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ADR Sud Muntenia  întâlnire online 
cu autoritățile publice județene din regiune

În data de 6 mai, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a organizat online 

întâlnirea de lucru ce a reunit reprezentanții 
administrațiilor județene din Sud Muntenia, în 
vederea consolidării demersului de pregătire a 
viitoarei perioade de programare. 

În cadrul întâlnirii, Liviu Gabriel Mușat (foto), directorul 
ADR Sud Muntenia, șia manifestat aprecierea față de felul 
în care autoritățile publice au gestionat actuala situație, con
tinuând, cu sprijinul Agenției, activitatea de implementare, 
contractare și depunere a proiectelor, pentru a genera re
zultate pozitive la nivelul co munităților locale și regionale. 
„Mă bucur să constat că la nivelul regiunii noastre activitatea 
se derulează cu motoarele turate, în sens pozitiv. Pe de o 
parte, încercăm ca proiectele din cadrul Programului Opera ‐
țio nal Regional 2014‐2020 să fie contractate într‐un ritm 
susținut, pentru o absorbție optimă a finanțării. Pe de altă 
parte, atenția este îndreptată și asupra viitoarei perioade 
de programare, o provocare pe care Agenția o abordează 
într‐un cadru partenerial larg, alături de autorități publice și 
entități relevante pentru dezvolta rea regională, pentru a 
configura programul operațion al al regiunii Sud Muntenia”. 

Evenimentul a constituit un bun context pentru a fi 
analizate bazele viitorului exercițiu financiar, respectiv Arhi
tectura programelor operaționale, Structura programelor 
operaționale, precum și prima variantă a Programului Ope 
rațional Regional 20212027, elaborat de ADR SM în baza 
documentelor strategice, actualizate printrun proces con
sultativ transparent. 

Un aspect important aflat pe agenda întâlnirii a fost 
realizarea Portofoliului de proiecte al regiunii Sud Muntenia, 
anexă a Planului de dezvoltare regională. În acest sens, de
mersul inițiat de ADR Sud Muntenia este în concordanță cu 
acțiunile declanșate la nivel național referitoare la măsurile 
de pregătire a portofoliului de proiecte care să poată fi 

finanțate încă de la începutul perioadei de programare. Pen
tru aceasta, în cadrul Programului Operațional Asistență 
Tehnică va fi finanțată documentația tehnică aferentă pro
iectelor din domenii precum: infrastructura rutieră de interes 
județean, mobilitatea și regenerarea urbană, centrele de 
agrement, infrastructura de turism, obiective de patrimoniu 
și, nu în ultimul rând, specializarea inteligentă. Astfel, re 
prezentanții autorităților publice participante au putut înainta 
propuneri de proiecte strategice privind digitalizarea servi
ciilor publice, precum și modernizarea infrastructurii rutiere 
relevante pentru conectivitatea la TENT. 

Prin această întâlnire de lucru ADR Sud Muntenia 
susține administrațiile din regiunea noastră, oferind informații 
privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor 
europene nerambursabile alocate perioadei de programare 
20212027.

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 online, alături de reprezentanții 
municipiilor reședință de județ din Sud Muntenia
Întâlnirile de lucru organizate de Agenția pentru Dez

voltare Regională Sud Muntenia, realizate în vederea im
plementării cu succes a noului exercițiu financiar, au con
tinuat miercuri, 7 mai, cu reuniunea online a reprezentanților 
municipiilor reședință de județ din Sud Muntenia. 

În deschiderea sesiunii, Liviu Gabriel Mușat, directorul 
ADR Sud Muntenia, a subliniat faptul că actuala conjunctură, 
generată de instituirea situației de urgență, nu a încetinit 
ritmul de implementare a Programului Operațional Regional 
20142020, până în prezent, valoarea finanțărilor solicitate 
fiind de aproximativ șase miliarde de lei, prin cele peste 700 
de proiecte contractate, din cele 1181 depuse. „Apropierea 
de finalul acestei perioade de programare ne determină să 
abordăm în mod constructiv viitorul program operațional 
pe care avem șanse să‐l implementăm în calitate de Autori‐
tate de Management și care dorim să debuteze fără întârzieri. 
Din acest motiv, la nivelul Agenției, prin implicarea factorilor 
relevanți pentru dezvoltarea regională, autorități și instituții 
publice, institute de cercetare, reprezentanți ai mediului eco‐
nomic, și nu numai, desfășurăm o activitate intensă de rea‐
lizare a portofoliului de proiecte al regiunii Sud Muntenia”. 

Prin urmare, în cadrul evenimentului desfășurat prin 
intermediul aplicației ZOOM au fost analizate documente 
precum Arhitectura programelor operaționale și prima va
riantă a Programului Operațional Regional 20212027, ela
borat de ADR SM în baza documentelor strategice care au 
fost actualizate prin consultări transparente. 

De asemenea, un subiect important la constituit reali 
zarea Portofoliului de proiecte al regiunii Sud Muntenia, ane 
xă a Planului de dezvoltare regională. Acest demers al Agen 
ției corespunde celor inițiate la nivel național, prin pregătirea 
ordonanței de urgență privind instituirea unor măsuri, in
clusiv de sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte în domenii strategice, considerate prioritare pentru 
perioada de programare 20212027. În acest sens, autori tă 
țile publice din regiunea noastră pot primi finanțări pentru 

documentația tehnicoeconomică prin Programul Opera țio 
nal Asistență Tehnică 20142020 (POAT), în cazul proiectelor 
ce se încadrează întrunul din domeniile: managementul de 
șeurilor, mobilitate și regenerare urbană, infrastructură rutie 
ră de interes județean; centre de agrement sau baze turistice, 
inclusiv tabere școlare, infrastructură și servicii publice de tu 
rism, inclusiv obiective de patrimoniu și specializare inteligentă. 

Reprezentanții municipiilor reședință de județ au putut 
realiza informări cu privire la stadiul actualizării strategiilor inte 
ligente de dezvoltare urbană, precum și al planurilor de mobi 
litate urbană durabilă, documente fundamentale pentru rea 
lizarea proiectelor cu finanțare europeană. Totodată, au fost fă cute 
propuneri de proiecte strategice de interes pentru dezvoltarea 
urbană vizând, cu precădere, zonele urbane funcționale. 

Prin această întâlnire de lucru ADR Sud Muntenia sus 
ține administrațiile din regiunea noastră, oferind informații pri 
vind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor europe 
ne nerambursabile alocate perioadei de programare 20212027.

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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În data de 8 mai, la sediul ADR Sud Muntenia a 
fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Îm ‐
bunătățirea eficienței energetice, reabilitarea și moder ‐
nizarea instalațiilor pavilionului nr.45‐147‐01, Slobozia, 
I.J.J. Ialomița”. 

Prin această inițiativă, asupra clădirii, ce are func 
țiunea de corp administrativ, se vor realiza lucrări de 
izolare termică, de înlocuire a tâmplăriei și de refacere 
a finisajelor. De asemenea, se are în vedere eficienti
zarea sistemului de iluminat, precum și a instalațiilor 
de încălzire și apă caldă de consum. Pe această cale, 
se va diminua consumul de energie și, implicit, al costu 
rilor aferente, aspectul clădirii va fi considerabil îm 
bunătățit, iar angajații instituției vor beneficia de con 
diții optime de confort pentru desfășurarea activității. 
Nu în ultimul rând, implementarea proiectului va con
tribui la diminuarea poluării în municipiul Slobozia, 
prin reducerea emisiilor de carbon 

Aplicația depusă de Inspectoratul de Jandarmi Ju 
dețean Ialomița, în calitate de beneficiar, este finanțată 
din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, (Re
gio), în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției că ‐
tre o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea 
de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a ges ‐
tionării 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 Regiu 
nea Dunării (SUERD). 

Proiectul are o perioadă de implementare de 54 
de luni (15 iulie 2017 – 31.12.2021) și o valoare totală 
de 1.470.395,06 lei. Din aceștia, alocarea Fondului Eu
ropean de Dezvoltare Regională (FEDR) este de peste 
1,2 milioane de lei, peste 213 mii de lei reprezentând 
cofinanțarea beneficiarului, în timp pe peste 46 de mii 

de lei este cuantumul cheltuielilor neeligibile. 
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre

gistrat 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, 
au fost semnate contracte pentru 702 cereri de finan 
țare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 mi
liarde de lei. În situația contractelor semnate, este in
clus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – 
„Consolidarea capacității instituționale și o adminis tra ‐
ție publică eficientă”, proiect implementat la nivel na 
țional al cărui beneficiar este Agenția Națională de Ca
dastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud 
Muntenia.

Sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița 
reabilitat termic cu finanțare Regio

Sursă foto: new
sbucovina.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.

https://regio.adrmuntenia.ro
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AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 151 
privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor 

pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni!
Autoritatea de Management pentru Programul Ope 

rațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 151/ 
2020 privind prelungirea până la data de 30 septem
brie 2020, ora 12:00, a perioadei de depunere a proiec 
telor POR din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea in ‐
frastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de in vestiții 
8.1  „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale ca ‐
re contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional 
și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 
de sănătate, promovând incluziunea socială prin ac‐
cesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum 
și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile pres ‐
tate de comunități”, Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comuni tare și a ce ‐
lor de nivel secundar, în special pentru zo nele sărace și 
izolate”, Operațiunea B  „Centre comuni tare integrate.  

Documentul poate fi consultat pe siteul destinat 
implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adr 

muntenia.ro, secțiunea Program > Documente> Instruc 
țiuni, accesând următorul link: https://regio.adrmun
tenia.ro/documente/static/1252, sau pe siteul AMPOR  
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.

A fost publicat ordinul de ministru privind completarea 
Ghidului solicitantului pentru AP 2, PI 2.1 A, Microîntreprinderi!

În data de 6 mai, Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației a 

modificat, prin Ordinul de ministru nr. 
1469, una dintre condițiile specifice din 
contractul de finanțare pentru apelul de 
proiecte aferent Axei prioritare 2, Priorității 
de investiții 2.1 A Microîntreprinderi, în 
ceea ce privește prelungirea perioadei de 
implementare a proiectelor.  

Documentul poate fi consultat pe siteul destinat 
implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adr 
muntenia.ro, secțiunea Program > Documente, acce

sând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/do
cumente/static/1252 sau pe siteul AMPOR  info regio.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
http://www.inforegio.ro
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ADR Sud Muntenia a sprijinit Primăria Curtea de Argeș, 
pentru achiziționarea de echipamente și aparatură medicală 

necesare în lupta cu COVID 19, în cadrul POR 20142020
În actualul context generat de pandemia de coro 

navirus, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia a întreprins mai multe măsuri care pot sprijini au 
toritățile publice județene și locale din regiune în 
pro curarea de echipamente medicale și echipamente 
de protecție specifice. 

Astfel, au fost realizate o serie de demersuri în iden 
tificarea, împreună cu consiliile județene și primăriile 
din regiune care au în implementare contracte în cadrul 
POR 20142020, a resurselor financiare și a modalită 
ților prin care autoritățile publice ar putea să achizițio 
neze cât mai urgent echipamente specifice COVID 19, 
pentru dotarea unităților medicale. 

În acest context, pentru contractul „Dotarea și echi ‐
parea Ambulatoriului Curtea de Argeș”, aflat în imple
mentare în cadrul Axei Prioritare 8 a POR, Primăria Cur 
tea de Argeș a transmis în data de 21 aprilie 2020 că tre 
ADR Sud Muntenia – care este Organism Intermediar 
pentru POR 2014  2020, o solicitare de modificare a 
Cererii de finanțare. 

Astfel, pentru achiziționarea noilor echipamente 
specifice COVID 19, beneficiarul a renunțat la 3 echi
pamente medicale inițiale (Procesor de țesuturi caru
sel, Automat de colorare, Siremobil), propunând achi 
ziționarea a paisprezece noi echipamente strict ne cesare 
în această situație de urgență. 

Solicitarea primăriei Curtea de Argeș privind întoc 
mirea unui act adițional a fost analizată de către perso 
nalul ADR Sud Muntenia care, în data de 27 aprilie, a 
transmis documentația spre aprobare către AM POR. 
Actul adițional a fost semnat în data de 05.05.2020. 

În conformitate cu noile prevederi contractuale, 
beneficiarul va achiziționa, prin procedura de negocie 
re fără publicare, în regim de urgență, noi echipamente 

în valoare de 609.150,00 lei fără TVA, necesare am
bulatoriului, respectiv: 

Pat ATISTRYKER  10 buc; •
Stație centrală monitorizare funcții vitale cu 10 •

monitoare  1 buc; 
Sistem sterilizare automat (pentru spații închise) •

 1 buc 
Injectomat (pompa tip seringă cu funcții de do•

zare)  2 buc 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte 

nia va susține toate eforturile beneficiarilor POR în de 
mersurile pe care le întreprind în direcția achiziționării 
de aparatură și a materialelor necesare spitalelor în 
ac tuala criza generată de pandemia de coronavirus 
COVID19.

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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Dezvoltare urbană prin proiecte de infrastructură finanțate 
prin Regio, în municipiile Giurgiu și Turnu Măgurele

În data de 5 mai, au fost semnate contractele de finanțare 
pentru proiecte de investiții privind dezvoltarea orașelor din Sud 
Muntenia, prin îmbunătățirea infrastructurii de transport public  
„Modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a 
municipiului Giurgiu” și a serviciilor educaționale  „Servicii educaționale 
și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”. 

Aplicația administrației giurgiuvene este finanțată din Pro
gramul Operațional Regional 20142020 (Regio), Axa prioritară 
4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de 
investiții 4e – „Promovarea u nor 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 pen‐
tru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Pentru a reduce emisiile de carbon și deplasările cu auto
turismele personale la nivelul municipiului, administrația locală 
va adopta o serie de măsuri de eficientizare a transportului 
public de călători și de îmbunătățire a condițiilor de folosire a 
mijloacelor nemotorizate de transport. Astfel, introducerea în 
transportul public a două autobuze nepoluante, implementarea 
unui sistem inteligent de management al tra ficului și moderni
zarea stațiilor de transport sunt inițiative me nite a încuraja 
populația să acceseze transportul public de călători. Totodată, 
configurarea pistelor de biciclete pe o suprafață de peste 1,5 
kilometri, precum și modernizarea unui perimetru de peste 
9,6 kilometri pătrați de spații pietonale vor crește siguranța și 
accesibilitatea deplasărilor efectuate cu mijloacele nemotorizate. 
Nu în ultimul rând, se are în vedere îm bu nă tățirea spațiului 
urban prin amenajarea spațiilor verzi. Realizarea acestor investiții 
necesită un buget în valoare totală de 36.512.930,53 lei, din 
care peste 30 de milioane de lei sunt asigurate de Fondul Euro
pean de Dezvoltare Regională (FEDR), bugetul național asigură 
o finanțare ce depășește 4,6 milioane de lei, în timp ce 
cofinanțarea beneficiarului este de aproape 720 de mii de lei. 

Diferența de peste 544 de mii de lei reprezintă cuantumul chel
tuielilor neeligibile. Proiectul are o perioadă de implementare de 
104 luni, începând cu 9 aprilie 2015 până la 30 noiembrie 2023. 

„Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite 
în municipiul Turnu Măgurele” beneficia ză de finanțare ne
rambursabilă Regio, în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea re‐
generării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b  
„Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și 
socială a co munităților defavorizate din regiunile urbane și ru‐
rale”, Obiectivul specific 13.1  „Îmbunătățirea calității vieții 
populației în orașele mici și mijlocii din România”. 

Prin implementarea proiectului, Primăria Municipiului Turnu 
Măgurele, beneficiarul finanțării nerambursabile, are în vedere 
creșterea calității vieții locuitorilor, asigurând accesul la servicii 
educaționale de calitate. În acest sens, vor fi autorizate investiții 
care să asigure funcționalitatea unui centru educațional. Astfel, va 
fi încurajată participarea populației la activitățile instituției edu 
caționale, promovânduse totodată învățarea la orice vârstă. De 
asemenea, vor mai fi realizate intervenții asupra infrastructurii pu
blice pentru a se asigura accesul nediscriminatoriu la serviciile in 
stituției modernizate. Lucrările ce vor fi realizate în cadrul proiectului 
au un buget estimat la o valoare totală de 16.190.038,01 lei, din 
care peste 13 milioane de lei sunt alocate din FEDR, contribuția 
din bugetul de stat depășește două milioane de lei, iar cofinanțarea 
eligibilă a beneficiarului este de peste 317 mii de lei, peste 310 mii 
de lei fiind valoarea cheltuielilor neeligibile. Proiectul va fi imple
mentat în 51 de luni, în perioada 1 iunie 2018 – 31 august 2022. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregistrat 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 702 cereri de finanțare, a 
căror valoare solicitată este de peste 5,9 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 implementat la nivel național al cărui be
neficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
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Fonduri Regio pentru îmbunătățirea condițiilor de educație 
în cadrul Școlii Gimnaziale Numărul 1 din Malu Spart

În data de 4 mai, a fost semnat contractul de fi nan 
țare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere, 
echipare Școala Gimnazială Nr. 1 Malu Spart” depus 
spre finanțare de Primăria Orașului BolintinVale. 

Pentru a crește calitatea infrastructurii educațio 
nale la nivelul învățământului obligatoriu primar și 
gimnazial din localitatea Malu Spart, vor fi realizate 
investiții concentrate, pe de o parte pe extinderea, rea 
bilitarea și modernizarea spațiilor, astfel încât aceste 
măsuri să conducă la creșterea numărului de copii ca 
re au acces la servicii de educație întrun mediu adec
vat. Pe de altă parte, prin dotările ce vor fi efectuate 
se are în vedere atractivitatea actului educativ grație 
materialelor didactice și echipamentelor ce vor fi asi
gurate. Prin urmare, elevii și cadrele didactice vor be
neficia de condiții optime pentru desfășurarea acti 
vității educative. 

Cu un termen de implementare de 86 de luni, în 
cepând cu 19 august 2015 până la 30 septembrie 2022, 
aplicația are un buget a cărui valoare totală este de 
6.060.566,29 lei. Din aceștia, peste cinci milioane de 
lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Re
gională, aproximativ 770 de mii de lei sunt alocate din 
bugetul de stat, cofinanțarea beneficiarului ajunge la 
peste 118 mii de lei, în timp ce peste 144 de mii de lei 
reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile. 

Implementarea proiectului se realizează cu sprijin 
financiar nerambursabil asigurat prin Programul Ope 
rațional Regional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei 
prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educațio ‐
nale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în edu ‐
cație și formare, inclusiv în formare profesională, pen‐
tru dobândirea de competențe și învățare pe tot par cursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului 
de participare la nivelul educației timpurii și învăță ‐

mân tului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 
crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea 
B  Apel dedicat învățământului obligatoriu. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, 
au fost semnate contracte pentru 702 cereri de finan 
țare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 mi
liarde de lei. În situația contractelor semnate, este in
clus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – 
„Consolidarea capacității instituționale și o adminis ‐
trație publică eficientă”, proiect implementat la nivel 
național al cărui beneficiar este Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR 
Sud Muntenia.

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: giurgiuacum
.ro

https://regio.adrmuntenia.ro
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Inițiative de reducere a emisiilor de carbon în municipiile 
Ploiești și Slobozia, prin investiții Regio în mobilitatea urbană

La nivelul regiunii Sud Muntenia, au fost semnate încă 
două contracte de finanțare pentru reducerea emisiilor de car
bon, depuse de administrația municipiului Ploiești  „Reabilitare 
bază materială transport auto (depou tramvaie și autobază 
troleibuze și autobuze)”, respectiv de administrația municipiului 
Slobozia  „Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pie‐
tonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieței cu acces la Bulevardul 
Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”. 

Având un caracter complementar în raport cu o serie de 
patru proiecte, realizate în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor Pu
blice Dezvoltării și Administrației  al căror obiectiv este creșterea 
calității transportului public de călători prin achiziționa rea unei 
game diverse de mijloace de transport eficiente și nepoluante  
prezentul demers al administrației din municipiul Ploiești vizează 
îmbunătățirea bazei materiale de transport. În acest sens, prin 
proiectul „Reabilitare bază materială transport auto (depou tram
vaie și autobază troleibuze și autobuze)” vor fi autorizate lucrări de 
reabilitare și modernizare a ansamblurilor de clădiri ce intră în 
componența depoului pentru tramvaie, respectiv a autobazei 
pentru troleibuze și autobuze. În cadrul serviciului de transport 
public de călători, aceste infrastructuri cumulează multiple funcțiuni: 
administrative, de spații de depozitare, de ateliere de reparații, 
vopsitorii sau spălătorii, fiind caracterizate de o stare avansată de 
degradare. În acest context, realizarea investițiilor propuse va 
asigura angajaților condiții optime de confort și siguranță pentru 
desfășurarea activității, va genera spații adecvate de conservare a 
mijloacelor moderne de transport, va diminua emisiile de gaze cu 
efect de seră, configurând totodată un spațiu urban atractiv. 

Cu o perioadă de implementare de 55 de luni, între 1 oc
tombrie 2018 – 30 aprilie 2023, aplicația are un buget a cărui va 
loare totală se ridică la 91.410.227,31 lei. Din aceștia, peste 77 de 
milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pen
tru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 11 milioane de lei repre 
zintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă asigurată 
de beneficiar depășește ca valoare suma de 1,8 milioane de lei, 
valoarea cheltuielilor neeligibile fiind de peste 164 de mii de lei. 

Prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și conectarea 
zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieței cu acces la 
Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, 
primăria Slobozia își propune să reducă emisiile de gaze cu 
efect de seră prin crearea unui spațiu multifuncțional, pe o 
suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, în zona centrală 
a orașului. Intervențiile preconizate vizează reabilitarea, respectiv 
modernizarea spațiului public, inclusiv a zonelor verzi aferente, 
amenajarea traseelor pietonale, precum și a unei rețele de pis 
te pentru biciclete. Astfel, implementarea proiectului va crește 
calitatea vieții locuitorilor din municipiul Slobozia prin diminuarea 
emisiilor de carbon și prin configurarea unui spațiu recreativ ce 
facilitează deplasările pietonale și cu bicicleta. 

Proiectul va fi implementat în 54 de luni, în perioada 8 fe
bruarie 2018 – 31 iulie 2022, și propune investiții a căror valoare 
totală este de 10.135.239,76 lei. Din aceștia, contribuția FEDR 
este de peste 8,6 milioane de lei, alocarea bugetului național 
depășește 1,3 milioane de lei, în timp ce beneficiarul asigură o 
cofinanțare de peste 200 de mii de lei. 

Cele două proiecte sunt finanțate prin Regio (Programul 
Operațional Regional 20142020), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promo‐
varea 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 – 
„Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ 
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

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”.
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Dezvoltarea mobilității urbane prin mijloace eficiente 
și nepoluante în municipiile Pitești și Călărași

În data de 30 aprilie, au fost semnate două noi contracte 
de finanțare ce propun reducerea emisiilor de carbon în muni
cipiile Pitești și Călărași prin adoptarea unor măsuri care să 
creas că atractivitatea mijloacelor nepoluante de deplasare, efi
cientizând în același timp transportul public de călători. Este 
vorba despre aplicațiile „Modernizarea infrastructurii serviciului 
public local de călători și creșterea atractivității transportului 
ne motorizat” și „Sporirea gradului de mobilitate a populației prin 
introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternati vă, 
cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași”. 

Cele două proiecte vor primi finanțare nerambursabilă 
prin Regio (Programul Operațional Regional 20142020), Axa 
prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, 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 pen‐
tru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Prin proiectul „Modernizarea infrastructurii serviciului pu‐
blic local de călători și creșterea atractivității transportului ne‐
motorizat”, administrația piteșteană își propune să reducă emi
siile de gaze cu efect de seră, autorizând efectuarea unor 
intervenții care să conducă la modernizarea transportului public 
de călători și la creșterea atractivității transportului nemotorizat. 
Ca atare, vor fi realizate lucrări de optimizare a traseelor de 
transport, prin introducerea a trei noi linii, de eficientizare a 
transportului public de călători, prin integrarea unui sistem de 
eticketing și a unor panouri informative, precum și de creșterea 
a atractivității prin modernizarea stațiilor de călători. De ase
menea, vor fi amenajate piste pentru biciclete, integrânduse 
totodată un sistem de tip bikesharing. Aceste investiții vor 
crește atractivitatea și utilitatea transportului public de călători, 
piteștenii beneficiind astfel de o rețea care va asigura o mai 
bună legătură între cartierele municipiului, precum și de condiții 

care stimulează deplasările nepoluante. Având un termen de 
realizare de 91 de luni, în perioada 1 octombrie 2015 – 30 aprilie 
2023, proiectul are un buget a că rui valoare totală este de 
57.753.740,13 lei. Din aceștia, peste 48 de milioane de lei consti
tuie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regio
nală (FEDR), peste 7,4 milioane de lei reprezintă alocarea din 
bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă asi gurată de beneficiar 
depășește ca valoare suma de un milion de mii de lei, valoarea 
cheltuielilor neeligibile fiind de aproximativ 825 de mii de lei. 

Proiectul „Sporirea gradului de mobilitate a populației prin in‐
troducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu 
stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași” 
depus de administrația călărășene are în vedere creșterea mobilității 
urbane prin introducerea unui sistem alternativ de deplasare. În 
acest sens, investițiile vizează implementarea unui sistem de închiriere 
a bicicletelor care va asigura deplasările în spațiile neacoperite de 
transportul public de călători, punând totodată la dispoziția călărășenilor 
mijloacele necesare de deplasare în zonele de interes. Prin urmare, 
gradul de mobilitate în zona centrală și în zonele limitrofe se 
îmbunătățește, efectele poluării, inclusiv a celei fonice, se diminuează 
și, nu în ultimul rând, se promovează un transport public modern, 
eficient și nepoluant care crește calitatea vieții în municipiul Călărași. 

Proiectul va fi implementat în 41 de luni, în intervalul 1 
decembrie 2018 – 30 aprilie 2022, și propune investiții a căror 
valoare totală este de 6.194.443,11 lei. Din aceștia, contribuția 
FEDR este de peste cinci milioane de lei, alocarea bugetului 
național depășește 800 de mii de lei, în timp ce beneficiarul 
asigură o cofinanțare de peste 120 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”.
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Peste 24 de milioane de lei, fonduri Regio, pentru creșterea 
calității vieții în municipiul Roșiorii de Vede

În data de 29 aprilie, a fost semnat contractul de 
finanțare aferent proiectului „Îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede, județul 
Teleorman” care va avea ca rezultat creșterea incluziu 
nii sociale în cazul grupurilor defavorizate și va asigura 
accesul nediscriminatoriu la servicii publice sociale și 
culturale. 

În acest sens, administrația locală va autoriza 
investiții ce vor crește calitatea serviciilor sociale, pe 
de o parte, iar pe de alta vor îmbunătăți spațiile publice 
urbane. Astfel, se vor realiza lucrări de reabilitare a clă 
dirii Teatrului de Vară, care își va diversifica oferta cul
turalartistică, și vor fi construite spații sociale desti 
nate locuirii, bloc de apartamente și duplex de locuințe 
sociale, creânduse în acest mod condiții mai bune de 
viață pentru cei peste 30 de mii de locuitori ai urbei. 
Nu în ultimul rând, lucrările de reabilitare și moderni
zare a străzilor vor îmbunătăți aspectul spațiilor urba 
ne, sporind atractivitatea municipiului. 

Aplicația beneficiază de finanțare nerambursabilă 
din Programul Operațional Regional 20142020 (Re
gio), în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regene‐
rării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 
9b  „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, eco‐
nomică și socială a comunităților defavorizate din re‐
giunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1  
„Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici 
și mijlocii din România”. 

Lucrările ce vor fi realizate în cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului Ro ‐
șiorii de Vede, județul Teleorman” au un buget estimat 
la o valoare totală de 24.363.045,27 lei, din care peste 
19,7 milioane de lei sunt alocate din Fondul European 
de Dezvoltare Regională (FEDR), contribuția din buge
tul de stat depășește trei milioane de lei, iar cofinan ța 
rea eligibilă a beneficiarului este de peste 465 de mii 

de lei, peste un milion de lei fiind valoarea cheltuielilor 
neeligibile. Proiectul va fi implementat în 59 de luni, 
în perioada 1 mai 2018 – 31 martie 2023. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, 
au fost semnate contracte pentru 696 de cereri de 
finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,7 
miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este 
inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – 
„Consolidarea capacității instituționale și o adminis ‐
trație publică eficientă”, proiect implementat la nivel 
național al cărui beneficiar este Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR 
Sud Muntenia.

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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Situația proiectelor POR în data de 11 mai 2020



Gilda Lidia NICULESCU 
• 17 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 5 mai, colega noastră Gilda Lidia NICULESCU, șef Ser

viciu dezvoltare, aniversează 17 ani de activitate în cadrul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim pentru atitudinea 
proactivă și pentru abilitățile organizatorice manifestate dea lungul 
celor 17 ani de activitate susținută! 

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!
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Sănătatea cetățenilor – prioritate a Programului 
Interreg VA RomâniaBulgaria

Programul Interreg VA RomâniaBulgaria, finan 
țat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională (FEDR), își mobilizează mijloacele 
pe care le are la dispoziție pentru a ajuta statele mem
bre să își coordoneze răspunsurile naționale, luând 
măsuri ferme pentru a consolida sectoarele de sănă
tate publică din țările noastre și pentru a atenua im
pactul socioeconomic în Uniunea Europeană. În a 
ceste vremuri de criză, peste tot în Uniunea Euro peană, 
țări, regiuni și orașe le dau o mână de ajutor vecinilor 
lor și celor care au nevoi mai stringente. Se donează 
echipamente, se tratează pacienți din zona sau țara 
învecinată, se repatriază cetățeni blocați în străinătate. 
Solidaritatea europeană nu se dezminte. În acest sens, 
este în interesul tuturor ca Europa, statele membre și 
cetățenii lor să iasă puternici din această criză. 

Programul Interreg VA RomâniaBulgaria a fi 
nanțat o serie de proiecte ce sau adresat domeniului 
sănătății, în cadrul Axei prioritare 5 – „O regiune efi‐
cientă”, ce au avut ca principal rezultat acela de a 
spori nivelul de cooperare prin dezvoltarea de acțiuni 
comune concrete cu scopul de a îmbunătăți starea 
generală de bine a cetățenilor din zona transfrontalieră. 
Astfel, în cadrul proiectului ROBG174, „Sănătatea ta 
contează! Modernizarea spitalelor din Zimnicea și Svis‐
htov”, implementat de către Unitatea Administrativ 
Teritorială – Orașul Zimnicea, în calitate de beneficiar 
lider și Municipalitatea Svishtov, beneficiar 2, au fost 

achiziționate echipamente medicale care au completat 
nevoile spitalelor din Zimnicea și Svishtov. În vederea 
tratării pacienților infectați cu Covid19, Spitalul Caritas 
din Municipiul Roșiorii de Vede a fost desemnat ca 
spi tal suport pentru tratarea pacienților infectați și, fi
indcă nu deține toată aparatura necesară, Spitalul Oră 
șenesc Zimnicea a venit în ajutor, punând la dispoziție 
următoarele echipamente: două injectomate, trei mo
nitoare funcții vitale și un aparat de anestezie generală, 
echipamente care au fost achiziționate în cadrul pro
iectului menționat, făcând ca obiectivele noastre ini 
țiale să fie și mai relevante. 

Și în această perioadă grea, echipa Biroului Regio 
nal pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru 
granița RomâniaBulgaria (BRCT Călărași)/Secretariatul 
Comun (SC) pentru Programul Interreg VA România
Bulgaria este aproape de beneficiarii Programului, asi
gurând asistența tehnică precum și rambursarea fon
durilor atât de necesare, folosind mijloace de co mu nicare 
moderne, contribuind în mod activ la implementarea 
proiectelor, în același timp având ca prioritate prote
jarea sănătății tuturor prin reducerea răspândirii viru
sului. 

Pentru a afla mai multe despre Programul Inter
reg VA România–Bulgaria, despre evenimentele vii
toare, dar și despre proiectele finanțate, vă invităm să 
accesați pagina de internet www.interregrobg.eu. 

Sursa: stireamedia.ro

Sursă foto: pixabay.com

http://www.interregrobg.eu
http://stireamedia.ro
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Fonduri pentru proiecte editoriale

Administrația Fondului Cultural 
Național a lansat în data de 2 mai 
cea dea treia sesiune din cadrul pro 
gramului pentru proiecte edito
riale. Astfel, până la 31 mai, editu
rile și redacțiile de publicații cultu rale, 
persoane juridice de drept privat 
care, potrivit actelor constitutive, 
desfășoară activități editoriale (ex.: 
ONG, societăți comerciale, per

soane fizice autorizate, întreprin
deri individuale ș.a.), precum și 
persoane juridice de drept public 
(instituții publice care derulează 
proiecte editoriale) pot depune 
aplicații pentru secțiunile: carte, 
reviste și publicații și ediții de poe
zie. Apelul de proiecte are alocat 
un buget de 800 de mii de lei. 

Sursa: fonduri‐structurale.ro

Catalogul surselor de finanțare 
nerambursabilă active pentru 

luna mai 2020
Agenția pentru Dezvoltare Re 

gională Sud Muntenia, prin Direc ția 
Dezvoltare și Comunicare, a publicat 
Catalogul surselor de finan țare ne
rambursabilă pentru luna mai 2020! 

Scopul editării acestei publi 
ca ții este de a veni în sprijinul po 
ten țialilor beneficiari de fonduri 
nerambursabile din regiunea Sud 
Muntenia care doresc să realizeze 
diferite investiții. Astfel, în acest 
document sunt prezentate oportu 
nitățile de finanțare din programe 

le operaționale și schemele de grant, 
ce se derulează în prezent în Ro
mânia, precum și oportunitățile din 
Programul Național pentru Dezvol
tare Rurală 2014 – 2020, INTERREG 
VA și URBACT III. 

Publicația electronică poate fi 
accesată pe siteul Agenției, www.adr 
muntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surse 
lor de finanțare, link: https://www.adr 
muntenia.ro/download_file/docu
ment/1168/csfdecembrie2019.pdf.

Fonduri suplimentare 
pentru cercetări 

în sănătate 
Consiliul European pentru Ino 

vare suplimentează cu 150 de milioane 
de euro fondurile puse la dispoziție în 
cadrul Acceleratorului pilot, instrument 
de finanțare al Consiliului European 
pentru Inovare, creat pentru a sprijini 
companiile nou înființate, întreprinde
rile mici și mijlocii pentru a dezvolta și 
pune în aplicare soluții inovatoare la 
criza declanșată de Covid 19. Fondurile 
suplimentare se adaugă celor 164 de 
milioane deja alocate apelului de pro
iecte din cadrul instrumentului finan
ciar și sunt dedicate întreprinderilor ca 
re prezintă inovații relevante în contex tul 
actualei pandemii. 

Sursa: finantare.ro 

Consultare publică 
pentru NEETs I 
Autoritatea de Management pen 

tru Programul Operațional Capital Uman 
(AMPOCU) a lansat în consultare pu
blică ghidul Viitor pentru tineri NEETs I 
(persoane cu  vârsta cuprinsă între 16 
și 29 ani, fără loc de muncă, educație 
sau formare), aferent apelului de pro
iecte care va susține această categorie 
de persoane, dacă acestea sunt înre
gistrate la Serviciul Public de Ocupare 
(SPO) sau la Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă și dacă au do 
miciliul întruna din regiunile Sud Vest, 
Sud Est și Sud Muntenia. Astfel, fur nizorii 
acreditați de edu cație și formare, centre 
le autorizate de evaluare și certificare a 
competențelor profesionale, ONGuri, ca 
mere de comerț și industrie, și nu numai, 
au la dispoziție 232 de milioane de euro 
pentru acti vități de sprijin a tinerilor NEET 
privind integrarea pe piața muncii. Ghidul 
solicitantului poate fi consultat pe siteul 
Ministerului Fondurilor Europene până la 
data de 18 mai, iar propunerile de îmbu 
nătățire pot fi trimise pe adresa de e
mail: consultare.pocu@fonduriue.ro. 

Sursa: fonduristructurale.ro

http://fonduri-structurale.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1168/csf-decembrie-2019.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1168/csf-decembrie-2019.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1168/csf-decembrie-2019.pdf
http://www.finantare.ro
http://fonduri-structurale.ro
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Călătorie în note europene prin Sud Muntenia

Pentru românii de pretutindeni, 9 mai este un moment cu o triplă semnificație. La 9 mai 
sărbătorim Ziua Europei, Independența României, dar și sfârșitul celui deal Doilea Război 

Mondial. Acum, la 70 de ani de la Declarația Schuman, evenimentul care a pus Europa pe drumul 
spre Uniunea Europeană, deschidem metaforic porțile regiunii Sud Muntenia pentru un periplu 
în note europene. Prin urmare, această călătorie virtuală va aduce în primplan obiective 
turistice sau de patrimoniu național care șiau recăpătat sau sunt pe cale săși recapete 
strălucirea de odinioară, grație finanțărilor europene. 

Punctul de debut al călătoriei noastre este loca
litatea Arefu, județul Argeș. Monument istoric din se
colul al XIVlea, Cetatea Poenari, căci acesta este obiec
tivul nostru, domină de la înălțime Cheile Argeșului. 
Cetatea este cunoscută drept reședința secundară a 
lui Vlad țepeș, fiind construită ca o fortăreață împotriva 
atacurilor otomane, pe locul unor vestigii de pe vremea 
lui Negru Vodă. Atractivitatea și valoarea edificiului au 
fost potențate prin lucrările de reabilitare și conserva re, 
cu o valoare de peste 10 milioane de lei, finanțate în 
cadrul proiectului „Conservarea și consolidarea Cetății 
Poenari Argeș” (POR 20142020, AP 5,PI 5.1, OS 5.1).  

De la Cetatea Poenari, ne oprim în județul Călărași 
pentru vorbi despre biserica fostei Mănăstiri Negoești 
din satul cu același nume, comuna Șoldanu. Mănăsti
rea Negoești a fost ridicată în perioada 16481649 de 
domnitorul Matei Basarab și soția sa, Elena. După ce 
a fost închinată la Muntele Athos, lăcașul de cult a 
fost înzestrat cu bunuri și moșii care îl situau printre 
cele mai bogate din țara Românească. Ansamblul mă
năstiresc cuprindea Biserica Sfântul „Mercurie”, casa 
domnească, chilii, construcții anexe și zid de incintă. 
Având statutul de monument istoric și de arhitectură 

religioasă, complexul a fost reabilitat prin investiții de 
peste 10 milioane de lei, prin proiectul „Restaurare, 
consolidare, punere în valoare și introducere în circuitul 
turistic a Complexului Arhitectural Medieval al fostei 
Mănăstiri Negoești‐Șoldanu, județul Călărași”.  (POR 
20072013, AP 5, DMI 5.1) 

Să pășim acum întrun loc încărcat de istorie! Cur 
tea Domnească din Târgoviște (Dâmbovița) este un com 
plex de edificii și fortificații medievale, din mijlocul căro 
ra ne întâmpină Turnul Chindiei. Ansamblul de monu mente 
a fost construit pentru a servi drept centru adminis
trativ al țării Românești, dar și ca locuință pentru dom
nitor, familia sa și pentru numeroșii lor curteni. Aici 
era locul în care se țineau divanurile, se eliberau actele 
cancelariei și erau primiți oaspeții și călătorii străini. 
Prin proiectul „Impulsionarea dezvoltării județului 
Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei 
capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea, 
dezvoltarea și valorificarea Ansam blului Monumental 
Curtea Domnească din Târgoviște”, în fosta capitală a 
țării Românești se realizează investiții de aproximativ 
20 de milioane de lei (POR 20142020, AP 5,PI 5.1, OS 5.1). 

(continuare în pagina 17) 

Sursă foto: i.ytim
g.com
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(continuare din pagina 16) 
Să ne continuăm periplul virtual apropiindune 

de cea mai mare arie protejată din Câmpia Română, 
Parcul Natural Comana, spre a vizita Mănăstirea Co
mana (situată în comuna cu același nume) ctitorită de 
Vlad țepeș în anul 1461, ca o mănăstirecetate, ruinată 
până la finele secolului al XVIlea. Locul pe care a fost 
înălțată mânăstirea era odinioară o insula, în mijlocul 
mlaștinilor, iar accesul se făcea pe o poarta aflată în 
nordul incintei, după ce se traversa un pod de lemn, 
ușor de incendiat la vreme de primejdie. Râul Câlniș 
tea, care curge în partea de răsărit a satului Comana, 
întâlnește în cale balta Comanei pe care o străbate și 
din care se desprinde în fața mânăstirii. În dreptul sa
tului Comana, apa desface un braț care ocolește os
trovul și se reîntoarce apoi la vechea matcă. Afectată 
de vremuri, mănăstirea a fost reclădită de boierul Radu 
Șerban la sfârșitul secolului al XVIlea (1588), care a 
folosit ruinele rămase de la vechea mănăstire, în spe
cial zidul de incintă. În biserica, cu hramul Sf. Nicolae, 
va comanda ca zidul de la intrarea în pronaos să fie 
zugrăvit împreună cu soția sa Elina, așa cum o cerea 
obiceiul ctitoricesc. În 1609, după ce a devenit domn 
al țării Românești, Radu Șerban zugrăvește biserica 
mănăstirii Comana, punând să se intervină în pictura 
cel reprezenta, prin adăugarea însemnelor domnești. 
Această pisanie nu sa păstrat, fiind înlocuită la refa
cerea din 1699 – 1700 cu o alta, a strănepotului său, 
Șerban Cantacuzino, care va cinsti cum se cuvine nu
mele străbunicului domnesc, pomenindul în înscrisul 
săpat deasupra intrării lăcașului ca prim ctitor al zidirii 
pe care o reface. Restaurat prin investiții de peste 30 
de milioane de lei (realizate prin POR 20072013, AP 5, 
DMI 5.1, în cadrul proiectului „Restaurarea și valorifi ca ‐
rea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăs‐
tirea Fortificată Comana și modernizarea infrastruc turii 
conexe”) străvechiul locaș de cult își așteaptă îm bietor oaspeții. 

Schimbând puțin registrul călătoriei noastre, ajun
gem în Amara, stațiunea balneară din județul Ialomița. 
Atestată documentar din vremea domniei lui Matei 
Basarab, stațiunea a început să funcționeze din anul 
1892. În prezent, Amara atrage pe de o parte turiștii 
care vizitează litoralul și aleg să facă o escală în apro
pierea lacului, iar pe de alta parte – turiștii care optează 
pentru un sejur plăcut, la care se adaugă ședințe de 
tratament balnear. Pentru a crește calitatea și diversi
tatea serviciilor oferite de stațiunea ialomițeană, se 
implementează proiectul „Reabilitare și modernizare 
Grădina de Vară, Amara, județul Ialomița” (POR 214
2020, AP 7, PI 7.1), în cadrul căruia vor fi investiți peste 
13,8 milioane de lei.  

De aici, drumul nostru urcă spre cer, până la Cru
cea Comemorativă a Eroilor Români din Primul Război 
Mondial, monument istoric situat în munții Bucegi, pe 
teritoriul județului Prahova. Acesta este de forma unei 
cruci latine, având o înălțime de 39,3 metri și a fost 
construit între anii 19241928 în apropiere de vârful 
Caraiman, la altitudinea de 2.291 m, pentru a cinsti 
memoria celor 30.000 de militari români căzuți în lup
tele de pe Valea Prahovei, în Primul Război Mondial. 
În anul 2013, acest monument a fost desemnat de că
tre Guinness World Records ca fiind cea mai înaltă 
cruce din lume amplasată pe un vârf montan. Pentru 
conservarea, protejarea și valorificarea acestui monu
ment cultural și istoric de referință pentru România, 
se realizează investiții de peste 19 milioane de lei, prin 
proiectul „Restaurarea, reabilitarea, conservarea și a ‐
menajarea unui spațiu expozițional în cadrul Monu‐
mentului Crucea Comemorativă a Eroilor Români din 
Primul Război Mondial (Monumentul Crucea Eroilor 
„Crucea Caraiman”/Monumentul eroilor (Crucea) de 
pe vârful Caraiman)” (POR 20142020, AP5, PI 5.1).  

De la înălțimea vârfului Caraiman, ne îndreptăm 
din nou atenția asupra înălțimilor spirituale, prin pre
zentarea Catedralei „Sfântul Haralambie” din municipiul 
Turnu Măgurele, considerată un monument reprezen
tativ pentru arta ecleziastică de la începutul secolului 
trecut. Edificiul din localitatea de pe malul Dunării a fost 
construit între anii 1901 și 1905, conform unui plan în
tocmit inițial de arhitectul francez Emile Andre Lecomte 
du Nouy, autorul refacerii Catedralei Episcopale din Cur
tea de Argeș. Asemănarea este evidentă, exteriorul fiind 
bogat decorat cu medalioane de piatră cu relief plat, cu 
motive geometrice și florale. Ferestrele au ancadramente 
de piatră și semicolonete laterale. Pridvorul deschis, 
susținut pe patru coloane, cu un aspect general de bal
dachin, dar și cele trei turle, oferă monumentului un as
pect deosebit. Aici, datorită finanțării europene sunt în 
curs de realizare lucrări de consolidare, restaurare și 
conservare a corpului principal al bisericii, restaurarea 
și conservare a frescei interioare, a vitraliilor, a compo
nentelor artistice de metal, piatră, ornamente turnate, 
marmură și componentelor artistice din lemn, printre 
numeroase alte intervenții. (Proiectul „Restaurare, con‐
solidare, protec ție și conservare a Catedralei Sfântul Ha‐
ralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, AP 5, PI 5.1, 
valoare totală peste 20 de milioane de lei). 

Deși „Călătoria continuă!”, noi încheiem aici periplul 
nostru prin regiunea Sud Muntenia, o regiune a contras
telor de relief, leagăn al civilizației din cele mai vechi timpuri 
și, din acest motiv, un ținut cu o istorie fascinantă. 

Sursa: Wikipedia
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Bază sportivă 
multifuncțională, 

în municipiul 
Pitești

Piteștenii vor avea în curând noi oportunități 
de desfășurare a activităților sportive. Pentru aceasta, 
terenul de sport aflat în apropierea Școlii Gimnaziale 
„Marin Preda” va fi reabilitat și va oferi posibilitatea 
practicării unor sporturi precum: fotbalul, tenisul de 
câmp, baschetul și handbalul. 

Astfel, baza sportivă, care va avea o suprafață 
de aproximativ două mii de metri pătrați, va beneficia 
de iluminat nocturn, două tribune de câte 30 de lo
curi destinate spectatorilor, plasă de protecție, pre
cum și de o suprafață de aproape o mie de metri 
pătrați acoperită cu un covor cauciucat, vopsit în 
șase straturi de vopsea acrilică. De asemenea, în ex
teriorul spațiului reabilitat vor fi amenajate alei pie
tonale, spații verzi, iar terenul de sport va fi împrej
muit cu un gard înalt de peste doi metri.  

Sursa: universulargesean.ro

ARGEȘ Inițiative 
de planificare strategică 
la nivelul administrației 

județene călărășene
Consiliul Județean Călărași își consolidează capacitatea 

administrativă derulând acțiuni de planificare strategică, de 
simplificare a procedurilor administrative, precum și de intro
ducere a unor metode electronice de gestionare și manage
ment al documentelor. Grație acestor intervenții, călărășenii 
vor avea acces la servicii administrative simplificate și eficiente, 
prin intermediul unui portal de servicii digitale. De asemenea, 
angajații instituției vor beneficia de cursuri de specializare în 
domenii precum planificarea strategică sau utilizarea sistemului 
informatic aferent implementării acestor acțiuni. 

Acțiunile se vor desfășura în cadrul proiectului „Pla nificare 
strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare 
sustenabilă a județului Călărași”, finanțat cu peste 3,6 milioane 
de lei din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – 
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, 
Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde 
comune în administrația publică locală ce optimizează proce
sele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Sursa: observatorcl.info

CĂLĂRAȘI

Investiții 
de impact 

în comuna Răzvad
Cu toate proiectele de investiții aflate în grafic, 

autoritatea publică din Răzvad asigură condiții mai 
bune de viață pentru locuitorii comunei. Astfel, sunt 
în derulare lucrările de realizare a rețelei de canali
zare, dea lungul DN 72, și de refacere a carosabilului, 
acolo unde sau realizat branșamentele. De aseme
nea, se realizează intervenții la rețeaua de apă po
tabilă din satul Gorgota (comuna Răzvad), unde, 
practic din cele 250 de branșamente prevăzute, mai 
trebuie executate 60, pentru ca recepția lucrărilor 
să fie făcută. Nu în ultimul rând, administrația locală 
are în vedere asfaltarea străzilor pentru care a obți 
nut finanțare europeană prin AFIR sau de la Consiliul 
Județean Dâmbovița. În ceea ce privește această ini 
ția tivă, asfaltarea pe o serie de străzi a fost finalizată, 
în timp ce pentru celelalte tronsoane se așteaptă 
terminarea lucrărilor la rețeaua de apă potabilă. 

Sursa: incomod‐media.ro

DÂMBOVIțA

Soluții „smart”, 
pentru municipiul Giurgiu

Locuitorii municipiului Giurgiu vor beneficia de 
servicii administrative îmbunătățite prin implemen
tarea unui proiect ce conține segmente „smart city”. 
Astfel, aplicația „Servicii publice partajate digitalizate – 
continuarea simplificării procedurilor administrative 
și reducerea birocrației pentru cetățeni în municipiul 
Giurgiu (SEPAR)” își propune să crească accesul 
populației la serviciile furnizate de sistemul judiciar, 
îmbunătăținduse totodată calitatea acestora. De 
asemenea, în cadrul proiectului se mai are în vedere 
asigurarea transparenței și a unei integrități sporite 
a sistemului administrativ, precum și arhivarea elec
tronică a tuturor documentelor din instituție. Nu în 
ultimul rând, cetățenii vor putea accesa online ser
viciile administrației, prin intermediul unor module 
noi ce vor asigura interfața celor deja existente. 

Sursa: giurgiuveanul.ro

GIURGIU

http://universulargesean.ro
http://observatorcl.info
http://incomod-media.ro
http://giurgiuveanul.ro


Decontări 
de peste 3,5 milioane 
de lei, pentru investiții 

realizate în patru 
localități teleormănene

Comunitățile locale din județul Teleorman be
neficiază de condiții de viață mai bune datorită pro
iectelor implementate. Autoritățile publice din patru 
localități teleormănene au primit de la Ministerul 
Lucrărilor Publica, Dezvoltării și Administrației peste 
3,5 milioane de lei pentru decontarea investițiilor 
realizate. Astfel, pentru Turnu Măgurele a fost alocată 
suma de 170.993,44 de lei, în timp ce către Roșiorii 
de Vede fost virată suma de 693.954,63 de lei. De 
asemenea, pentru administrația din Segarcea Vale a 
fost virată suma de 344.472,83 de lei, iar pentru Bra
gadiru suma de 2.324.221,31 de lei. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro
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INFO 
JUDEțE

Subvenții 
pentru cultivatorii 

de tomate 
în sere 

și solarii
Și în acest an ne vom bucura de delicioasele 

to mate cultivate în sere și solarii de producătorii din 
județul Ialomița, unul dintre bazinele legumicole con
sacrate din țară. Astfel, grație inițiativei Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru fiecare 
suprafață de 1.000 de metri pătrați cultivați cu roșii 
în spații protejate, cultivatorii pot primi 3.000 de 
euro. Măsura adoptată se aplică la nivel național și 
beneficiază de o alocare de 40 de milioane de euro.  

Prin implementarea Programului Tomata sunt 
susținuți fermierii din România, în timp ce consuma
torii  au acces la produse românești de calitate, în 
orice sezon.  

Sursa: ziarul‐mara.ro

IALOMIțA

Instrumente 
pentru colectarea 

selectivă 
a deșeurilor

Administrația județului Prahova pune la dis 
poziția locuitorilor municipiului Ploiești instrumentele 
care să determine colectarea selectivă și reciclarea 
deșeurilor. În acest sens, pe raza urbei vor fi ampla
sate peste 100 de ansambluri modulare ce vor fi fo
losite pentru protecția containerelor de depozitare 
selectivă a deșeurilor provenite de la populație. 

Această intervenție constituie o soluție optimă 
pentru o serie de probleme identificate ce țin de 
cantitatea deșeurilor generate, de containerele de
teriorate, precum și de vandalizarea acestora. 

Pentru realizarea acestor investiții a fost esti
mată suma de 1,26 milioane de lei fără TVA, fonduri 
provenite din fondul Înlocuire, Întreținere, Dezvoltare 
(IID) alocat prin Sistemul de Management Integrat 
al Deșeurilor Prahova. 

Sursa: ziarulprahova.ro

TELEORMAN

PRAHOVA

Sursă foto: pixabay.com

http://ziarulteleormanul.ro
http://ziarulmara.ro
http://ziarulprahova.ro
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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, 
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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


