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Momentul mult așteptat pentru continuarea dezvol-
tării durabile și echilibrate a Regiunii Sud - Muntenia a 
sosit. Vineri, 7 octombrie a.c., la Bruxelles, a fost semna-
tă decizia Comisiei Europene de adoptare a Programului 
Regional Sud - Muntenia 2021-2027, acesta fiind printre 
primele aprobate la nivel național.

În premieră, negocierile pentru Programul Regional 
Sud - Muntenia 2021-2027 au fost purtate direct între 
ADR Sud Muntenia, în calitate de Autoritate de Manage-
ment, și Comisia Europeană. 

„Iată că, după aproape un an și jumătate de când ne-
am asumat, în calitate de autoritate de management 
proaspăt desemnată, importanta misiune de a realiza pri-
mul program propriu al Regiunii Sud - Muntenia, în da-
ta de 7 octombrie, acesta a fost aprobat de către Comi-
sia Europeană! Satisfacția noastră este cu atât mai mare 
cu cât programul nostru se numără între cele două pro-
grame care au primit primele undă verde de la forul eu-
ropean. Au fost luni de muncă asiduă pe care colegii mei 
au depus-o cu tot angajamentul și cu toată dăruirea lor, 
au fost nenumărate întâlniri cu potențialii beneficiari, cu 
oficialii europeni și de aceea ECHIPEI Agenției vreau să-i 
mulțumesc în primul rând pentru obținerea acestui rezul-
tat atât de dorit și de așteptat! Am beneficiat în aceas-
ta perioadă de sprijinul și de încrederea necondiționate și 
susținute ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - 
Muntenia, premise fără de care demersul nostru ar fi fost 
mult îngreunat sau chiar sortit eșecului. De aceea și către 
membrii Consiliului nostru se îndreaptă mulțumirile și re-
cunoștința noastră! Un sprijin constant și consistent am 
avut în aceasta perioadă (și sperăm ca el să se regăseas-
că și pe perioada derulării Programului!) din partea Mi-
nisterului Investițiilor și Proiectelor Europene, condus cu 
profesionalism și dedicație de Marcel Ioan Boloș, căruia îi 
aduc calde multumiri! Aprobarea Programului nu repre-
zintă decât un succes de etapă, marea provocare abia de 
acum începând: aceea de a transpune în realitate acest 
document pentru a contribui la creșterea calității vieții în 
comunitățile din Regiunea noastră. Vă invit, așadar, pe 
dumneavoastră, toți actorii importanți ai Regiunii (admi-
nistrația locală, mediul de afaceri, parteneri ai Agenției, 
sectorul neguvernamental, etc.) să fiți parte a marii echi-
pe a Regiunii Sud - Muntenia, echipa care să transforme 
Programul din vorbe în fapte! Succes Programului Regio-
nal Sud - Muntenia 2021-2027! Succes Regiunii de Dezvol-
tare Sud - Muntenia!”, a declarat Liviu Gabriel Mușat, di-
rectorul general al ADR Sud - Muntenia.

Plecând de la specificitățile regionale, de la lecțiile în-
vățate în derularea POR 2014-2020 și de la documente-

le regionale de programare, fondurile europene atribu-
ite pentru dezvoltarea regională durabilă în exercițiul fi-
nanciar 2021-2027 vor finanța investiții în infrastructu-
ră, servicii și echipamente necesare relevante, precum 
și achiziționarea, testarea și pilotarea de soluții și aplica-
ții, inclusiv asigurarea securității cibernetice și interope-
rabilității acestora în vederea valorificării avantajelor di-
gitalizării prin dezvoltarea de servicii pentru siguranța și 
în beneficiul cetățenilor, al mediului de afaceri și de cer-
cetare și al autorităților și instituțiilor publice locale/cen-
trale.

Astfel, investițiile pentru dezvoltarea regională dura-
bilă vor fi realizate prin șase Obiective strategice cores-
punzătoare celor cinci Obiective de politică stabilite de 
Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027:

1. Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regi-
unii, bazată pe inovare, digitalizare și dezvoltarea ecosis-
temului antreprenorial;

2. Stimularea tranziției regiunii către o economie cu 
emisii zero prin creșterea eficienței energetice, îmbună-
tățirea protecției mediului și creșterea mobilității urba-
ne;

3. Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rura-
le și urbane la rețeaua TEN-T prin investiții în infrastruc-
tura rutieră de drumuri județene;

4. Creșterea accesului la servicii de calitate și favora-
bile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii educați-
onale;

5. Creșterea atractivității regiunii prin investiții în in-
frastructura de turism, patrimoniu cultural și regenera-
re urbană;

6. Dezvoltarea capacității administrative a Autorității 
de Management pentru Programul Regional Sud-Mun-
tenia și a beneficiarilor.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia 
este Autoritatea de Management pentru Programul Re-
gional Sud - Muntenia 2021-2027 și va gestiona în viitorul 
exercițiu financiar peste 1,3 miliarde de euro pentru ce-
tățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Că-
lărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleor-
man.

Programul Regional Sud - Muntenia 2021-2027 es-
te publicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în 
secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Munte-
nia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > Programul Re-
gional Sud-Muntenia 2021-2027, link: https://www.adr-
muntenia.ro/index.php/download_file/article/824/PR-
SM-2021-2027-APROBAT.rar.

Sud-Muntenia, printre primele regiuni din România 
al căror Program Regional a fost aprobat de Comisia Europeană
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Miercuri, 12 octombrie 2022, Agenția pentru Dezvol-
tare Regională (ADR) Sud - Muntenia a organizat o întâl-
nire de lucru, la solicitarea Consiliului Județean Călărași. 
Alături de reprezentanții celor două instituții, au parti-
cipat la discuții Costinel Milescu, primarul Municipiului 
Oltenița și Dimitar Stefanov, primarul orașului Tutrakan, 
Bulgaria. În cadrul evenimentului, Andreea Mirela Ta-
che, directorul Direcției Economice din cadrul ADR Sud - 
Muntenia a prezentat date despre Regiunea Sud - Mun-
tenia, precum și noutățile aduse de Programul Regional 
Sud - Muntenia 2021-2027. Gabriela Călin, directorul Di-
recției Autoritate de Management a răspuns întrebări-
lor adresate de participanți, iar Daniela Camelia Traian, 
directorul Direcției Dezvoltare și Comunicare a prezen-
tat partenerilor bulgari oportunități de colaborare oferi-
te de proiectele finanțate din fonduri europene, în care 
Agenția este lider sau partener.

Participanții la eveniment au primit informații des-
pre prioritățile de finanțare ce vor putea fi accesate prin 
program, posibilitățile de dezvoltare regională, tendințe-
le și prioritățile Uniunii Europene (UE), astfel încât idei-
le de dezvoltare a comunităților din regiunea Sud - Mun-
tenia să aibă șanse maxime de realizare. Reprezentanții 

autorităților publice au fost interesați de modul de acce-
sare a fondurilor europene nerambursabile, prin proiec-
te care să contribuie la dezvoltarea economico-socială a 
județului Călărași, identificarea celor mai bune metode 
de inițiere și dezvoltare a unor investiții de succes. Prin 
aceste întâlniri de lucru, ADR Sud - Muntenia își propu-
ne să vină în sprijinul potențialilor beneficiari din regiu-
nea noastră, prin oferirea de informații importante pri-
vind investițiile ce vor putea fi finanțate prin Programul 
Regional Sud - Muntenia 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
este Autoritatea de Management pentru Programul Re-
gional Sud - Muntenia 2021-2027 și va gestiona în viitorul 
exercițiu financiar peste 1,5 miliarde de euro pentru ce-
tățenii din județele componente ale regiunii: Argeș, Călă-
rași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este pu-
blicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secți-
unea Despre noi > Activitatea ADR Sud-Muntenia > Dez-
voltare regională > 2021-2027 > Programul Regional Sud-
Muntenia 2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/
index.php/download_file/article/824/PR-SM-2021-2027-
APROBAT.rar.

Întâlnire de lucru pentru prezentarea 
oportunităților de finanțare oferite 

prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027
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Joi, 13 octombrie 2022, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud - Muntenia 

a organizat o întâlnire de lucru, reunind 
online, prin intermediul aplicației Zoom, 
reprezentanții Consiliului Județean Argeș 
implicați în accesarea proiectelor finanțate 
din fonduri nerambursabile și reprezentanți 
ai Agenției. Discuțiile s-au axat pe portofoliul 
de proiecte pe care Consiliul Județean Argeș îl 
are pregătit pentru a fi finanțat din Programul 
Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

În cadrul evenimentului găzduit de instituția noastră, 
Gabriela Călin, directorul Direcției Autoritate de Manage-
ment, Daniela Camelia Traian, directorul Direcției Dezvolta-
re și Comunicare și Cristina Radu, șef Serviciu Helpdesk, au 
răspuns întrebărilor adresate de invitați și au detaliat condi-
țiile de eligibilitate ale potențialilor solicitanți, alocarea la ni-
velul regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia, precum și spe-
cificul proiectelor ce pot fi depuse spre finanțare.

Prin această întâlnire de lucru, ADR Sud Muntenia, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Regional Sud Muntenia 2021-2027, își propune să vină 
în sprijinul potențialilor beneficiari din regiunea noastră, 
prin oferirea de informații importante privind prioritățile 
de finanțare ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor eu-
ropene nerambursabile alocate regiunii, prin Programul 
Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
este Autoritatea de Management pentru Programul Re-
gional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona în viitorul 
exercițiu financiar peste 1,5 miliarde de euro pentru ce-
tățenii din județele componente ale regiunii: Argeș, Călă-
rași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. 

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este pu-
blicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secți-
unea Despre noi > Activitatea ADR Sud-Muntenia > Dez-
voltare regională > 2021-2027 > Programul Regional Sud-
Muntenia 2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/
index.php/download_file/article/824/PR-SM-2021-2027-
APROBAT.rar.

Programul Regional Sud - Muntenia 2021-2027, 
pe agenda întâlnirii de lucru online 

cu reprezentanții CJ Argeș
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Concurs, începând cu data 
de 27 octombrie 2022, 

pentru ocuparea unui post de 
expert în cadrul Compartimentului 
Verificare Achiziții și Conflicte de 
Interese POR, Serviciul Verificare 

Proiecte POR, la sediul central 
din municipiul Călărași

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia 
organizează, începând cu data de 27 octombrie 2022, con-
curs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Com-
partimentului Verificare Achiziții și Conflicte de Interese 
POR, Serviciul Verificare Proiecte POR, la sediul central din 
municipiul Călărași. Contractul individual de muncă va fi 
pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licen-

ță în una dintre următoarele ramuri de știință (conform 
nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ progra-
melor de studii universitare): științe economice; ingine-
rie geologică, mine, petrol și gaze; inginerie electrică, 
electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor; 
inginerie civilă; ingineria sistemelor, calculatoare și teh-
nologia informației; inginerie mecanică, mecatronică, 
inginerie industrială și management sau științe juridice;

 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9 Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a in-

formațiilor;
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa 
de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se depun 
la sediul central al ADR Sud - Muntenia până la data de 
26.10.2022, ora 12:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
27.10.2022, începând cu ora 10:00, la sediul central al 
ADR Sud - Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Di-
recția Organism Intermediar POR, e-mail da.oi@adr-
muntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-
mail resurseumane@adrmuntenia.ro, tel: 0242-331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente nece-
sare înscrierii la concurs pot fi consultate pe website-ul 
ADR Sud - Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile 
> Bibliografii concursuri de angajare, link: https://www.
adrmuntenia.ro/download_file/document/1304/con-
curs-expert-CVACI-oct-2022.rar.

Concurs, începând 
cu data de 27 octombrie 2022, 

pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul 
Serviciului Evaluare, Selecție 

și Contractare POR, 
la sediul central 

din municipiul Călărași
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Mun-

tenia organizează, începând cu data de 27 octombrie 
2022, concurs pentru ocuparea unui post de expert 
în cadrul Serviciului Evaluare, Selecție și Contractare 
POR, la sediul central din municipiul Călărași. Contrac-
tul individual de muncă va fi pe durată determinată de 
12 luni din momentul angajării.

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

în următoarele ramuri de știință (conform nomencla-
torului domeniilor și al specializărilor/programelor de 
studii universitare): inginerie civilă; inginerie electrică, 
electronică și telecomunicații; ingineria transporturi-
lor; inginerie mecanică, mecatronică, inginerie indus-
trială și management;

 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9 Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a in-

formațiilor;
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa 
de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se de-
pun la sediul central al ADR Sud - Muntenia până la da-
ta de 26.10.2022, ora 12:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
27.10.2022, începând cu ora 10:00, la sediul central al 
ADR Sud - Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Di-
recția Organism Intermediar POR, e-mail: da.oi@adr-
muntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, 
e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, telefon 0242-
331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente 
necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe 
website-ul ADR Sud - Muntenia, la adresa www.adr-
muntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > 
Documente utile > Bibliografii concursuri de angaja-
re, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_fi-
le/document/1305/concurs-expert-EVAL-oct-2022.
rar.
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Vineri, 7 octombrie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul gene-
ral al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia, a par-
ticipat alături de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean 
Dâmbovița și Constantin Dinu, primarul municipiului Moreni, la 
evenimentul de inaugurare a proiectului „Modernizarea, extinde-
rea și echiparea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 4, Moreni”, fi-
nanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa pri-
oritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Priorita-
tea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învă-
țare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de edu-
cație și formare”, Obiectivul specific 10.1 - „Creșterea gradului de 
participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligato-
riu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sis-
temului”, Operațiunea A - Învățământ antepreșcolar și preșcolar.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea calității mediu-
lui educațional în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 4, din 
municipiul Moreni, ca urmare a realizării intervențiilor de moder-
nizare la construcția existentă, precum și prin extinderea propusă.

Proiectul de modernizare și extindere a GPP Nr. 4 a presu-
pus realizarea unor lucrări de extindere a corpului C2 cu rol de 
sală de mese și spațiu multifuncțional, precum și reabilitarea, re-
funcționalizarea, echiparea cu echipamente electronice, mobi-
lier și dotările specifice grădiniței. În urma realizării investiției se 
așteaptă o creștere a numărului de copii înscriși la unitatea de în-
vățământ preșcolar cu 2% anual.

Durata de implementare a proiectului este de 62 luni, de-
rulându-se în perioada 14 noiembrie 2017 – 31 decembrie 2022, 
iar bugetul investiției are o valoare totală de 6.577.525,99 lei, din 
care 4.917.692,49 de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR, aproximativ 752 mii de lei este valoarea eligibilă nerambur-
sabilă din Bugetul Național, iar 115 mii de lei este contribuția din 
partea Primăriei Municipiului Moreni, în calitate de beneficiar.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 10.1.A, 
unde au putut fi depuse proiecte dezvoltarea durabilă a infras-
tructurii educaționale pentru învățământul antepreșcolar și șco-
lar, s-au transmis 21 aplicații în valoare totală de 60,01 milioane 
de lei, ce au solicitat 45,26 milioane de lei - fonduri nerambursabi-
le. Pentru toate cele 21 de aplicații depuse s-au semnat contrac-
te de finanțare cu o valoare totală de 152,51 de milioane de lei și 
au solicitat fonduri publice în valoare de 120,28 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia au fost trans-

mise până acum 2.174 cereri de finanțare care au o valoare to-
tală de 20,59 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 
14,46 miliarde de lei. Pentru 966 dintre ele au fost semnate con-
tracte de finanțare în valoare totală de 9,54 miliarde de lei și fon-
duri nerambursabile solicitate de aproape 7,9 miliarde de lei. Su-
mele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în ca-
drul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care 
are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv 
o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 352 
de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,25 mi-
liarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,38 miliar-
de de lei. Pentru 180 dintre acestea s-au semnat contracte de fi-
nanțare în valoare totală de 1,58 miliarde de lei, ce au solicitat 
fonduri publice în valoare aproximativ 1,35 miliarde de lei.

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 din Moreni, 
modernizată cu fonduri Regio

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

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

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 13 octombrie 2022
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Al doilea apel de proiecte PNRR pentru investiții 
în infrastructura verde a localităților

Vineri, 14 octombrie, la ora 10:00, Ministerul Dezvol-
tării va lansa cel de-al doilea apel de proiecte pentru dez-
voltarea durabilă a localităților din România, prin investi-
ții în infrastructura locală, finanțate din Fondul Local al Pla-
nului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investiți-
ile finanțate vor susține atât reziliența și tranziția verde a 
zonelor urbane și rurale, cât și reducerea disparităților te-
ritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean. 
Alocarea financiară estimată pentru această a doua run-
dă este de 859.690.000 de euro pentru locuințe eficiente 
energetic pentru tineri și specialiști din sănătate și învăță-
mânt, pentru proiecte care vizează mobilitatea urbană ver-
de, prin înnoirea parcului de vehicule nepoluante destinate 
transportului public, cu emisii zero de gaze de eșapament, 
pentru achiziționarea de puncte de reîncărcare pentru ve-
hiculele electrice și pentru piste de biciclete în localități.

Astfel, pentru achiziția de vehicule nepoluante, bugetul 
disponibil este de 238.140.000 de euro. Pentru investiții în 
sisteme inteligente de management local, alocarea financi-
ară este de 74.720.000 de euro, pentru puncte de reîncăr-
care vehicule electrice, fondurile disponibile sunt în valoa-
re de 27.900.000 de euro, iar 31.450.000 de euro sunt alo-

cate pistelor pentru biciclete la nivel local. De asemenea, 
pentru construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri și 
locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învă-
țământ, autoritățile publice locale au la dispoziție un buget 
total de 117.480.000 de euro, în timp ce pentru reabilita-
re moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furni-
zarea de servicii publice de către unitățile administrativ-te-
ritoriale, bugetul disponibil este de 370.000.000 de euro.

În cadrul rundei a doua, nu există sume prealocate pe 
categorie de unitate administrativ-teritorială/subdiviziune 
a UAT-urilor, apelul fiind destinat tuturor unităților admi-
nistrativ-teritoriale și subdiviziunilor municipiului București 
de pe întreg teritoriul României, după principiul primul ve-
nit – primul servit, cu respectarea cerințelor de eligibilitate 
stabilite prin Ghidul solicitantului.

Cererile vor putea fi depuse online, în format digital, în 
mod transparent, pe site-ul www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, 
cu un utilizator și parolă securizată aferentă fiecărei UAT. Aici 
se vor vedea doar investițiile la care fiecare UAT este eligibil.

În cadrul primului apel de proiecte, au fost depuse 4.012 
cereri, în valoare totală de aproape 2 miliarde de euro.

Sursa: mdlpa.ro

Fonduri pentru eficientizarea energetică și consolidarea seismică 
a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice

În data de 10 octombrie, la ora 10:00, Ministerul Dez-
voltării a lansat cel de-al doilea apel de proiecte pentru 
eficientizarea energetică și consolidarea seismică a blo-
curilor de locuințe și a clădirilor publice, finanțate prin 
PNRR și gestionate de MDLPA. Alocarea financiară esti-
mată pentru această a doua rundă este de 985.405.000 
de euro pentru lucrări de intervenție integrate atât la 
clădiri rezidențiale multifamiliale, cât și la clădiri publice. 
Astfel, în cazul clădirilor rezidențiale multifamiliale, alo-
carea financiară estimată pentru lucrările de interven-
ție integrate este de 2.760.000 euro, pentru renovarea 
energetică moderată pentru comunitățile expuse ris-
cului la sărăcie și excluziune socială este de 59.990.000 
euro, pentru renovarea energetică moderată este de 
147.530.000 euro și pentru stațiile de încărcare pentru 
vehicule electrice - 2.375.000 de euro, în timp ce pentru 
renovarea energetică aprofundată este de 40.590.000 
euro și pentru stațiile de încărcare pentru vehicule elec-
trice - 125.000 de euro.

În cazul clădirilor publice, alocarea financiară eligibi-
lă estimată pentru lucrările de intervenție integrate în 
cadrul acestei runde de depuneri este de 105.550.000 

euro, pentru renovarea energetică moderată este de 
469.490.000 euro și pentru stațiile de încărcare pentru 
vehicule electrice - 5.500.000 de euro, iar pentru reno-
varea energetică aprofundată este de 149.820.000 euro 
și pentru stațiile de încărcare pentru vehicule electrice - 
1.675.000 de euro.

Spre deosebire de primul apel de proiecte, alocarea 
fondurilor în cadrul celei de-a doua runde se face la nivel 
național, fără a fi repartizate teritorial, pe județe, apli-
cându-se principiul primul venit – primul servit. Apelul 
de proiecte se închide pe 23 octombrie 2022, ora 23:59, 
iar termenul estimat pentru finalizarea etapei de verifi-
care și contractare este 31 decembrie a.c.

Cererile vor putea fi depuse online, în format digital, 
în mod transparent, pe site-ul www.mdlpa.ro/investitii/
PNRR, cu un utilizator și parolă securizată aferentă fiecă-
rei UAT, respectiv autoritate centrală. Aici se vor vedea 
doar investițiile la care fiecare UAT este eligibil.

În cadrul primului apel de proiecte, au fost depuse 
1.437 de cereri de finanțare, însumând peste 2 miliar-
de de euro.

Sursa: mdlpa.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdlpa.ro/investitii/PNRR
http://mdlpa.ro
http://mdlpa.ro
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Miercuri, 5 octombrie 2022, la Alba Iulia, 
a fost semnat Acordul de Parteneriat 

între Guvernul României și Comisia Europeană, 
documentul strategic care acoperă fondurile 
Politicii de Coeziune și cel al Politicii Maritime 
și Pescuit pentru perioada de Programare 
2021-2027. Documentul strategic, aprobat de 
Comisie la data de 25 iulie 2022, a fost semnat 
de prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, 
Elisa Ferreira, comisarul european pentru 
Coeziune și Reforme și Marcel-Ioan Boloș, 
ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Programul Regional Sud - Muntenia 2021-2027 intră 
în linie dreaptă spre materializare, fiind aprobat de Co-
misia Europeană vineri, 7 octombrie a.c..

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia es-
te Autoritatea de Management pentru Programul Regional 
Sud - Muntenia 2021-2027 și va gestiona în viitorul exercițiu 
financiar peste 1,3 miliarde de euro pentru cetățenii din ju-
dețele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovi-
ța, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Cu ajutorul fon-
durilor europene nerambursabile regiunea noastră va de-
veni: mai competitivă prin inovare, digitalizare și întreprin-
deri dinamice, cu orașe prietenoase cu mediul, cu mobilita-
te urbană durabilă, mai accesibilă, educată și atractivă.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împre-
ună au autoritățile de management, au stabilit calenda-
rul lansării pentru apelurile de proiecte, astfel încât ma-
joritatea ghidurilor solicitantului aferente programelor 
finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027 vor fi 
publicate în dezbatere și apelurile de proiecte aferente 
acestora vor fi lansate până la sfârșitul anului 2023. Se 
estimează că, până la finalul anului viitor, vor fi lansate 
apeluri de proiecte în valoare de aprox. 24 miliarde euro.

Documentul prevede o alocare totală constituită din 
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Soci-
al European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul pentru o 
Tranziție Justă și Fondul European pentru Afaceri Mariti-
me de 43 de miliarde de euro, din care 31,5 miliarde de 
euro este alocarea europeană.

„Acest Acord deschide calea pentru investirea a pes-
te 31 miliarde euro din Politica de Coeziune, în România. 
Această sumă reprezintă peste 1.600 euro pe persoană. 
În aceste vremuri dificile, cu criză după criză, este mai im-
portant decât oricând să construim un fundament solid 
pentru viitoarele investiții. Și, în fapt, acest Acord de Par-
teneriat reprezintă mai mult decât bani. Este o punte pes-
te apele agitate ale crizei, către viitorul pe care vrem să-l 
creăm împreună, în conformitate cu obiectivele și valori-
le noastre comune ca europeni”, a declarat Elisa Ferreira, 
comisar european pentru Coeziune și Reforme.

(continuare în pagina 10)

Guvernul și Comisia Europeană 
au semnat Acordul de Parteneriat 

pentru cadrul financiar european 2021-2027

Foto: gov.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)
„Suntem recunoscători pentru cooperarea solidă între 

Comisia Europeană și autoritățile naționale în procesul 
de planificare strategică și programare a fondurilor eu-
ropene pentru perioada 2021-2027. În aceste vremuri in-
certe, răspunsul nostru la aceste crize trebuie să fie dat 
prin solidaritate și investiții orientate spre viitor. Acordul 
de Parteneriat al României cu Uniunea Europeană pen-
tru perioada 2021-2027, pe care îl semnăm astăzi, repre-
zintă un pas important pentru dezvoltarea unor proiecte 
care corespund noilor obiective ale politicilor europene, 
dar și provocărilor curente cu care ne confruntăm pe sce-
na economică, geopolitică și socială. Politica de Coeziune 
reprezintă principalul instrument prin care se diminuează 
diferențele de dezvoltare dintre regiunile noastre și tre-
buie să rămână prioritară până când disparitățile de dez-
voltare vor fi corectate”, a afirmat prim-ministrul Nico-
lae Ciucă, în cadrul ceremoniei de semnare a Acordului.

„Documentul strategic semnat astăzi marchează pen-
tru România câteva elemente de cotitură în dezvoltarea 
sa. În primul rând, descentralizarea dezvoltării regionale 
așteptată de primari, autorități locale și județene, dar și 
de milioane de oameni care vor ca viața lor să fie mai bu-
nă, deschide perspectiva clară a unei bune administrări a 
fondurilor ce sunt încredințate regiunilor. Un alt element 
de cotitură este obținerea autonomiei financiare a marilor 
servicii publice, începând cu programul operațional pilot 
pentru Sănătate, elaborat ca un program multifond. Ro-
mânia are de acum șansa să-și securizeze finanțarea ma-
rilor servicii publice deoarece concentrăm la un loc fondu-
rile destinate infrastructurii, resurselor umane din dome-
niul medical, cercetării, digitalizării pentru ca fondurile eu-
ropene în final să se regăsească în calitatea serviciilor pu-
blice. Nu în ultimul rând, ne vom concentra pe direcționa-
rea fondurilor europene pentru sprijinul celor aflați în sără-
cie. Multiplele crize ne-au demonstrat că trebuie să găsim 
soluții pentru a sprijini pe cei aflați în nevoi. România are 
de acum un program operațional dedicat în exclusivitate 
combaterii sărăciei și sprijinul celor vulnerabili. Și acestea 
sunt doar o parte dintre elementele ce alcătuiesc acordul 
de parteneriat”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Toate investițiile cuprinse în Politica de Coeziune sunt 
stabilite pe baza analizei decalajelor și a rezultatului pro-
cesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și ne-
voilor, inclusiv la nivel microregional, și cuprind domenii 
precum creșterea competitivității economice și a nivelu-
lui de digitalizare, modernizarea sistemului de sănătate, 
dezvoltarea infrastructurii de transport, ocuparea forței 
de muncă, tranziția către o economie verde, combate-
rea sărăciei, pescuit și acvacultură durabile.

România a transmis Comisiei Europene în vara aces-
tui an cele 16 programe operaționale aferente Politi-
cii de Coeziune pentru perioada de programare 2021-

2027, Programul Operațional Asistență Tehnică fiind de-
ja aprobat în luna august, iar celelalte (Programul Trans-
port, Programul Dezvoltare Durabilă, Programul Incluzi-
une și Demnitate Socială, Programul Educație și Ocupa-
re, Programul Sănătate, Programul Creștere Inteligentă, 
Digitalizare și Instrumente Financiare și Programul Tran-
ziție Justă, precum și pentru toate cele 8 programe re-
gionale) se află în curs de analiză și revizuire în urma ob-
servațiilor primite din partea structurilor Comisiei.

Programul Regional Sud - Muntenia 2021-2027 apro-
bat de Comisia Europeană în 7 octombrie a.c., este pu-
blicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în sec-
țiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > 
Dezvoltare regională > 2021-2027 > Programul Regional 
Sud-Muntenia 2021-2027, link: https://www.adrmun-
tenia.ro/index.php/download_file/article/824/PR-SM-
2021-2027-APROBAT.rar.

Textul Acordului de Parteneriat este disponibil pe 
site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europe-
ne, link: https://bit.ly/3RDgMCZ și pe site-ul ADR Sud - 
Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Despre noi 
> Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regio-
nală 2021-2027 > Programul Regional Sud-Muntenia 
2021-2027, titlul „Documente programatice”, link: htt-
ps://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/ar-
ticle/822/acord-de-parteneriat-2021-2027.pdf.

Fo
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De la intrarea Istrului (Dunărea) pe teritoriul 
României și până la vărsarea acestuia 

în Pontus Euxinus (Marea Neagră), cetățile 
medievale, fortărețele și vestigiile arheologice ce 
se regăsesc de-a lungul mărețului fluviu îți vor face 
cu mână și te vor îndemna să le vizitezi aproape la 
orice pas. Astăzi, în buza Dunării, la 70 km distanță 
față de București, stau mărturie o mână de pietre 
cu un trecut mai mult decât zbuciumat.

Conform datelor deținute, se credea că cetatea Giur-
giu a fost ridicată în secolul XIV de către genovezi, la unul 
dintre principalele vaduri ale Dunării de Jos. Aserțiunea se 
baza pe supozițția că numele ar fi fost un derivat de la San 
Giorgio, patron al Genovei. S-a stabilit ulterior că afirma-
ția era nefondata, iar N. A. Constantinescu (N. A. Constan-
tinescu, Cetatea Giurgiu – originile și trecutul ei, extras din 
AAR, seria II, tom XXXVIII „Memoriile secțiunii istorice”, 
București, 1916.) a propus derivarea numelui de la „un în-
temeietor de sat cu numele de Jurj, Giurge sau Giurgiu”.

Potrivit istoricilor, prima mențiune sigură a cetății Giur-
giu este în documentul Codex Latinus Parisinus de la în-
ceputul secolului al XV-lea, când aceasta apare sub forma 
de Zorio, însemnând „loc pustiu”. Lucrul acesta a sugerat 
specialiștilor că cetatea fusese distrusă în timpul campa-
niei otomane din 1394 împotriva lui Mircea cel Bătrân. 
În 1420 a fost cucerită de Imperiul Otoman care deținea 
astfel controlul traficului pe Dunăre. Cetatea Giurgiu sau 
Cetatea lui Mircea cel Bătrân, așa cum mai este (re)denu-
mită, poartă pe zidurile sale peste 400 de ani de stăpâni-
re otomană și 30 de asedii de-a lungul celor aproximativ 
700 ani de existență. Țara Românească (Valahia) a îndu-
rat multe bătălii de pe urma acestei cetăți. Fiind punctul 
principal pe calea granițelor Imperiului Otoman, Bizantin 
dar și al Bulgariei o perioadă, cetatea a fost des atacată, 
cucerită, distrusă, incendiată și iar refăcută. Dintre toate 
cetățile ridicate pe teritoriul Valahiei, niciuna nu a trecut 
prin mai multe lupte și perioade atât de îndelungate de 
asediu. Prin existența Cetății lui Mircea cel Bătrân, ora-
șul fortificat de la Dunăre a fost de multe ori atacat pen-
tru importanța strategică la Dunăre, Giurgiu fiind un cap 
de pod în drumul spre capitala țării. Mihai Viteazul a reu-
șit, prin marea victorie de la Giurgiu, din 1595, să păstre-
ze pentru câțiva ani cetatea, dar după numai doi ani, tur-
cii au revenit, au refăcut și au mărit cetatea, astfel încât, 
după alți doi ani de la recucerire, în 1599, puteau încăpea 
aici aproximativ zece mii de oameni față de trei sute cât 
era capacitatea acesteia la jumătatea secolului al XV-lea.

Mihnea al III-lea este ultimul voievod român care în-
cearcă recucerirea cetății în septembrie 1659, dar, după o 

lună de asediu, află de înfrângerea aliaților săi și se retrage 
în interiorul țării. Cetatea lui Mircea cel Bătrân își păstrea-
ză importanța la aproape patru sute de ani de când a fost 
construită, astfel încât, în timpul luptelor ruso-otomane, 
(1768-1774) are rolul de bastion de apărare. Cetatea a fost 
cucerită de ruși dar prin înțelegere a revenit tot turcilor, 
care au fortificat orașul, iar în cetate au depozitat muniții.

În toate războaiele ruso-austro-otomane, cetatea a 
fost asediată. Giurgiu a fost retrocedat Țării Românești în 
1829, dar turcii, înainte de retragere, au distrus complet 
zidurile și fortificațiile. Mulți dintre cronicarii vremurilor 
de pe atunci, specifică faptul că acest punct de frontie-
ră a fost atât de dorit de fiecare teritoriu/imperiu încât 
conducătorii lor, la fiecare victorie asupra acestei cetăți, 
erau considerați printre cei mai mari generali ai lumii.

Conform documentelor din perioada respectivă, Mir-
cea cel Bătrân (1386) pare să fi construit cetatea folosin-
du-se de baze mai vechi. Fundația are la baza piatră, dar zi-
durile și turnurile au fost clădite din lemn și pământ. Astăzi, 
după mai bine de 700 de ani, ruinele cetății încă își păs-
trează forma de odinioară doar că etapele sunt mai greu 
de distins. Fundația tur nului rotund, dar și bucăți din zidu-
rile groase, de peste un metru, unde odinioară erau ridica-
te turnurile pătrate, pot fi însă recunoscute chiar și atunci 
când sunt parțial acoperite de vegetație sau de zăpadă.

Sursa: taracubalauri.com

Călător prin Giurgiu, la Cetățuia lui Mircea cel Bătrân
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A fost semnat contractul de execuție lucrări pentru 
„Reabilitare canal deschis, strada General Dimitrie Bo-
teanu – etapa I”, acesta fiind ultimul tronson al canalu-
lui, respectiv cel care face legătura cu localitatea Bra-
du. Durata de execuție este de 4 luni, iar valoarea con-
tractului este de 763.444,50 lei, inclusiv TVA, din buge-
tul orașului Pitești.

Conform proiectului tehnic, lucrările ce urmează a 
fi executate pentru realizarea obiectivului de investi-
ții sunt: canalizare din tuburi de beton armat; 5 cămi-
ne pentru schimbarea de direcție a apei, curățare și in-
specție, amplasate la capătul fiecărui sector; parcare – 
lățimea locurilor de parcare va fi de 2,50 m, iar lungi-
mea între 5,20 și 5,25 m; se vor asigura accesele la pro-
prietăți pe toată lungimea canalizării; se vor amplasa 
borduri în zona trotuarului, dinspre proprietăți spre ex-
terior (axul drumului) și se va realiza racordul, prin re-
facerea sistemului rutier existent; trotuarul va avea lă-
țimea de 1,50 m, inclusiv borduri, întrerupt în dreptul 
acceselor în proprietăți; se vor amplasa indicatoare ru-
tiere care vor răspunde cerințelor de avertizare, regle-
mentare, orientare și informare.

Sursa: universulargesean.ro

A fost semnat
contractul de execuție lucrări 

pentru „Reabilitare canal deschis, 
strada General Dimitrie Boteanu – 

etapa I”

A fost modernizat drumul vicinal - DV121 Fierbinți – 
limită de județ Argeș, comuna Ștefan cel Mare, cu o lun-
gime de aproximativ 1,3 km. Lucrările au fost finanța-
te prin Programul Județean de Dezvoltare Locală (PJDL). 
Drumul îmbunătățește substanțial condițiile de circula-
ție între cele două județe și scurtează foarte mult timpii 
petrecuți în trafic. Valoarea proiectului s-a ridicat la pes-
te 1.200.000 de lei, iar contribuția Consiliului Județean 
Dâmbovița a fost de 520.000 de lei. PJDL, inițiat în anul 
2021, este un proiect prin care se fac asocieri între ad-
ministrația județeană și primăriile dâmbovițene, pentru 
finanțarea unor proiecte de interes major pentru comu-
nitățile locale. În anul 2021, respectiv 2022, au fost apro-
bate la finanțare 105 obiective de investiții pentru 57 de 
localități. Valoarea finanțată de către Consiliul Județean 
Dâmbovița pentru cele 105 obiective aprobate în cadrul 
PJDL este de 95.637.780, 21 lei.

Sursa: voceadambovitei.ro

Investiție
prin PJDL, finalizată în comuna Șelaru

Proiectul „Regenerarea spațiului urban din Municipiul Călă-
rași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest și a spațiu-
lui verde din zona de locuit Navrom” prinde contur. Lucrările vi-
zează amenajarea unui loc de joacă precum și a unui loc speci-
al pentru câinii de companie. Principala activitate constă în exe-
cutarea lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi din zona de vest 
și zona de locuit Navrom. Astfel se vor crea și amenaja 83.494 
metri pătrați de spațiu verde. Finanțarea proiectului se realizea-
ză în baza contractului de finanțare nr. 5970 / 11.09.2020, în ca-
drul Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Axa pri-
oritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea 
de investiții 4.2 - „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii 
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontamină-
rii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de recon-
versie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de redu-
cere a zgomotului, care definește oportunitatea reconversiei și 
refuncționalizării terenurilor și suprafețelor degradate, vacante 
sau neutilizate din municipii reședință de județ”.

Contractul de proiectare și de execuție lucrări a fost semnat 
pe 25 august 2021. Durata contractului este de 63 luni, din care: 3 
luni pentru proiectare, de la data transmiterii ordinului de presta-
re a serviciilor, 24 luni pentru execuție lucrări de la data transmite-
rii ordinului de începere a lucrărilor și 36 luni, garanție a lucrărilor. 
Data finalizării implementării proiectului este 31 decembrie 2023.

Sursa: calarasipress.ro

Parcul Navrom
din Călărași va fi modernizat

Caravana Digitalizării
s-a deschis la Oinacu!

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA
GIURGIU

Comuna Oinacu a fost punctul de start al campaniei Mi-
nisterului Digitalizării, Cercetării și Inovării, denumită „Carava-
na digitalizării”. Aceasta este un proiect ce implică introduce-
rea și implementarea sistemului ghiseul.ro în mediul rural. Oin-
acu și județul Giurgiu sunt pe un loc fruntaș la introducerea di-
gitalizării. Există un proiect ambițios prin Planului National de 
Redresare și Reziliență (PNRR), de 36 milioane de euro, pen-
tru reabilitarea și dotarea bibliotecilor din mediul rural, de pes-
te 1.000 de biblioteci la nivelul țării în care vor fi formați peste 
o sută de mii de români în competențe digitale, pentru că digi-
talizarea nu trebuie făcută doar în marile orașe. Un alt proiect 
important, depus pe PNRR pe componenta 10, este „Mana-
gementul documentelor interne”, ce vizează digitalizarea docu-
mentelor interne, montarea a 10 panouri informative în stațiile 
de autobuz și în alte spații publice, extinderea sistemului de su-
praveghere cu încă 67 de camere și implementarea, la nivel de 
comună, a sistemelor GIS și RENNS. De asemenea, alte 13 pro-
iecte care se află în diferite stadii, vor fi finanțate din mai toate 
programele de finanțare: PNRR, CNI, Anghel Saligny, AFM etc.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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Adăpostul de Noapte destinat oamenilor străzii, ad-
ministrat de Direcția de Asistență Socială a Primăriei 
Slobozia, a intrat în reabilitare. Imobilul va fi reamenajat 
și recompartimentat astfel încât spațiul oferit benefici-
arilor să fie generos. Investiția se ridică la 300 mii de lei. 
Proiectul de reabilitare a Adăpostului de Noapte preve-
de renovarea integrală a tuturor celor 5 camere de ca-
re dispune, dar și crearea unui izolator. Noile spații din 
incinta Adăpostului de Noapte vor avea o capacitate de 
20 de locuri. Lucrările se vor încheia în aproximativ o lu-
nă și jumătate, valoarea investiției ridicându-se la 300 
mii de lei. Beneficiarii prezenți ai Adăpostului de Noap-
te au fost mutați, până la finalizarea lucrărilor, în locu-
ințele sociale din incinta fostei Școli Nr. 13 sau la fami-
liile pe care aceștia le au. Adăpostul de Noapte al Di-
recției de Asistență Socială, din cadrul Primăriei Slobo-
zia, a fost dat în folosință în urmă cu 10 ani. Clădirea se 
află în Cartierul Bora și este pentru prima dată când be-
neficiază de un amplu program de reabilitare.

Sursa: independentonline.ro

Direcția
de Asistență Socială Slobozia 

renovează Adăpostul de Noapte

IALOMIȚA
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Primăria Ploiești va depune trei proiecte europene în 
cadrul Programul Național de Redresare și Reziliență (PN-
RR), cu o valoare însumată de aproximativ 3,2 milioane de 
euro, pentru consolidarea sediilor unor instituții publice.

Proiectele, aprobate vineri de Consiliul Local, vizea-
ză consolidarea sediului Poliției Locale, de pe Bulevardul 
Independenței, a sediului SGU, de pe strada Văleni, și a 
clădirii deținute de Colegiul „Mihai Viteazul” pe strada 
Gabi Dobre, unde a funcționat vreme de mulți ani Alian-
ța Franceză. Cea mai mare valoare apare în cazul proiec-
tului pentru Poliția Locală, în condițiile în care clădirea 
are probleme structurale severe. Pentru consolidare, 
administrația locală a estimat o cheltuială necesară de 
6,45 milioane de lei, la care se adaugă TVA de 1,22 mili-
oane. Pentru consolidarea sediului SGU, proiectul are o 
valoare de 4,1 milioane de lei, la care se adaugă TVA de 
aproape 780.000 de lei, iar pentru fostul sediu al Alian-
ței Franceze, estimarea este de 2,6 milioane de lei, la ca-
re se adaugă TVA de circa 490.000 de lei.

Toate cele trei proiecte urmează să fie depuse în ca-
drul PNRR, urmând ca toate cheltuielile eligibile să fie 
acoperite din finanțarea de la Uniunea Europeană, iar 
TVA-ul de la bugetul de stat. În cazul în care vor apă-
rea cheltuieli neeligibile, acestea vor fi suportate de la 
bugetul local. Proiecte vor fi depuse odată cu lansarea 
unui nou apel în cadrul Componentei 5 din PNRR.

Sursa: ziarulincomod.ro

Proiecte europene
de 3,2 milioane de lei

pentru consolidarea sediilor
unor instituții din Ploiești

PRAHOVA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației, a semnat 12 noi contracte de finanțare, în valoa-
re totală nerambursabilă de 11.376.876,06 lei, prin Pro-
gramul Operațional Regional (POR) 2014-2020, coordo-
nat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Admi-
nistrației. Dintre acestea, un proiect vizează amenajarea 
unui centru integrat socio-medical pentru adulții și tine-
rii cu dizabilități în municipiul Turnu Măgurele, valoarea 
contractului fiind de 1.862.588 lei. Proiectul „Amenaja-
rea unui centru integrat socio-medical pentru adulții și ti-
nerii cu dizabilități” se va realiza în clădirea Policlinicii, 
pe o suprafață de 309.80 mp, zonă existentă și 4.85 mp 
suprafață de construire a liftului. În prezent zona este 
dezafectată și prezintă degradări vizibile. Oportunitatea 
investiției este generată de necesitatea integrării socia-
le și culturale a persoanelor cu dizabilități, tineri și adulți, 
din Municipiul Turnu Măgurele, grup de persoane ce ne-
cesită servicii medicale primare de asistență comunitară 
bazate în special pe educație medicală și prevenție, ne-
cesare pentru menținerea autonomiei familiale și soci-
ale, dar și pentru reintegrarea profesională a acestora.

Sursa: municipiulturnumagurele.ro

Centru integrat
socio-medical pentru adulții 

și tinerii cu dizabilități, 
în municipiul Turnu Măgurele

TELEORMAN
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Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, 
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, 
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201, 
mun. Pitești, jud. Argeș, 
E-mail arges@adrmuntenia.ro

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

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

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

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

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

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere 
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de 
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de 
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din 
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud 
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
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Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” este un 
material cu informații despre activitățile derulate 
de către Agenție și de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în vederea 
promovării Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea 
publicului țintă despre activitatea instituțiilor 
membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud 
Muntenia și despre cele mai importante evenimente 
organizate de acestea în județele regiunii.
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

mailto:comunicare%40adrmuntenia.ro?subject=Solicitare%20informa%C8%9Bii%3A%20
https://regio.adrmuntenia.ro

