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Luni, 7 noiembrie, Ministerul Familiei, 
Tineretului și Egalității de Șanse, a lansat 

apelul aferent Investiției 1. Crearea unei rețele 
de centre de zi pentru copiii expuși riscului de 
a fi separați de familie din cadrul Componentei 
13 - Reforme sociale a Planului Național de 
Redresare și Reziliență al României.

Componenta are ca obiectiv general creșterea gra-
dului de integrare și de acces la serviciile sociale și de in-
serție socio-profesională a unor categorii defavorizate, 
dezvoltarea unor politice active de stimulare a formali-
zării muncii și de creștere a impactului și calității servici-
ilor de asistență socială și de ocupare coroborat cu sti-
mularea accesului pe piața forței de muncă prin dezvol-
tarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de 
activare în zona economiei sociale.

Investiția are în vedere crearea de servicii sociale de 
prevenire a separării copilului de familia sa, dintre ca-
re cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o popula-
ție romă semnificativă, iar la nivelul municipiilor, orașe-
lor și comunelor din regiunea Sud-Muntenia, a cel puțin 
22 servicii comunitare de acest fel:

• Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de 
separare de părinți;

• Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabi-
lități;

• Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru pă-
rinți și copii.

Valoarea maximă eligibilă/proiect:
• 330.000 euro fără TVA pentru 21 de clădiri al căror 

consum de energie este aproape zero;
• 484.000 euro fără TVA pentru o clădire care va 

respecta obiectivul privind necesarul de energie prima-
ră cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clă-
dirile al căror consum de energie este aproape egal cu 
zero, conform orientărilor naționale.

Solicitanți eligibili:
• Furnizori publici de servicii sociale acreditați care 

funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipi-
ilor

• Parteneriate între acestea și furnizorii privați de 
servicii sociale acreditați.

În cadrul apelului de proiecte, cererile de finanțare 
se vor depune exclusiv prin aplicația electronică, dispo-
nibilă la adresa web https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home, 
în intervalul 7 noiembrie 2022, ora 10:00 – 9 ianuarie 
2023, ora 23:59.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să transmi-
teți un e-mail la adresa: pnrr@adrmuntenia.ro sau pu-
teți vizita pagina https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.

PNRR: 50 milioane de euro pentru crearea
unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului 

de a fi separați de familie

Foto: impact.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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mailto:pnrr%40adrmuntenia.ro?subject=
https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/
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AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD-MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, ÎNCEPÂND 

CU DATA DE 15 NOIEMBRIE 2022, CONCURS 
PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT 
ÎN CADRUL SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI 
ASISTENȚĂ TEHNICĂ, 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 licență în 

unul dintre următoarele domenii fundamentale (conform 
nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programe-
lor de studii universitare): științe sociale (ramurile de știin-
ță: științe juridice, științe administrative, științe ale comuni-
cării, sociologie,științe politice, științe militare, informații și 
ordine publică,științe economice, psihologie și științe com-
portamentale) sau matematică și științe ale naturii (ramu-
rile de știință: matematică, informatică, fizică, chimie și in-
ginerie chimică, științele pământului și atmosferei);

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

că și de a respecta termenele stabilite;
 9Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor;
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se de-
pun la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data 
de 14.11.2022, ora 12:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
15.11.2022, începând cu ora 10:00, la sediul central al 
ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Dobrescu Octavian Cristian, șef Ser-
viciu Achiziții Publice și Asistență Tehnică, e-mail octavian.do-
brescu@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Uma-
ne, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, telefon 0242-331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente necesa-
re înscrierii la concurs pot fi consultate pe website-ul ADR 
Sud-Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Co-
municare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concur-
suri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_fi-
le/document/1311/concurs-expert-SAPAT-nov-2022.rar.

Concurs, începând cu data de 
15 noiembrie 2022, pentru ocuparea 

unui post de expert 
în cadrul Serviciului Achiziții Publice 
și Asistență Tehnică, la sediul central 

din municipiul Călărași

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD-MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 5 DECEMBRIE 2022, 
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE 
EXPERT ÎN CADRUL BIROULUI 
VERIFICARE PLĂȚI 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:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în 

una dintre următoarele ramuri de știință (conform no-
menclatorului domeniilor și al specializărilor/programe-
lor de studii universitare): științe economice sau ingine-
rie civilă;

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

muncă și de a respecta termenele stabilite;
• Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a infor-

mațiilor;
• Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se 
depun la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la 
data de 29.11.2022, ora 17:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și in-
terviu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data 
de 05.12.2022, începând cu ora 10:00, la sediul cen-
tral 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 ne-
cesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe web-
site-ul ADR Sud-Muntenia, la adresa www.adrmunte-
nia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documen-
te utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/docu-
ment/1310/Concurs-expert-VERIF-dec-2022.rar.

Concurs, începând cu data 
de 5 decembrie 2022, pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul Biroului 

Verificare Plăți POR, Serviciul Verificare 
Proiecte POR, la sediul central din 

municipiul Călărași

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:octavian.dobrescu%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:octavian.dobrescu%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1311/concurs-expert-SAPAT-nov-2022.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1311/concurs-expert-SAPAT-nov-2022.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1311/concurs-expert-SAPAT-nov-2022.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1311/concurs-expert-SAPAT-nov-2022.rar
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:da.oi%40adrmuntenia.ro?subject=
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https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1310/Concurs-expert-VERIF-dec-2022.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1310/Concurs-expert-VERIF-dec-2022.rar
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AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD-MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, 

ÎNCEPÂND DATA DE 5 DECEMBRIE 2022, 
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE 
EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI EVALUARE, 
SELECȚIE ȘI CONTRACTARE 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 următoarele ramuri de știință(conform nomencla-
torului domeniilor și al specializărilor/programelor de 
studii universitare): inginerie civilă; inginerie electrică, 
electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor; 
inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială 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 adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se de-
pun la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data 
de 29.11.2022, ora 17:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
05.12.2022 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@adrmun-
tenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail 
resurseumane@adrmuntenia.ro, telefon 0242-331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente ne-
cesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe websi-
te-ul ADR Sud-Muntenia, la adresa www.adrmunte-
nia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documen-
te utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/docu-
ment/1309/Concurs-expert-EVAL-dec-2022.rar.

Concurs, începând cu data de 
5 decembrie 2022, pentru ocuparea 

unui post de expert în cadrul 
Serviciului Evaluare, Selecție și 

Contractare POR, la sediul central din 
municipiul Călărași - 5 decembrie 2022

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD-MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, ÎNCEPÂND 

CU DATA DE 5 DECEMBRIE 2022, CONCURS 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. 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 licență în una 

dintre următoarele ramuri de știință (conform nomenclatoru-
lui domeniilor și al specializărilor/programelor de studii univer-
sitare): științe economice, inginerie geologică, mine, petrol și 
gaze; inginerie electrică, electronică și telecomunicații; ingine-
ria transporturilor; inginerie civilă; ingineria sistemelor, calcula-
toare și tehnologia informației; inginerie mecanică, mecatroni-
că, inginerie industrială și management sau științe juridice;

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

și de a respecta termenele stabilite;
 9Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor;
 9Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa de e-
mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se depun la sediul cen-
tral al ADR Sud-Muntenia până la data de 29.11.2022, ora 17:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și interviu). 
Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 05.12.2022, 
începând cu ora 10:00, la sediul central al ADR Sud-Muntenia 
din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Direc-
ția Organism Intermediar POR, e-mail da.oi@adrmuntenia.ro 
și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail resurseuma-
ne@adrmuntenia.ro, telefon 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 Co-
municare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concur-
suri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_
file/document/1308/Concurs-expert-CVACI-dec-2022.rar.

Concurs, începând cu data de 
5 decembrie 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
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Mirela Iuliana FRANGU 
• 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În această zi, colega noastră, Mirela Iuliana FRANGU, expert în ca-
drul Serviciul monitorizare proiecte POR, aniversează 12 ani de activi-
tate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim pentru profesionalis-
mul și pentru întreaga activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

https://www.adrmuntenia.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 7 noiembrie 2022

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Ajutoare de stat de 300 milioane de euro pentru firme
Ministerul Economiei va gestiona schema multianuală 

de granturi de la bugetul de stat, pentru investiții inițiale 
ale companiilor din industria prelucrătoare, în valoare to-
tală de 300 de milioane de euro. Astfel, marți, 1 noiem-
brie, au început înscrierile pentru firmele aplicante la aju-
toarele de stat. Investiția minimă pe care o firmă trebu-
ie să o facă este de 3 milioane de euro, cheltuieli eligibile, 
iar beneficiarul trebuie să asigure minim 25% din sumă.

Ajutoarele vor fi acordate pentru realizarea de inves-
tiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea u-
nei noi activități economice, fiind considerate costuri eli-
gibile investițiile în active corporale și necorporale, cos-
turile salariale estimate care rezultă din crearea de lo-
curi de muncă în urma unei investiții inițiale, calculate pe 
o perioadă de doi ani sau o combinație între cele două. 

Schema de ajutor de stat se va aplica în baza acordurilor de 
finanțare emise de Ministerul Economiei până la data de 31 de-
cembrie 2023, iar plata ajutorului de stat se efectuează în pe-
rioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanțare emise.

Valoarea ajutorului de stat poate ajunge până la 45 
de milioane de euro pe proiect, iar intensitatea acestu-
ia până la 75%, în funcție de locul investiției. IMM-urile 

beneficiază de intensitate sporită cu până la 20 de punc-
te procentuale. Anexa 2 la HG 959/2022 menționează in-
tensitatea sprijinului pe fiecare regiune de dezvoltare.

Companiile eligibile vor putea depune cererile pen-
tru acordul de finanțare a investițiilor în perioada 1 no-
iembrie 2022 - 16 decembrie 2022, doar în format fizic, 
și vor fi înregistrate la registratura Ministerului Economi-
ei din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București, menți-
onându-se pe plic „Direcția Politici Industriale și Compe-
titivitate – Serviciul Ajutor de Stat”, în intervalul orar: L-J: 
08:30 – 17:00; V: 08:30 – 14:30

Oamenii de afaceri pot cere clarificări suplimentare 
referitoare la prevederile acestei scheme de ajutor de 
stat la adresa de e-mail: ajutordestat@economie.gov.ro. 
Schema de ajutor de stat se va aplica în baza acordurilor 
de finanțare emise de Ministerul Economiei până la da-
ta de 31 decembrie 2023, iar plata ajutorului de stat se 
efectuează în perioada 2022-2027.

Documentele relevante pentru această linie de finan-
țare pot fi descărcate de pe site-ul oficial al Ministerului 
Economiei, http://economie.gov.ro/.

Sursa: startupcafe.ro

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:ajutordestat@economie.gov.ro
http://economie.gov.ro/
http://startupcafe.ro


OPORTUNITĂȚI 
DE FINANȚARE

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro8

Info Regional Sud Muntenia #582
2 • 8 noiembrie 2022 

Comisia investește 3 miliarde de euro în 
proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor 

curate pentru realizarea planului REPowerEU și 
accelerarea independenței energetice a Europei 
față de combustibilii fosili din Rusia.

Joi, 3 noiembrie, Comisia Europeană a lansat cea de-a 
treia cerere de proiecte la scară largă în cadrul Fondului UE 
pentru inovare. Cu un buget dublat la 3 miliarde EUR da-
torită creșterii veniturilor obținute din licitarea certificate-
lor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificate-
lor de emisii (ETS), această cerere de proiecte la scară lar-
gă din 2022 va promova implementarea de soluții industri-
ale pentru decarbonizarea Europei. Punând un accent de-
osebit pe prioritățile planului REPowerEU, cererea de pro-
iecte va oferi sprijin suplimentar pentru a pune capăt de-
pendenței UE de combustibilii fosili din Rusia.

Prin intermediul acestei cereri se vor finanța proiecte 
care vizează următoarele aspecte:

• Decarbonizarea generală (buget: 1 miliard EUR): 
sunt avute în vedere proiecte inovatoare în domeniul 
energiei din surse regenerabile, al industriilor energoin-
tensive, al stocării energiei sau al captării, utilizării și sto-
cării dioxidului de carbon, precum și în domeniul produ-
selor care le înlocuiesc pe cele generatoare de emisii pu-
ternice de dioxid de carbon (este vorba, în special, despre 
combustibilii cu emisii scăzute de dioxid de carbon utili-
zați în domeniul transporturilor, inclusiv al transportului 
maritim și aerian);

• Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogenul 
(buget: 1 miliard EUR): sunt avute în vedere proiecte ino-
vatoare în domeniul metodelor de electrificare, care să 
înlocuiască utilizarea combustibililor fosili în industrie, să 
promoveze producția de hidrogen din surse regenerabi-
le sau să sporească nivelul de utilizare a hidrogenului în 
industrie;

• Producția de tehnologii curate (buget: 0,7 miliarde 
EUR): sunt avute în vedere proiecte inovatoare în dome-
niul producției de componente, dar și de echipamente 
finale pentru electrolizoare și pile de combustie, pentru 
energia din surse regenerabile, pentru stocarea energiei 
și pentru pompele de căldură;

• Proiecte-pilot de dimensiuni medii (buget: 0,3 mili-
arde EUR): sunt avute în vedere proiecte extrem de ino-
vatoare în domeniul tehnologiilor disruptive sau revoluți-
onare care vizează decarbonizarea profundă în toate sec-

toarele eligibile ale fondului. Proiectele ar trebui să per-
mită demonstrarea inovării într-un mediu operațional, 
dar nu se așteaptă ca ele să atingă stadiul de demonstra-
ție la scară largă sau de producție comercială.

Proiectele vor fi evaluate de experți independenți în 
funcție de nivelul lor de inovare, de potențialul lor de a 
evita emisiile de gaze cu efect de seră, de maturitatea lor 
operațională, financiară și tehnică, precum și în funcție de 
potențialul lor de aplicare la scară largă și de rentabilita-
tea lor. Cererea este deschisă până la 16 martie 2023 pen-
tru proiecte situate în statele membre ale UE, Islanda și 
Norvegia. Proiectele promițătoare care nu sunt suficient 
de mature pentru a primi un grant pot beneficia de asis-
tență pentru dezvoltarea proiectelor din partea Băncii Eu-
ropene de Investiții.

Proiectele se pot depune prin intermediul portalu-
lui de finanțare și licitații al UE, unde sunt disponibile mai 
multe detalii cu privire la întreaga procedură. Candida-
ții vor fi informați cu privire la rezultatele evaluării în cur-
sul celui de-al doilea trimestru al anului 2023. Acordarea 
granturilor și semnarea proiectelor va avea loc în al patru-
lea trimestru al anului 2023.

În zilele de 29 și 30 noiembrie 2022 vor fi organizate 
webinar-e privind lecțiile învățate în urma cererii anteri-
oare de proiecte și o zi de informare, pentru a le oferi po-
tențialilor candidați posibilitatea de a obține informații și 
de a adresa întrebări cu privire la noua cerere de proiecte.

Fondul pentru inovare este unul dintre cele mai ample 
programe de finanțare din lume pentru demonstrarea și 
comercializarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon. Finanțat din veniturile obținute prin li-
citarea certificatelor în cadrul sistemului UE de comerciali-
zare a certificatelor de emisii (EU ETS), fondul a organizat 
deja două cereri de proiecte la scară largă, una acordând 
granturi în valoare de 1,1 miliarde EUR pentru un număr de 
7 proiecte, iar cealaltă oferind granturi în valoare de 1,8 mi-
liarde EUR pentru 17 proiecte (a se vedea Tabloul de bord al 
portofoliului de proiecte al Fondului pentru inovare.

Fondul pentru inovare, ale cărui venituri sunt estima-
te actualmente la aproximativ 38 de miliarde EUR până în 
2030, urmărește să creeze stimulentele financiare adec-
vate pentru ca întreprinderile și organismele publice să in-
vestească acum în următoarea generație de tehnologii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și să le ofere 
întreprinderilor din UE avantajul primului venit pentru a 
deveni lideri mondiali în domeniul tehnologic.

Sursa: ec.europa.eu

Comisia investește 3 miliarde de euro 
în proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor curate 

pentru realizarea planului REPowerEU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ec.europa.eu
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Turbăria Lăptici a fost declarată arie protejată prin le-
gea nr. 5/6 martie 2000 și reprezintă o mlaștină oligotro-
fă spectaculoasă, aflată în lunca stângă a pârâului Scân-
durarilor (afluent de stânga al râului Ialomița), ce adă-
postește o mare varietate floristică de mușchi și ierburi, 
specific turbăriilor. Turbăria Lăptici este rezervație natu-
rală de peste 50 ani. Reprezintă o mlaștină acoperită de 
mușchi, stratul de turbă atingând în multe locuri un me-
tru. Este singura stațiune din țară în care se găsește un 
relict glaciar, și anume salcia de turbă (Salix myrtilloides).

În turbă, materiile organice nu se descompun în tota-
litate, creându-se astfel o biodiversitate a florei și a fau-
nei care se găsesc localizate doar în acea zonă, precum 
salcia de turbă, mușchiul de turbă și bumbăcărița.

Turbăriile din zonă sunt mlăștinoase cu o vegetație 
specifică și abundentă. Turba ia naștere în urma descom-
punerii în anumite condiții a resturilor vegetale care se 
adaugă an de an în straturi. Aceasta este o formă de căr-
bune, dar mult inferioară huilei sau antracitului.

Turbăria Lăptici se află în comuna Moroeni, destul de 
aproape de Lacul Bolboci și este considerată neobișnu-
ită din cauza altitudinii la care se regăsește. Fiind o zo-
nă protejată, prin urmare, turiștii trebuie să se deplaseze 
doar pe podețele special amenajate.

Flora este alcătuită din numeroase plante rare și foar-

te rare. Mesteacănul și pinul de pădure cresc fără pro-
bleme alături de molid, salcia pitică, ienupărul, afinul și 
merișorul. Dintre plantele deosebite fac parte: pipirigul, 
rogozul, trifoiul roșu, etc. Grosimea stratului de turbă 
aflat sub mușchi ajunge și la un metru și din această ca-
uză aici se adăpostește tritonul carpatic, un amfibian ce 
trăiește în Carpații Orientali și Meridionali, care seamă-
nă cu un mormoloc. De asemenea, salcia de turbă (Sa-
lix myrtilloides) este o specie vegetală ce poate fi văzută 
numai din Turbăria Lăptici sau alte țări.

Sursa: dbonline.ro

Turbăria Lăptici, rezervație unică în Munții Bucegi
Foto: ghidelontour.ro
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În luna octombrie, în comuna Rătești, județul Argeș 
a fost realizată recepția lucrărilor la terenul multifunc-
țional de sport din incinta Școlii Gimnaziale Rătești.

Obiectivul de investiții a fost realizat cu fonduri eu-
ropene și contribuția administrației publice locale. De 
asemenea, lucrările la dispensarul uman din satul Fur-
duiești sunt aproape gata.

Aici va funcționa un cabinet de medicină de fami-
lie, dar autoritățile din Rătești își propun ca pe viitor 
să aducă și un medic stomatolog și/sau să înființeze un 
punct farmaceutic.

Toamna aceasta, administrația publică a comunei 
Rătești va da în folosință dispensarul uman construit în 
satul Furduiești. Investiția în unitatea medicală se ridi-
că la 564.432 lei, fonduri provenite din bugetul local și 
sprijinul Consiliului Județean Argeș.

Sursa: observatordearges.ro

Lucrările la dispensarul
uman din satul Furduiești

sunt aproape gata

Municipiului Târgoviște se poate mândri cu o suită 
de instituții de învățământ preșcolar și școlar cum puți-
ne sunt în momentul de față în România.

Creșe, grădinițe, școli generale, toate au fost prin-
se în ample proiecte de extindere, reabilitare, moder-
nizare și dotare. Multe chiar au fost reconstruite de la 
zero, respectându-se normativele europene de civili-
zație și confort.

Reprezentanții administrației publice locale s-au 
aflat zilele trecute în microraionul IX unde, în imediata 
apropiere a Școlii Mihai Viteazul, se edifică cea mai ma-
re grădiniță cu program prelungit din județ.

După încheierea lucrărilor de finisare și după înche-
ierea procesului de dotare, la Grădinița „Rază de Soa-
re” vor fi supravegheați, educați și își vor petrece tim-
pul în condiții excelente peste 400 de copii. Investiția 
se ridică la 12 milioane de lei.

Alte proiecte depuse de administrația locală care 
au scop continuarea programului de modernizare a in-
frastructurii educaționale din municipiul Târgoviște vi-
zează grădinițele nr 2 și 11, școlile Vasile Cârlova și Gri-
gore Alexandrescu și liceele Voievodul Mircea și Ion 
Heliade Rădulescu.

Sursa: incomod-media.ro

La Târgoviște
va fi dată în folosință

cea mai mare grădiniță
din județul Dâmbovița

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrați-
ei a aprobat în data de 2 noiembrie, pentru Primăria Mu-
nicipiului Călărași, două proiecte pe Componenta 10 - Fon-
dul Local, în valoare de circa 71 de milioane de lei, după cum 
urmează: Înnoirea parcului de vehicule destinate transpor-
tului public (9 autobuze + 47 de stații electrice de încărca-
re), 32.506.114,14 lei și, respectiv, Construirea de locuin-
țe nZEB plus pentru tineri - Cartier tineri (90 de locuințe), 
38.487.145,41 lei. Tot în data de 2 noiembrie, au mai fost 
aprobate 7 proiecte pe Componenta 10 - Valul Renovării, în 
valoare totală de 49.090.701,95 lei, după cum urmează: Re-
novare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - Blo-
cul A13, Călărași, 2.158.970,70 lei; Renovare energetică mo-
derată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - Blocurile A1 
(scara 1), A3 (scara 1), A4 (scara 1), A5 (scara 1), 7.820.447,36 
lei; Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale - Blocurile A15 (scara 1), A17 (scara 1, scara 
2, scara 3), N43 (scara 1), 5.406.711,68 lei; Renovare ener-
getică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - Blo-
curile A6 (scara 2), A18 (scara 1, scara 2), Blocurile A6 (scara 
2), A18 (scara 1, scara 2), 5.061.709,86 lei; Creșterea eficien-
ței energetice a Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu din muni-
cipiul Călărași, Corp A, 5.930.418,04 lei; Creșterea eficienței 
energetice a Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu, Corpurile 
C1, C2, C3, 20.498.115,40 lei; Creșterea eficienței energetice 
a Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul, Corp B, 2.214.328,91 lei.

Sursa: opiniacalarasi.ro

Primăria Călărași:
Zece proiecte cu finanțare prin PNRR, 

aprobate de MDLPA

Școală nouă
în comuna Malu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Faptul că în comuna Malu investițiile sunt o prioritate 
este confirmat și de finalizarea proiectului „Construire corp 
nou cu 6 săli de clasă la Școala Gimnazială Ioan Bădilă, în 
comuna Malu, județul Giurgiu”. Construcția este formată 
din două corpuri: corpul școlii și cel al sălii de activități. Cor-
pul școlii este alcătuit din parter și etaj. În cei 837 de mp 
construiți la parter se află birouri, săli de clasă, un cabinet 
medical și un izolator, grupuri sanitare, vestiare, spații de 
depozitare, dar și o cameră tehnică unde se află monta-
tă centrala pe peleți. La etaj, în cei 632 de mp construiți se 
află alte săli de clasă, laboratoare de chimie, fizică și infor-
matică, o bibliotecă, grupuri sanitare, o sală de mese și un 
oficiu. Cel de-al doilea corp al clădirii este destinat unei să-
li de activități și are o suprafață de 186 de mp. Cei 120 de 
elevi din clasele I-VIII ai Școlii Gimnaziale „Ioan Bădilă” din 
Malu sunt acum motivați să aibă performanțe școlare.

Sursa: cronicagiurgiuveana.ro

https://www.adrmuntenia.ro
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http://cronicagiurgiuveana.ro
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Administrația locală continuă procesul de moderni-
zare a municipiului Slobozia. Joi, 27 octom brie 2022, pe 
ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Slo bo zia a figu-
rat un proiect de ho tărâre care vizează moderni zarea 
Parcului E14. Investiția are o valoare de 5,56 milioane de 
lei și ar putea fi finalizată în 12 luni de la debutul lucră-
rilor. Conform informațiilor oficiale, Parcul E14 nu a be-
neficiat de modernizări substanțiale dinainte de 1989.

Parcul a devenit o componentă importantă a cen-
trului civic, constituit în perioada 1968-1975. În timp, în 
amenajarea parcului s-au efectuat diferite intervenții, dar 
s-a păstrat concepția inițială de amenajare. Parcul E14 va 
fi supus unei acțiuni ample de moderni zare, de actualiza-
re funcțională și de compa tibilizare cu rolul pe care aces-
ta îl deține în cadrul contemporan al centrului civic al mu-
nicipiului. Sunt propuse noi funcționalități pentru acest 
spațiu, precum și o serie de elemente urbane futuriste, 
care să pună în valoare investiția. Astfel, terenul va fi re-
modelat, va fi construită încă o fântână cu perete de apă, 
iluminarea va fi asigurată cu ajutorul panourilor fotovol-
taice, iar pe latura de Vest a Parcului va fi amenajată o 
platformă destinată servirii sezoniere. Toate modificări-
le vor fi făcute în condițiile conservării zonelor verzi exis-
tente și fără sacrificarea arborilor existenți.

Sursa: independentonline.ro

Primăria Slobozia
investește 5,56 milioane de lei
în reamenajarea Parcului E14

IALOMIȚA
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației a publicat lista cererilor de finanțare aprobate, 
pentru care urmează a se încheia contracte, pe com-
ponenta „Valul renovării”, care se finanțează prin PNRR 
(Programul Național de Redresare și Reziliență). Muni-
cipiul Câmpina figurează pe această listă cu suma de 
21.104.057,94 lei (fără TVA), pentru renovarea energe-
tică a mai multor blocuri de locuințe, și anume - blocu-
rile P1 și P3 de pe Bulevardul Carol I (ambele blocuri cu 
zece etaje), precum și blocul B1 de pe Strada B.P. Has-
deu. Depunerea cererii de finanțare pentru acest pro-
iect a fost aprobată în Consiliul Local Câmpina în pri-
măvara acestui an. Este prima dintr-un șir mai lung de 
solicitări de finanțare pe tema renovării energetice, ur-
mătoarele proiecte care așteaptă finanțarea fiind 11 
blocuri de locuințe și mai multe spații ale unor unități 
de învățământ.

Sursa: campinatv.ro

Câmpina
a obținut peste 21 milioane lei 
pentru renovarea energetică

a trei blocuri

PRAHOVA

Doar trei localități din județul Teleorman se află pe 
lista Ministerului Dezvoltării, la capitolul cereri de fi-
nanțare aprobate prin Componenta 5 - Valul Renovării. 
Așa cum precizam, municipiul Alexandria va primi cei 
mai mulți bani. În reședința de județ vor fi izolate ter-
mic 17 blocuri, un liceu, o școală generală și o grădini-
ță. Valoare se ridică la aproximativ 70 de milioane de 
lei. În documentul dat publicității de Ministerul Dezvol-
tării, la jumătatea acestei săptămâni, alte două obiec-
tive vor fi finanțate prin PNRR. Este vorba despre ,,Re-
abilitarea integrată la fosta Primărie Merișani în Comu-
na Dobrotești”, proiect în valoare de 660.783,87 de lei 
și „Renovarea energetică moderata a școlii Dan Berin-
dei din Municipiul Roșiori de Vede”, valoare totală ridi-
cându-se la 6.108.267,31 de lei.

Sursa: infotr.ro

Sediul fostei
primării din Dobrotești și Școala 

„Dan Berindei” din Roșiori de 
Vede vor fi reabilitate și renovate

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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