnanțarea
nerambursabilă în viitorul exercițiu ﬁnanciar, cu evidențierea
punctelor de interes pentru mediul privat, precum și activita
tea desfășurată de Agenție în vederea pregătirii viitoarei perioa
de de ﬁnanțare, respectiv actualizarea documentelor strategice.
În cadrul întâlnirii realizate prin intermediul aplicației
ZOOM, participanții, reprezentanți ai mediului privat, au fost
informați cu privire la criteriile de eligibilitate a solicitanților
și a proiectelor, la condițiile de accesare a ﬁnanțării neram
bursabile pentru implementarea proiectelor, ﬁe că este
vorba de ajutorul de stat regional, ﬁe de ajutorul de minimis.
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Totodată, au fost prezentate actele normative emise de Au
toritatea de Management pentru Programul Operațional Re
gional în vederea reglementării procesului de evaluare, se
lecție și contractare în contextul generat de starea de urgență
decretată, precum și clauzele speciﬁce de ﬁnanțare a proiec
telor al căror scop este îmbunătățirea capacităților de dezvol
tare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii compe
titivității economiilor regionale și naționale.
Pentru acest apel competitiv de proiecte, regiunea
Sud Muntenia beneﬁciază de un buget de 38,67 milioane
de euro, proiectele putânduse încadra între valorile eligibile
de minimum 200 de mii de euro, respectiv de maximum
un milion de euro, echivalate în lei, la cursul de schimb Info
reuro, valabil la data lansării apelului (martie 2020). Aplicațiile
vor ﬁ depuse prin intermediul sistemului electronic MySMIS,
în perioada 4 mai, ora 12:00 – 4 iunie 2020, ora 12:00. Pot
beneﬁcia de ﬁnanțare nerambursabilă societățile care, con
form Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 1/2005, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se încadrează în categoria IMM
urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din
mediul rural.
Informările au fost urmate de o sesiune interactivă în
cadrul căreia participanții au putut solicita informații speciﬁce
cu privire la punctele de interes aferente proiectelor de
investiții ce urmează a ﬁ elaborate, în vederea evaluării, res
pectiv contractării.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
promovează oportunitățile de ﬁnanțare prin Regio și de
susținere a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel
încât la nivelul regiunii Sud – Muntenia să se realizeze o rată
optimă de absorbție a fondurilor europene destinate dez
voltării regionale durabile.

4

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

Info Regional Sud Muntenia #461

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
20142020

13 • 27 aprilie 2020

Proiecte Regio privind diminuarea emisiilor de carbon,
contractate de administrațiile din Fetești și Zimnicea
În data de 24 aprilie, au fost semnate contractele de
ﬁnanțare pentru „Sistem integrat de transport durabil în
municipiul Fetești” și „Îmbunătățirea eﬁcienței energetice –
Spital Orășenesc Zimnicea”, proiecte prin care autoritățile lo
cale implementează măsuri de susținere a tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon.
Prin demersul inițiat, Primăria Municipiului Fetești își propune
să realizeze un sistem de transport public modern, nepoluant și
accesibil tuturor categoriilor de locuitori. Pentru atingerea acestui
obiectiv, mijloacele de transport existente, depășite în ceea ce
privește standardele de calitate, vor ﬁ înlocuite cu 12 autobuze
electrice nepoluante. De asemenea, vor ﬁ construite 17 noi stații
de autobuz și modernizate alte 27, implementânduse totodată
un sistem etiketing pentru optimizarea serviciilor de transport.
Nu în ultimul rând, se are în vedere infrastructura destinată de
plasărilor nemotorizate, prin construirea de piste de biciclete și
prin modernizarea și accesibilizarea trotuarelor. Aceste măsuri vor
conduce la creșterea numărului de călătorii cu mijloacele publice
de transport și al deplasărilor efectuate cu mijloacele nemotorizate,
concomitent cu diminuarea numărului de călătorii efectuate cu
autoturismele personale. Prin urmare, locuitorii din municipiul
Fetești vor beneﬁcia de un transport public de călători eﬁcient și
modern, de condiții optime privind deplasările pietonale sau cu
bicicleta, precum și de un mediu urban în care emisia gazelor cu
efect de seră și poluarea fonică vor ﬁ semniﬁcativ diminuate.
Proiectul are un termen de implementare de 64 de luni, în
perioada1ianuarie2018–30aprilie2023,șiunbugetacăruivaloa
re totală este de 45.125.215,36 lei. Din aceștia, peste 34 de milioane
de lei constituie contribuția din Fondul European pentruDezvoltare
Regională (FEDR), din bugetul național este alocată o sumă ce de
pășeștecincimilioanedelei,contribuțiabeneﬁciaruluiestedeapro
ximativ 800 de mii de lei, în timp ce aproximativ cinci milioane de
lei reprezintă valoarea TVA neeligibil, aferent cheltuielilor eligibile.
MunicipiulFeteștibeneﬁciazădeﬁnanțarenerambursabilăprin
Regio (Programul Operațional Regional 20142020), în cadrul Axei
prioritare3„Sprijinireatranzițieicătreoeconomiecuemisiiscăzutede
carbon”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în
special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru
atenuare”, Obiectivul speciﬁc 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
Inițiativa administrației din orașul Zimnicea are ca obiectiv
diminuarea emisiilor de carbon, prin creșterea eﬁcienței energetice
aclădiriiSpitaluluiOrășenescZimnicea.Înacestsens,vorﬁautorizate
lucrări de reabilitare termică a trei corpuri de clădire aferente
instituției spitalicești, de modernizare a instalației de încălzire și de
distribuție a apei calde menajere. De asemenea, se are în vedere
modernizarea sistemului de iluminat prin utilizarea corpurilor tip
LED, cu o eﬁciență energetică ridicată, precum și valoriﬁcarea
energiei regenerabile, prin implementarea unui sistem de panouri
fotovoltaice. Prin ﬁnalizarea acestor intervenții, se va înregistra o
reducere a gazelor poluante, precum și a consumului anual de
energie în clădirile publice, medicii și pacienții beneﬁciind totodată
de condiții crescute de confort. Aplicația, cu o perioadă de imple
mentare de 71 de luni, în intervalul 2 mai 2017 – 31 martie 2023,
are o valoare totală de 14.709.877,49 lei. Din aceștia, peste 11 mi
lioane de lei provin din FEDR, peste 1,7 milioane de lei constituie
contribuția de la bugetul de stat, beneﬁciarul asigurând o
coﬁnanțare de aproape 270 de mii de lei. Diferența, de aproximativ
1,3 milioane de lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.
Pentru implementarea proiectului, Primăria Orașului Zim
nicea beneﬁciază de asistență ﬁnanciară nerambursabilă prin
Regio, în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o eco
nomie 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, apel de proiecte dedicat sprijinirii
obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
(SUERD).
În prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost înregistrate
1.181 de proiecte, inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD, prin
care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde
de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 692 de cereri
de ﬁnanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,6 miliarde
de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul
aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității
instituționale și o administrație publică eﬁcientă”, proiect imple
mentat la nivel național al cărui beneﬁciar este Agenția Națională
de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Mun
tenia.
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Regio ﬁnanțează modernizarea transportului public
de călători în municipiile Slobozia și Târgoviște
Joi,23aprilie,lanivelulregiuniiSudMuntenia,aufostsemnate
trei noi contracte de ﬁnanțare pentru proiecte de investiții ce au ca
ﬁnalitatemodernizareatransportuluipublicdecălătoriînmunicipiile
Slobozia și Târgoviște și reducerea emisiilor poluante de carbon.
Administrația municipiului Târgoviște va implementa proiect
ul „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea
de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare trans‐
portului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe
coridoarele deservite de transport public în municipiul Târ‐
goviște”. În acest sens, vor ﬁ autorizate investiții prin care 28 de
autobuze tip hibrid vor ﬁ introduse în transportul public de călători,
vor ﬁ construite trei stații de capăt de linie, în timp ce alte 28 de
stații vor ﬁ modernizate. Concomitent cu aceste intervenții, vor ﬁ
realizate lucrări de amenajare a spațiului verde pe o suprafață de
peste 2.000 de metri pătrați și de asigurare a infrastructurii depla
sărilor cu mijloacele nepoluante, prin modernizarea trotuarelor și
instalarea unui sistem de rasteluri pentru biciclete. Finalizarea
acestor lucrări va conduce la creșterea numărului de accesări a
transportului în comun, la reducerea numărului de utilizări a au
toturismelor personale, precum și la îmbunătățirea spațiului urban.
Avânduntermendeimplementarede88deluni,înperioada
1 iunie 2016 – 30 septembrie 2023, proiectul are un buget a cărui
valoare totală este de 122.743.134,13 lei. Din aceștia, aproximativ
96 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 14 milioane de lei re
prezintă alocarea din bugetul de stat, coﬁnanțarea eligibilă asigurată
de beneﬁciar depășește două milioane de lei, în timp ce aproxima
tiv 10 milioane de lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.
De asemenea, inițiativele autorității locale din municipiul Slo
boziasevorconcretizaîntroseriedemăsuricevorîncurajautilizarea
transportului public de călători. În cadrul celor două proiecte con
tractate, vor ﬁ achiziționate șase autobuze electrice de capacitate
medie și vor ﬁ implementate soluții inteligente de management al
traﬁcului care vor asigura locuitorilor din reședința ialomițeană de
județ accesul la servicii de eticketing, semaforizare inteligentă, pre
cum și la un sistem de informare în timp util. Astfel, va crește atrac
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tivitatea sistemului public de călători care va reduce numărul de
plasărilorcuautoturismelepersonaleși,implicit,vageneraoﬂuidizare
a traﬁcului rutier, diminuând totodată emisiile de carbon.
Aplicația„Modernizarea transportului public din municipiul
Slobozia” are o perioadă de implementare de 53 de luni, în inter
valul 28 iunie 2018 – 31 octombrie 2022, și o valoare totală de
36.276.862,80 lei. Din aceștia, aproximativ 29 de milioane de lei
provin din FEDR, peste patru milioane de lei sunt asigurați din bu
getul de stat, în timp ce aproximativ 680 de mii de lei constituie
coﬁnanțarea beneﬁciarului. Diferența, de peste 2,6 milioane, de
lei reprezintă valoarea TVA neeligibil, aferent cheltuielilor eligibile.
Proiectul „Sistem inteligent de management al traﬁcului
și monitorizare bazat pe soluții inovative” va ﬁ implementat în
55 de luni, în perioada 5 februarie 2018 – 31 august 2022, și pro
pune investiții a căror valoare totală este de 13.508.340,12 lei. Din
aceștia, contribuția FEDR este de peste 11 milioane de lei, alocarea
bugetului național depășește 1,7 milioane de lei, în timp ce bene
ﬁciarul asigură o coﬁnanțare de peste 260 de mii de lei. Diferența
depeste330demiideleireprezintăvaloareacheltuielilorneeligibile.
Cele trei proiecte depuse de administrațiile din regiunea Sud
MunteniabeneﬁciazădeﬁnanțarenerambursabilăprinRegio(Pro
gramul Operațional Regional 20142020), în cadrul Axei prioritare 4
– „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4 e
–„Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane,
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv speciﬁc
4.1–„Reducereaemisiilordecarbonînmunicipiilereședințădejudeț
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile de
puse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării)
înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate
fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei, 74 de cereri de
ﬁnanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost
depusedeceleșaptemunicipiireședințădejudețdinregiuneanoas
tră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
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Alina Raluca CRISTACHE
• 13 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Elena Cristina RADU
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Miercuri, 15 aprilie, colega noastră Alina Ra
luca CRISTACHE, expert, Serviciul evaluare, selecție
și contractare proiecte POR, a aniversat 13 ani de
activitate în Agenție!
Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim pen
tru profesionalismul și pentru consecvența dovedite
dea lungul celor 13 ani, în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu multe succese!

În data de 21 aprilie, Elena Cristina RADU, șef
Serviciu comunicare, a aniversat 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim
pentru competența și pentru responsabilitatea do
vedite prin activitatea desfășurată alături de echipa
Agenției în sprijinul solicitanților de fonduri Regio!
La Mulți Ani cu multe realizări!

Mariana PĂDURARU
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Silviu Daniel STAN
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 15 aprilie, colega noastră Mariana
PĂDURARU, administrator, Serviciul administrativ,
a împlinit 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud
Muntenia!
Cu această ocazie, dorim să o felicităm și săi
mulțumim pentru colegialitatea și profesionalismul
dovedite în cei 12 ani de activitate susținută!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

În această lună, colegul nostru Silviu Daniel STAN,
expert, Serviciul evaluare, selecție și contractare pro
iecte POR, a împlinit 12 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie, îl felicităm șii mulțumim
pentru implicarea și motivația manifestate prin ac
tivitatea desfășurată în cadrul Agenției!
La Mulți Ani cu împliniri în toate domeniile!

www.adrmuntenia.ro
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UE – proiectpilot pentru dezvoltarea
competențelor și a educației
Sursă foto: pixabay.com

La nivelul Comisiei Europene se are în vedere lan
sarea unei facilități care să amelioreze accesul la ﬁ
nanțare pentru persoanele și organizațiile care își propun
să investească în formarea de competențe și în educație.
Facilitareapilot de garantare pentru competențe
și educație (Facilitarepilot C&E) se ridică la o valoare
de 50 de milioane de euro și va asigura ﬁnanțări pentru
studenți, întreprinderi care investesc în perfecționarea
angajaților, precum și pentru organizațiile care furni
zează servicii de formare și educație.
Demersul Comisiei Europene este dedicat stimu
lării investițiilor în educație, în formare și în dobândirea
de competențe, ca parte integrantă a soluției privind
ocuparea locurilor de muncă și nevoile în schimbare
ale economiei europene.
Întro primă etapă, Facilitateapilot C&E va asigura
un fond de garantare de până la 50 de milioane de
euro, sprijinit de Fondul European pentru Investiții Stra
tegice (FEIS), prin care se va declanșa ﬁnanțarea dato
riilor pentru proiectele în materie de competențe și de
educație din Europa, în scopul mobilizării unor ﬁnanțări
totale în valoare de peste 200 de milioane de euro.
Instituțiile de ﬁnanțare sau furnizorii de educație
și de formare interesați pot solicita să devină inter
mediari ﬁnanciari și să participe la program răspunzând
inițiativei lansate de Fondul European de Investiții (FEI)
care va gestiona selectarea intermediarilor ﬁnanciari.
FEI va furniza gratuit o garanție limitată de primă
pierdere (sau contragaranție) intermediarilor ﬁnanciari

acceptați care vor crea noi portofolii de ﬁnanțare a
datoriilor pentru studenți și pentru întreprinderi.
Studenții și întreprinderile eligibile vor putea avea
acces la diferite tipuri de ﬁnanțare (împrumuturi, plăți
reportate, împrumuturi legate de venituri etc.) prin
intermediari ﬁnanciari dedicați, cum ar ﬁ instituții ﬁ
nanciare, universități și centre de formare profesională,
garantate de UE. În ultimă instanță, datorită garanției,
beneﬁciarii ﬁnali vor putea accesa fonduri mai ușor și
în condiții mai bune.
Inițiativa va ﬁ introdusă în 2020, cu obiectivul de
a deveni un instrument ﬁnanciar european de bază
după 2020, inclus în următorul cadru ﬁnanciar mul
tianual al UE (20212027). De asemenea, Platforma
europeană de consiliere în materie de investiții va asi
gura sprijin pentru consolidarea capacităților, în scopul
promovării facilitățiipilot.
Sursa: euractiv.ro

Inițiative ale Comisiei Europene pentru ocuparea forței de muncă,
afaceri sociale și incluziune
Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Mun
că, Afaceri Sociale și Incluziune ceși desfășoară acti
vitatea la nivelul Comisiei Europene, a lansat patru
noi apeluri de proiecte.
Cu un buget de peste 5,5 milioane de euro, primul
apel  „Măsuri de informare și instruire pentru orga‐
nizațiile de lucrători” își propune consolidarea capa
cității organizațiilor de lucrători de a adresa provocări
legate de schimbările în ocuparea forței de muncă și
a muncii.
„Sprijin pentru dialogul social” este cel deal doi
lea apel care va ﬁnanța consultări, întâlniri, negocieri
și alte acțiuni comune ce implică organizații care re
www.adrmuntenia.ro

prezintă oricare dintre părțile industriei (angajatori
sau lucrători). Bugetul total alocat este estimat la peste
9,6 milioane de euro.
„Incubatoare (organizații de sprijin pentru afaceri)
pentru antreprenoriat incluziv și social” are ca scop
mobilizarea rețelelor existente de incubatoare de în
treprinderi pentru ași extinde activitatea către antre
prenoriat social și incluziv. În acest caz alocarea buge
tară este estimată la 1,3 milioane de euro.
Ultimul apel, „Promovarea și protejarea dreptu‐
rilor persoanelor cu dizabilități” are o alocare bugetară
de peste 1,3 milioane de euro.
Sursa: fonduri‐structurale.ro
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Oportunități de ﬁnanțare a documentației tehnice,
pentru proiectele comunitare și sociale

A

utoritățile publice locale pot accesa
granturi de până la 40.000 de euro
pentru elaborarea de documentații
tehnice necesare investițiilor comunitare
și sociale. Oportunitatea este accesibilă
prin Fondul Român de Dezvoltare Socială
(FRDS), Operatorul de Program pentru
Programul Dezvoltare Locală, ﬁnanțat
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 –
2021, în cadrul schemei de granturi mici
„Acces la ﬁnanțare – 2020ˮ.
În acest context, prin intermediul schemei de gran
turi mici, FRDS va ﬁnanța elaborarea de documentații
tehnice în vederea realizării de investiții comunitare,
constând în construirea/extinderea/reabilitarea/mo
dernizarea:
• infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infras
tructura pentru servicii sociale, pentru educație, sănă
www.adrmuntenia.ro

tate, ocuparea forței de muncă);
• infrastructurii destinate alimentării cu apă (pro
iecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unită
ților care furnizează servicii sociale);
• infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează
evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizea
ză servicii sociale);
• drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vi
zează drumuri de interes județean, drumuri de interes
local, poduri și podețe ce facilitează grupurilor defa
vorizate accesul la servicii sociale);
• locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale).
Termenul limită de depunere a propunerilor de
proiecte este 24 iunie 2020.
Mai multe detalii aﬂați accesând următorul link:
http://dezvoltarelocala.frds.ro/apelulacceslaﬁnan
tare/.
Sursa: observatorcl.info
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... de plăcere, prin Sinaia, orașul regal!

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: visitprahova.ro

Plăcerea de a călători este concurată cu succes
de plăcerea de a citi. Dar pentru că prezentul înlătură
împăciuitor concurența dintre cei doi termeni, să că
lătorim citind (așa cum bine putem citi călătorind!)
despre un oraș a cărui poveste, cu siguranță, ne va
determina să transformăm cuvintele în acțiune.
Adoptând perspectiva ce presupune o „coborâre”
de la sacru la profan, ca orice început ce se vrea fecund,
primul obiectiv pe care călătoria noastră îl propune
este Mănăstirea Sinaia, lăcaș de cult amplasat întrun
cadru miriﬁc, datând din secolul al XVIIlea, de altfel,
prima construcție din acest spațiu. Ridicată de Mihail
Cantacuzino, comandantul armatei țării Românești la
acea vreme, sub efectul unei vizite realizate la Muntele
Sinai, Mănăstirea Sinaia, care a dat și numele orașului,
este închinată Fecioarei Maria. În prezent, mănăstirea
constituie un veritabil muzeu de artă și spiritualitate
românească, aici ﬁind amenajat, la sărbătorirea a 200
de ani de la înﬁințare, primul muzeu religios din Ro
mânia. Ca element inedit, în cadrul acestui lăcaș de
cult sunt reprezentate cinci feluri de cruci: crucea lui
Ștefan cel Mare, aﬂată pe cupola Vechii Biserici, crucea
grecească, având brațele egale, situată deasupra in
trării în Biserica Mare, crucea latină cu brațe inegale,
reperabilă între cele două turnuri ale Bisericii Mari.
De asemenea, pe cupola bisericii poate ﬁ admirată
crucea slavă, de inspirație barocă, având numeroase
brațe orizontale, și o cruce latină în care este încadrat
soarele, aﬂată pe turnul clopotniței.
Continuăm periplul sub semnul pionieratului, cu
un ediﬁciu de referință: Castelul Peleș, primul castel
electriﬁcat în întregime din Europa, care impresio
nează prin grandoare (170 de camere), dar și prin co
lecția de tablouri, una dintre cele mai valoroase din
Europa. Curtea castelului, de tip Bramantes, cu fântână
în mijloc, realizată în cel mai curat stil renascentist, creea
ză o imagine puternică, iar interiorul castelului este o
adevărată bijuterie, datorită frumuseții și bogăției lem
năriei sculptate și a vitraliilor. Dar Castelul Peleș nu
este numai un loc plăcut; el a fost conceput și ca un
monument național, menit să păstreze trofeele victo
riei de la Plevna, fapt ce explică stilul simplu și maies
tuos. Astfel, un tur de onoare, te pune în fața celor mai
de seama domnitori ai României: Ștefan cel Mare și
Sfânt și Mihai Viteazul, ﬂancați la dreapta și la stânga,
în chip de cavaleri servanți, de patru scutieri ce poartă
stemele provinciilor românești.
Nu mai puțin maiestuos, parte integrantă a vas
tului ansamblu arhitectonic creat de regele Carol I pe

valea pârâului Peleș, este Castelul Pelișor construit
pentru regele Ferdinand și pentru regina Maria. Acesta
are mai puține încăperi, întreaga locație, decorată pen
tru a ﬁ o reședință regală, dezvăluind personalitatea
romantică, misterioasă, îndrăzneață a reginei Maria.
Următorul popas ales este Casa Memorială „Geor‐
ge Enescu”, ediﬁciu construit de celebrul compozitor
român după propriile planuri, numit Vila Luminiș, con
siderat un refugiu unde artistul se putea dedica ne
tulburat muzicii. Ghizii din cadrul instituției pot oferi
informații despre personalitatea lui George Enescu,
despre detaliile vieții ceși desfășura cursul în apropie
rea curții regale sau despre stilul de viață al epocii, re
ﬂectat în mobilierul și decorațiunile locuinței artistului.
Centrul orașului se revelează ca o oază de relaxare
grație Parcului Dimitrie Ghica. Aici, așezați pe o bancă
din apropierea fântânii, ne putem lăsa învăluiți de fru
musețea peisajului, de răcoarea ispititoare, hotărând
dacă drumul ne poartă pe munte, spre cota 2.000, sau
dacă rămânem să admirăm frumusețea orașului de mun
te, recitind (de ce nu?) din schițele lui Caragiale ce sur
prind Sinaia, schimbândune astfel starea de spirit.
Și dacă în cochetul oraș regal călătoria continuă
ca întrun „tren de plăcere”, acest lucru este posibil și
grație numeroaselor proiecte Regio de ieri (Reabilitarea
infrastructurii publice urbane, oraș Sinaia „Via Sinaia
design ‐ verde – deschis”, valoare de 80 de milioane
de lei vechi – Axa prioritară 1) sau de azi (Amenajare
Gradina publica „Parc Știrbei”, valoare totală de peste
șapte milioane de lei – Axa prioritară 5, Centru Mul
tifuncțional EducaționalRecreațional „ZINO ‐ Educație
de la A la Z” – valoare totală de peste 22 de milioane
de lei – Axa prioritară 13, Eco Bus valoare peste 18 mi
lioane de lei– Axa prioritară 3).
Sursa: primaria‐sinaia.ro
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Serviciul
pavaje  spații verzi
beneﬁciază
de echipamente
noi

CĂLĂRAȘI

Proiecte
în desfășurare,
la Curtea de Argeș

ARGEȘ

În cadrul proiectului „Managementul comun al
riscului pentru reacții eﬁciente ale autorităților locale
în situații de urgență”, ﬁnanțat prin Programul In
terreg VA România – Bulgaria, pe care administrația
locală călărășeană îl derulează în parteneriat cu mu
nicipalitatea din Belene, au fost recepționate o serie
de echipamente achiziționate din fonduri europene.
Astfel, trei miniîncărcătoare, un încărcător frontal,
două utilaje de deszăpezire, o vidanjă și o nacelă vor
îmbunătăți baza materială a Serviciului public pavaje
spații verzi, din subordinea Primăriei Municipiului
Călărași.
Bugetul total al proiectului este de aproximativ 990
de mii de euro, din care bugetul alocat Primăriei Munici
piului Călărași este de aproape 490 de mii de euro.
Sursa: observatorcl.info

La nivelul municipiului Curtea de Argeș, sunt în
plină desfășurare proiecte de infrastructură impor
tante pentru comunitate. Astfel, pentru a răspunde
nevoilor manifestate de tinerii părinți, autoritățile lo
cale au autorizat efectuarea lucrărilor de construire a
unei noi creșe, bugetul alocat acestui proiect ﬁind de
peste două milioane de lei. De asemenea, se lucrează
intens și la proiectul de creștere a eﬁcienței energetice
a Spitalului Municipal Curtea de Argeș, proiect a cărui
ﬁnanțare depășește 17,5 milioane de lei. Nu în ultimul
rând, sunt în etapa de ﬁnalizare intervențiile aferente
locului de joacă situat în parcul de la Centrul de Cultură
și Arte „George Topîrceanu”, precum și demersurile
de reabilitare a străzii Valea Iașiului.
Sursa: argesexpres.ro

Autobuze noi
pentru
transportul public
giurgiuvean!

GIURGIU

Rețea
de canalizare funcțională,
în Moreni
DÂMBOVIțA

De condiții mai bune în transportul public de
călători vor beneﬁcia locuitorii din municipiul Giurgiu,
grație noilor achiziții ce vor moderniza infrastructura
de transport.
Astfel, 13 autobuze de 70 de locuri vor eﬁcien
tiza transportul public urban, prin intermediul unui
proiect ﬁnanțat din fonduri europene, a cărui valoare
este de aproximativ cinci milioane de euro. Autobu
zele sunt ecologice, cu propulsie pe gaz natural com
primat, și vor deservi populația din municipiul Giurgiu
începând cu luna noiembrie. Proiectul, ﬁnanțat din
Regio, în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dez‐
voltării urbane durabile” și are o valoare totală de
aproape 10 milioane de lei.
Sursa: giurgiuveanul.ro

Condițiile de viață ale locuitorilor din cartierul
țuicani, municipiul Moreni, sau îmbunătățit în mod
semniﬁcativ!
În data de 22 aprilie, a fost dată în funcțiune
noua rețea de canalizare, după ce, la începutul lunii,
a fost inaugurată rețeaua de distribuție a apei pota
bile din cartier.
Investiția publică a fost realizată în cadrul pro
iectului „Extindere rețea publică apă și canal – car‐
tierul Ţuicani”, ﬁnanțat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală și coﬁnanțat de administrația locală.
Sursa: dambovitanews.ro
www.adrmuntenia.ro
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O nouă
platformă
de transformare
a gunoiului de grajd
în compost, la Ciochina

Sursă foto: cadimarecruitment.ro

IALOMIțA

Inițiativă
privind acordarea
îngrijirilor paliative
și a îngrijirilor
la domiciliu!

TELEORMAN

În această lună, în localitatea Ciochina, a fost ﬁ
nalizată platforma destinată transformării gunoiului
de grajd în compost.
Investiția, realizată de Ministerul Mediului, Ape
lor și Pădurilor, se adaugă unei intervenții similare
efectuate anterior la Giurgeni. Platforma este dotată
și cu un set de utilaje necesar colectării și manipulării
gunoiului de grajd, constând în: tractor, două remorci,
încărcător frontal, mașină de împrăștiat compostul și
cisternă vidanjă. Capacitatea de stocare a platformei
este de 1.600 de metri cubi pe an și a fost calculată,
încă din faza de proiectare, ținânduse cont de nu
mărul de animale existente în comună. Investiția a
fost realizată în cadrul proiectului „Controlul integrat
al poluării cu nutrienți” ﬁnanțat de Guvernul României
dintrun împrumut de la Banca Mondială, iar pentru
acoperirea costurilor de exploatare, autorităților locale
le revine obligativitatea să valoriﬁce compostul.
Sursa: independentonline.ro

Furnizorii de servicii de îngrijiri paliative din județul
Teleorman pot acorda asistență persoanelor suferind
de boli cronice progresive sau incurabile, precum și celor
care prezintă un grad ridicat de dependență, grație pro
iectului PALPLAN „Creșterea capacității instituționale
pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor
paliative și a îngrijirilor la domiciliu”, în perioada martie
2020 – martie 2023. Inițiativa se derulează la nivel na
țional, în cadrul Programului Operațional Capacitate Ad
ministrativă, și este realizată în parteneriat de Ministerul
Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Casa Na
țională de Asigurări de Sănătate, Autoritatea Națională
de Management a Calității și reprezentanți ai furnizorilor
de servicii de îngrijiri paliative.
Astfel, printre activitățile ce vor putea ﬁ desfășurate
de Casa Națională de Asigurări de Sănătate se numără
studii privind evaluarea unor modele internaționale func
ționale de îngrijiri paliative, inclusiv din perspectiva moda
lităților de ﬁnanțare, studii de evaluarea gradului de aco
perire a nevoii de îngrijiri paliative cu servicii acordate în
unități cu paturi, în regim ambulatoriu și la domiciliu, în
scopul îmbunătățirii accesului la servicii, prin dezvoltarea
unitară și coordonată a acestora. De asemenea, se mai
pot realiza analize costbeneﬁciu privind eﬁciența serviciilor
de îngrijiri paliative în diferite medii de îngrijire sau pot ﬁ
stabilite mecanisme de ﬁnanțare și monitorizare ﬁnanciară
pentru îngrijirile paliative în diferite medii de îngrijire. Bu
getul total al proiectului este 25.199.011,71 lei, din care
coﬁnanțarea Uniunii Europene este de peste 21 de milioa
ne de lei, diferența constituind contribuția partenerilor.
Sursa: ziarul‐mara.ro

Contract
de asociere pentru
un nou sens giratoriu!

PRAHOVA

Vineri, 24 aprilie, Consiliul Județean Prahova a
semnat un contract de asociere cu administrația co
munei Blejoi, în vederea construirii unui nou sens
giratoriu. Situat la intersecția dintre DJ 102 (strada
Găgeni) cu DE 107 (strada Hortensiei) obiectivul de
investiții este proiectat pentru a crește siguranța în
traﬁc. În acest context, Consiliul Județean Prahova
va organiza procedurile de achiziție pentru execuția
lucrărilor, în baza documentației predate de către
Primăria Comunei Blejoi, iar Primăria Comunei Blejoi
va asigura coﬁnanțarea realizării lucrării de infras
tructură cu un procent de 35% din valoarea obiecti
vului de investiție.
Sursa: Consiliul Județean Prahova
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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

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.

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

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

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova,
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318,
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344
100 310, Email prahova@adrmuntenia.ro

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

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

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.

