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Joi, 29 decembrie 2022, la Alba Iulia, 
ministrul Investițiilor și Proiectelor 

Europene, Marcel-Ioan Boloș, a avut o 
importantă întrevedere de lucru privind 
accelerarea procesului de dezvoltare regională 
cu reprezentanții Agențiilor pentru Dezvoltare 
Regională (ADR) din România.

ADR Sud-Muntenia a fost reprezentată de Liviu Gabriel 
Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia și Andreea-Mirela Tache, direc-
torul economic al instituției.

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte 
referitoare la stadiul implementării Programului Ope-
rațional Regional (POR) 2014-2020 la nivelul Regiunilor 
de Dezvoltare, la procedurile de încheiere a Programu-
lui Operațional și aspecte privind implementarea noilor 
Programe Regionale de dezvoltare (lansarea apelurilor 

de proiecte și pregătirea Sistemului de Management și 
Control pentru auditul de sistem).

Pentru Regiunile de Dezvoltare din România, pro-
cesul de descentralizare a dezvoltării regionale trebuie 
să ducă la o mai bună absorbție a fondurilor europene, 
deschizând perspectiva unei bune administrări a resur-
selor ce sunt încredințate la nivel local.

Participarea ADR Sud-Muntenia la sesiunea de lucru 
privind accelerarea procesului de dezvoltare regională

ADR Sud-Muntenia 
invită reprezentanții mass-media 

să transmită solicitările de acreditare
Jurnaliștii acreditați vor avea ac-

ces la acțiunile Agenției și vor primi 
prin e-mail sau alte mijloace de co-
municare electronică, toate comuni-
catele și informările de presă oficiale.

Formularul de acreditare poate fi 
descărcat de mai jos, va fi comple-
tat și semnat electronic sau comple-

tat electronic, imprimat, semnat olo-
graf și scanat, apoi va fi transmis la 
adresa de e-mail: comunicare@adr-
muntenia.ro.

Solicitarea va fi însoțită, pentru 
conformitate, de o copie a legitima-
ției de serviciu emisă de instituția de 
presă.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:comunicare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:comunicare%40adrmuntenia.ro?subject=
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Joi, 5 ianuarie 2023, la sediul Agenției pentru Dezvol-
tare Regională (ADR) Sud-Muntenia a avut loc semnarea 
primelor patru contracte pentru servicii de audit ener-
getic, expertiza tehnică structurală și elaborarea DALI 
(Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) pri-
vind creșterea eficienței energetice a 30 de clădiri publi-
ce în Regiunea Sud-Muntenia, aferente loturilor ce apar-
țin județelor Dâmbovița, Argeș și municipiilor Ploiești și 
Slobozia.

Astfel, au fost semnate: 

Prin intermediul Proiectului „Program de Investiții Eficiență 
Energetică pentru Clădiri Publice Sud Muntenia”, finanțat de Ban-
ca Europeană de Investiții din E.L.E.N.A., ADR Sud-Muntenia spri-
jină autoritățile publice locale din Regiunea Sud-Muntenia în ve-
derea realizării documentațiilor tehnice pregătitoare pentru pro-
iectele de eficiență energetică a clădirilor publice care urmează 
să fie finanțate în cadrul PR Sud-Muntenia 2021-2027.

ADR Sud-Muntenia va elabora 107 documentații tehni-
ce pentru clădiri publice din șase județe ale regiunii de dez-
voltare Sud - Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, 
Prahova și Teleorman), pentru implementarea proiectelor de 
eficiență energetică a clădirilor publice.

Proiectul „Program de Investiții Eficiență Energetică pen-
tru Clădiri Publice Sud Muntenia” va fi implementat în perioa-
da ianuarie 2022 – decembrie 2024 și va avea o valoare tota-
lă de 2.278.000 de euro, din care contribuția instrumentului 
E.L.E.N.A. poate fi de maxim 90%.

Mai multe detalii despre proiect și instrumentul 
E.L.E.N.A. puteți afla de pe site-ul Agenției pentru Dezvolta-
re Regională Sud-Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiu-
nea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvol-
tare regională > 2021-2027 > PR Sud - Muntenia 2021-2027, 
titlul E.L.E.N.A., link: https://www.adrmuntenia.ro/index.
php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295.

ADR Sud-Muntenia dă startul elaborării 
primelor documentații tehnice prin intermediul 

instrumentului de finanțare E.L.E.N.A.

Contract Nr. clădiri 
reabilitate

Suprafață 
reabilitată (m2)

Tip 
de infrastructură Mediu Valoare lei, 

fără TVA
Contract prestări servicii județul 
Argeș 9 26.337,00 Educație Urban 658.231,92

Contract prestări servicii județul 
Dâmbovița 6 19.288,95 Educație, admi-

nistrativ, sănătate
Urban și 
rural 511.129,44

Contract prestări servicii municipiul 
Ploiești 8 16.394,41 Educație, sănă-

tate Urban 416.508, 48

Contract prestări servicii municipiul 
Slobozia 7 16.384,00 Educație, sănă-

tate Urban 407.831,76

Nicoleta TOPÎRCEANU 
• 15 de ani de activitate în cadrul ADR Sud-Muntenia!

În luna ianuarie, colega noastră, Nicoleta TOPÎRCEANU, șef Serviciu evaluare, selecție 
și contractare PR Sud-Muntenia, împlinește 15 ani de activitate! Cu acestă ocazie, o felici-
tăm și îi mulțumim pentru profesionalismul și responsabilitatea dovedite prin activitatea 
derulată în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în toți acești ani!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
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AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD-MUNTENIA ORGANIZEAZĂ, 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 17 IANUARIE 2023, 
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST 
DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL BIROULUI 
JURIDIC, SERVICIUL JURIDIC ȘI SOLUȚIONARE 
CONTESTAȚII, 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 ramura de știință - științe juridice (conform nomen-
clatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de 
studii universitare);

 9Minim 1 an experiență în domeniul juridic;
 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de mun-

că 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 adrese-

le de e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro și juridic@
adrmuntenia.ro sau se depun la sediul central al ADR 
Sud-Muntenia până la data de 16.01.2023, ora 12:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
17.01.2023 începând cu ora 10:00, la sediul central al 
ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Mihalcea Iulius Laurențiu, 
șef Serviciu juridic și soluționare contestații, email juri-
dic@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou resurse u-
mane, 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.adrmuntenia.
ro, secțiunea Comunicare > Oportunități de carieră, 
link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/docu-
ment/1321/concurs-CJ-2023.rar.

Concurs, începând cu data de 17 ianuarie 2023, 
pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul 

Biroului juridic, Serviciul juridic și soluționare 
contestații, la sediul central din municipiul Călărași

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:juridic@adrmuntenia.ro
mailto:juridic@adrmuntenia.ro
mailto:juridic@adrmuntenia.ro
mailto:juridic@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1321/concurs-CJ-2023.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1321/concurs-CJ-2023.rar
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 11 ianuarie 2023

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna ianuarie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat Cata-
logul surselor de finanțare nerambursabilă pentru luna ianuarie 2023!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor be-
neficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc 
să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate opor-
tunitățile de finanțare din programele operaționale și schemele de grant, ce 
se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile din Programul 
Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agenției, www.adr-
muntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Publicații > Catalo-
gul surselor de finanțare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_fi-
le/document/1322/csf-ianuarie-2023.pdf.

Finanțări pentru consolidarea clădirilor cu bulină roșie
Proprietarii clădirilor cu bulina roșie pot obține finanța-

re pentru consolidare de la Ministerul Dezvoltării, Lucră-
rilor Publice și Administrației prin Programul național de 
consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat lansat la înce-
putul anului 2023. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publi-
ce și Administrației va derula, începând cu anul 2023, În-
cepând cu data de 3 ianuarie 2023, solicitanții Programu-
lui au la dispoziție o perioadă de 60 de zile pentru a încăr-
ca, în platforma digitală investitii.mdlpa.ro, cererea de fi-
nanțare, însoțită de raportul sintetic al evaluării seismice și 
de raportul de audit energetic, în cazul în care aceștia so-
licită finanțare integrată.

Pentru anul 2023, Programul are un buget alocat de 200 
de milioane de lei din credite bugetare și 500 milioane de lei 
credite de angajament, iar finanțarea este de 100%, minis-
terul nu cere cofinanțare nici de la locatari, nici de la autori-
tățile locale sau centrale, a subliniat Cseke Attila.

Ministrul a subliniat: programul este unul multianual, 
de interes și utilitate publică, derulat în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 212/2022, și, în cadrul programului, 
vor fi incluse atât clădirile de locuințe multietajate, cât și 
clădirile publice, încadrate în clasa de risc seismic RsI sau 
RsII. Cererile de finanțare pot fi depuse de autoritățile pu-
blice locale și centrale, fiind aplicat criteriul primul venit - 
primul servit. În vederea consolidării și reabilitării clădiri-
lor, se pot finanța, de la bugetul de stat, inclusiv cheltuieli-
le legate de asigurarea utilităților necesare obiectivului de 
investiții, cele legate de elaborarea proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție, verificarea tehnică a proiectului teh-
nic și a detaliilor de execuție, asistență tehnică din partea 
proiectantului, cheltuielile pentru realizarea investiției de 
bază, cele pentru organizarea de șantier, precum și cheltu-
ielile diverse și neprevăzute.

Ce trebuie să știm despre Programul 
național de consolidare a clădirilor cu risc 
seismic ridicat, dezvoltat de către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Care este obiectivul acestui Program?
Finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare 

la clădirile încadrate de către experți tehnici atestați pentru ce-
rința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate în clasa de 
risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, realiza-
tă în conformitate cu normativul Cod de proiectare seismică - 
Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor 
existente, indicativ P100-3, în vigoare la data solicitării include-
rii în program;

Care este scopul?
Creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum 

și asigurării funcționalității acestora, conform tuturor cerințelor 
fundamentale și a creșterii eficienței energetice.

Ce documentație este necesară pentru a aplica pentru 
acest Program?

Solicitanții Programului au la dispoziție o perioadă de 60 de 
zile pentru a încărca, în platforma digitală investitii.mdlpa.ro, ce-
rerea de finanțare, însoțită de raportul sintetic al evaluării seis-
mice și de raportul de audit energetic, în cazul în care aceștia so-
licită finanțare integrată.

Cine poate depune cererile de finanțare?
Cererile de finanțare pot fi depuse de autoritățile publice lo-

cale și centrale, fiind aplicat criteriul primul venit - primul servit.
Care este bugetul alocat pentru anul 2023?
Programul are un buget alocat de 200 de milioane de lei din 

credite bugetare și 500 milioane de lei credite de angajament, 
iar finanțarea este de 100%.

Sursa: jurnalul.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1322/csf-ianuarie-2023.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1322/csf-ianuarie-2023.pdf
http://jurnalul.ro
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Programul Sănătate 2021-2027 (PS), aprobat la sfârșitul 
lunii noiembrie de Comisia Europeană, este un program 
multifond ce dispune de o alocare totală de valoare de 5,8 
miliarde de euro ce cuprinde finanțare FSE+ și FEDR, pre-
cum și o componentă de împrumut de 2 miliarde de eu-
ro, realizat prin intermediul Băncii Europene de Investiții.

Este pentru prima dată când România beneficiază de 
un Program de Sănătate care să susțină investiții masive 
în infrastructura spitalicească, în servicii medicale de ca-
litate și în pregătirea personalului medical. Cu acest bu-
get se va reconstrui sistemul medical din România, astfel 
încât românii să beneficieze de condiții, servicii și perso-
nal de nivelul țărilor europene cu sisteme publice de să-
nătate performante. 

Priorități, investiții și rezultatele așteptate 
În cadrul Programului Sănătate au fost stabilite 7 pri-

orități care vizează creșterea capacității sistemului de 
sănătate de a fi mai inclusiv, oferind acces la servicii de 
calitate și siguranță tuturor cetățenilor.

Peste 800 milioane euro pentru creșterea calității 
serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, 
a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și 
îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Investițiile prevăzute în cadrul acestei priorități vizea-
ză deficitul de servicii medicale primare și lipsa de inte-
grare cu serviciile specializate ambulatorii și spitalicești. 
În mai puțin de jumătate din localități există suficienți 
medici de familie, 328 de comune nu au medici de fami-
lie, iar serviciile de prevenție oferite în afara programu-
lui normal de lucru sunt reduse, chiar inexistente, gene-

rând un exces de consultații în serviciile de urgență și su-
prautilizarea serviciilor spitalicești.

Rezultatele așteptate:
• 300 cabinete medici de familie reabilitate și dotate;
• 804.317 persoane care beneficiază de screening;
• 105 cabinete de asistență medicală școlară/ sănă-

tate orală reabilitate și dotate și 25 de unități mobile 
achiziționate;

• 41 unități mobile achiziționate pentru programul 
național de vaccinare;

• 89 ambulatorii în care se vor implementa progra-
me de screening reabilitate și dotate;

• 24 centre de sănătate mintală reabilitate și dotate;
• 33 dispensare tuberculoza reabilitate și dotate;
• 12.060 persoane formate;
• 68 500 copii care beneficiază de servicii medicale.

Servicii de reabilitare, paliație și 
spitalizări pentru boli cronice 

Acestei priorități îi este alocat un buget de 267,6 mi-
lioane euro, cu scopul de a crește accesul la îngrijirea de 
calitate pentru condiția cronică și degrevarea spitalelor/
secțiilor pentru bolnavii acuți.

Rezultatele așteptate:
• 12 unități sanitare care furnizează servicii de reabi-

litare/ recuperare reabilitate și dotate;
• 24 unități sanitare care furnizează servicii de palia-

ție construite/reabilitate și dotate;
• 20 spitale publice mici, municipale și orășenești 

construite/reabilitate și dotate;
• 5 146 persoane formate.

(continuare în pagina 8)

Investiții de 5,8 miliarde de euro, 
 cuprinse în Programul Sănătate 2021–2027

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 7)

372 milioane de euro pentru creșterea eficacității 
și rezilienței sistemului medical în domenii critice

Această prioritate răspunde necesității de a investi în 
centre de boli genetice și rare, ceea ce le va permite să 
păstreze și/sau să adere la rețelele europene de referin-
ță și să acceseze specialiști și protocoale de diagnostica-
re și tratament. În ceea ce privește bolile genetice și ra-
re, punerea în comun a opțiunilor de expertiză la nivelul 
UE este una dintre principalele posibilități de a oferi dia-
gnostic în timp util și un tratament adecvat.

Rezultatele așteptate:
• 2 laboratoare naționale de referință construite/re-

abilitate și dotate;
• 5 laboratoare (regionale) de sănătate publică rea-

bilitate și dotate;
• 22 laboratoare de microbiologie din cadrul spitale-

lor reabilitate și dotate;
• 18 unități sanitare publice care tratează pacienți 

critici (ex. cu patologie vasculară cerebrală acută, poli-
traumă, etc) reabilitate și dotate;

• 10 unități sanitare publice care tratează pacienți 
cardiaci critici reabilitate și dotate;

• 2 unități sanitare publice care tratează pacienți cri-
tici (ex. mari arși etc) reabilitate și dotate;

• 16 unități sanitare publice unde se realizează îngri-
jirea pacienților cu boli rare reabilitate și dotate;

• 20 785 persoane formate.

Investiții în infrastructura spitalicească: 3 spitale 
regionale și cel puțin 7 spitale județene

Bugetul alocat acestei priorități este de 1,25 miliarde 
euro pentru construcția celor 3 spitale regionale de la 
Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), dar și pentru construcția și 
dotarea 7 spitale județene/ județene de urgență: spitale 
monospecialitate/centre de transplant acreditate locali-
zate în centre universitare.

Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
Acest tip de investiții cu un buget alocat de 386 mili-

oane de euro contribuie la dezvoltarea domeniului cer-
cetării prin finanțarea atât a unor operațiuni predefinite 
(vaccinuri, combaterea cancerului și genomică), cât și a 
soluțiilor de cercetare cu aplicabilitate în domeniul me-
dical care vor fi selectate prin aplicarea unui mecanism 
competitiv de selecție a proiectelor.

Rezultatele așteptate:
• 3 operațiuni strategice de cercetare implementa-

te în domeniile: vaccinuri, combaterea cancerului și ge-
nomică în cadrul cărora se vor crea 118 locuri de mun-
că, 11 cereri de brevete și 183 de articole științifice pu-
blicate;

• 128 IMM-uri sprijinite care vor introduce inovații în 
materie de produse sau procese;

• 22 locuri de muncă nou create;
• 22 articole științifice.

228 milioane euro pentru digitalizarea 
sistemului medical

Această prioritate include investiții care vizează digi-
talizarea sistemului de sănătate medical în cadrul a do-
uă măsuri: Observatorul național pentru date în sănăta-
te (ONDS) și Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-să-
nătate.

Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant
Cu un buget de 570 milioane euro, această prioritate 

este dedicată investițiilor în domeniile oncologie și tran-
splant.

Rezultate așteptate:
• 1 unitate care coordonează activitatea de trans-

plant (ANT) construită/reabilitată și dotată;
• 2 bănci de multițesut construite/reabilitate și dotate;
• 8 unități sanitare acreditate pentru prelevare or-

gane dotate cu sisteme ECMO;
• 6 centre de transplant dotate cu laboratoare acre-

ditate HLA (laborator de biologie moleculară pentru 
imunologia transplantului);

• 2 890 persoane formate în domeniul transplant;
• 303 campanii de informare/educare/conștientizare;
• Un centru de formare în domeniul transplantului 

dezvoltat;
• Institutul Clinic Fundeni – clădire nouă (construc-

ție și dotare).
Mai multe informații despre varianta aprobată a Pro-

gramului Sănătate pot fi consultate accesând pagina 
Programului, https://mfe.gov.ro/ps-21–27/.

Investiții în domeniul sănătății prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență

Separat de Politica de Coeziune, prin Componenta 12 
dedicată sănătății, prin Planului Național de Redresare 
și Reziliență vor fi alocate 2,45 miliarde de euro pentru:

• Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondu-
rilor publice în sănătate (70 mil. euro)

• Dezvoltarea capacității pentru realizarea investiții-
lor în sănătate (30 mil. euro)

• Creșterea capacității pentru managementul servi-
ciilor și resurselor umane din sănătate (80 mil. euro)

• Investiții în infrastructura prespitalicească (314 mil. 
euro);

• Infrastructură în infrastructura spitalicească (1,9 
mld euro).

Sursa: mfe.gov.ro
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Numit „cel mai frumos conac de secol XIX”, 
Conacul Bellu din Urlați, Prahova, este un 

monument reprezentativ pentru arhitectura 
veche românească.

Domeniul și conacul au aparținut celebrului colecțio-
nar de artă Alexandru Bellu (1850-1921), recunoscut în 
epoca ca un reputat artist-fotograf, numismat și om de 
cultura. Alexandru Bellu, fiu al lui Ştefan Bellu și al Elisei 
Ştirbei (fiica domnitorului Barbu Ştirbei) a urmat cursuri 
de Drept la Paris și în Elveția. A devenit avocat și a câști-
gat atât de bine încât și-a achiziționat proprietăți la Nisa, 
Paris, Veneția și Basel, inclusiv terenul pe care se află as-
tăzi Cimitirul Bellu, donat de familie în secolul al XIX-lea 
administrației locale. La Viena a fost înnobilat chiar cu ti-
tlul de Baron. Ar fi putut urma o carieră fără griji, dar a 
ales să se retragă la conacul familiei de la Urlați. Aici, a-
vând alături pe soția sa, Alexandrina, și cei șapte copii, 
s-a dedicat pasiunii sale de suflet, fotografia.

Ceea ce numim astăzi conacul Bellu este, de fapt, „ca-
sa mică” a domeniului care cuprindea mai multe con-
strucții. Conacul propriu-zis, deosebit de frumos, care 
avea 24 de încăperi pe două nivele, a căzut la cutremu-
rul din 1977. Nici restul construcțiilor de pe domeniu nu 
au rezistat: o biserică, un adăpost de păsări și turnul-foi-
șor de la intrare.

Foișorul turn, așa cum arată astăzi, a fost refăcut du-

pă planurile inițiale, care au avut ca inspirație clopotni-
ța de la Mănăstirea Vărbila. Acum poate fi vizitat sepa-
rat, ca muzeu. Lipite de corpul de la parter, lângă turn, se 
aflau locuințele grădinarului și paznicului. 

Muzeul adăpostește un patrimoniu mixt de artă plas-
tică și decorativă, etnografie, coloane și capiteluri, che-
nare de uși și ferestre sculptate în piatră, cărți rare în 
ediții de lux, picturi din sec. al XIX-lea, faianță, mobilier 
stil din diverse epoci, artă orientală și extrem-orientala 
(vase și stampe japoneze, vase de aramă, mobilier), icoa-
ne și arme din secolele XVIII-XIX.

Mobilierul a aparținut aproape în totalitate familiei Be-
llu. Tot din colectia Bellu sunt tablourile: Portret de bărbat 
de Pavel Dincovici, Țăranca de Eugen Maximovici, Bătrân 
cerșetor de Theodor Aman, icoane, candelabre, sfeșnice, 
stampe japoneze și vasele orientale, statueta de bronz Ve-
nus din Milo (copie), un cap de copil din lut, precum și va-
loroase litografii realizate de Carol Papp de Szathmary.

Din 1953, în clădire a fost organizat un muzeu. Expozi-
tia muzeala prezinta mobilier sculptat din lemn masiv, ta-
blouri, icoane, arme, ceramica, porțelan, metal, artă ori-
entală și o valoroasă bibliotecă. Complexul muzeal a fost 
donat Academiei Române în 1926 de către familia Bellu, 
în 1953 a intrat în patrimoniul muzeal, din 1954 a func-
ționat ca muzeu regional, până când a intrat în compo-
nența Complexului Muzeal Prahova. Din 1990 este par-
te a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Sursa: danagont.ro

Conacul Bellu - Povestea baronului boem
Foto: google.com
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Printre proiectele aprobate pentru finanțare, în ca-
drul Planului Național de Redresare și Reziliență – Com-
ponenta 10 - Fondul Local – runda a doua, se regăseș-
te și cel depus de comuna Mușătești; acesta vizează re-
abilitarea termică și eficientizarea energetică a clădirii 
Căminului Cultural Stroesti. Valoarea eligibilă a proiec-
tului este de 1.615.639,99 lei cu TVA.

Reabilitarea termică prevede lucrări de izolație a 
pereților exteriori și a suprafeței interioare a planșe-
ului, schimbarea acoperișului, realizarea unui sistem 
propriu de încălzire, energia electrică urmând a fi asi-
gurată prin panouri fotovoltaice ce vor fi amplasate pe 
acoperiș.

Investiția prevede, de asemenea, și montarea unei 
stații de încărcare pentru vehicule electrice; în acest 
context, comuna Mușătești a aplicat și pentru finanța-
re cu scopul achiziției de microbuze școlare electrice.

Sursa: jurnaluldearges.ro

Mușătești: Reabilitare
energetică și montare stație încărcare 

vehicule electrice

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea DJ 724 Malu 
cu Flori – Pucheni” a intrat în faza de licitație a lucrări-
lor de proiectare și execuție. În lungime de 6,8 km., pe 
acest tronson se vor realiza: straturi de fundații și de 
bază, două straturi de covoare asfaltice, șanțuri și rigo-
le pe o lungime de 10 km, parapete de protecție - 3,5 
km., 62 de podețe, reabilitarea a patru poduri și ame-
najarea a cinci stații de autobuz.

Valoarea estimată a investiției de pe DJ 724 este de 
aproximativ 95.600.000 lei, iar prin Programul Națio-
nal „Anghel Saligny”, se asigură suma de 41.000.000 
lei, diferența urmând să fie suportată de Consiliul Ju-
dețean Dâmbovița din bugetul propriu sau din alte sur-
se de finanțare.

Sursa: targovistenews.ro

„Reabilitarea
și modernizarea DJ 724 Malu cu Flori 
– Pucheni” a intrat în faza de licitație

Primăria din Roseți a anunțat finalizarea lucrărilor 
executate în cadrul proiectului „Extindere rețea de ca-
nalizare menajeră și modernizarea gospodăriei de apă, 
înființarea a două foraje și reabilitare rețea de distribu-
ție apă, sat Roseți, comuna Roseți, județul Călărași”, fi-
nanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rura-
le (AFIR). Lucrările, în valoare de 6,28 mil. lei au început 
în august 2020 și au fost finalizate în decembrie 2022.

În cadrul proiectului, s-au executat două puțuri fo-
rate de 80-100 m adâncime fiecare, amplasate în par-
tea de nord – vest a comunei precum și o instalație 
complexă de potabilizare. S-au reabilitat conductele de 
apă pe strada Nicolae Bălcescu, cu lungimea de 617 m, 
tronson cuprins între str. Castelului și str. Ecaterina Te-
odoroiu, respectiv de pe str. I.H. Rădulescu, tronsonul 
cuprins între str. Gh. Folescu și M. Eminescu, în lungi-
me de 228 m. Lungimea totală a conductei înlocuite 
este de 845 m. Noua rețea va fi dotată cu 10 hidranți 
exteriori de incendiu. S-a propus, prin proiect, și reali-
zarea a 811 cămine de apometru, amplasate pe dome-
niul public, la limita de proprietate.

Sursa: calarasipress.ro

Au fost finalizate
lucrările de extindere a rețelei

de canalizare, în comuna Roseți

Fonduri
pentru eficiența energetică și reziliența 

casei de tip familial „Casa noastră”

ARGEŞ CĂLĂRAŞI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Anul acesta, Consiliul Județean Giurgiu va primi 
582.872 de lei pentru eficiența energetică și reziliența 
casei de tip familial „Casa noastră”. Suma provine din 
fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR).

La nivel național, au fost semnate 72 de noi con-
tracte de finanțare, depuse în cadrul primului apel de 
proiecte pentru componenta Valul Renovării din PNRR. 
Contractele sunt în valoare totală de 721,8 milioane de 
lei și vizează reabilitarea și creșterea eficienței energe-
tice a unor clădiri rezidențiale multifamiliale și a unor 
clădiri publice. 

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Foto: targovistelive.ro

Foto: pixabay.com
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Construirea unui al doilea teren multifuncțional la 
Fetești, cu scopul de a încuraja practicarea activități-
lor sportive, a intrat în linie dreaptă. Proiectul intitulat 
„Construire teren sportiv multifuncțional cu gazon sin-
tetic, branșamente și racorduri la utilități”, a primit fi-
nanțare de la Consiliul Județean Ialomița, prin ADI Ia-
lomița. Este vorba de o investiție derulată prin Progra-
mul Județean de Dezvoltare Locală. După verificările fi-
nale, terenul de sport va fi recepționat și deschis pen-
tru public. Noul teren le va oferi iubitorilor de sport po-
sibilitatea de a practica baschet, tenis de câmp, hand-
bal și mini-fotbal, pe teren sintetic de calitate.

Sursa: infoialomita.ro

Teren multifuncțional, la Fetești
IALOMIȚA

Consiliul Județean Prahova informează că a depus 
un nou proiect pe fonduri europene care vizează ex-
tinderea serviciilor medicale existente la Spitalul Ju-
dețean de Urgență Ploiești „Dr. Constantin Andreoiu”, 
precum și asigurarea unei asistențe de profil, de calita-
te, pentru locuitorii județului Prahova. Proiectul vizea-
ză extinderea, reabilitarea și dotarea cabinetelor medi-
cale de obstetrică-ginecologie și radiologie, a laborato-
rului de radiologie, realizarea unui laborator de analize 
medicale, precum și modernizarea instalațiilor sanitare 
ale ambulatoriului. Proiectul privind „Creșterea diver-
sității și complexității serviciilor medicale curative prin 
asistență medicală ambulatorie – locație Mihai Bravu” 
a Spitalului Județean de Urgență Ploiești are o valoare 
de aproximativ 21 milioane lei și a fost depus de Con-
siliul Județean Prahova în cadrul unuia dintre apelurile 
lansate în cadrul Programului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) – Componenta 12 (Sănătate).

Sursa: prahovabusiness.ro

Investiții noi
la Spitalul Județean de Urgență 

Ploiești

PRAHOVA

Ministerul Dezvoltării finanțează 123 noi investiții, 
în 111 de localități din România, prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR). Pentru Fondul Local, 
au fost aprobate 106 de noi proiecte, în valoare totală 
de 240.960.542,94 lei, depuse de 97 de autorități loca-
le, pentru proiecte care vizează reabilitarea și eficienti-
zarea energetică a unor instituții publice. La nivelul ju-
dețului Teleorman, în această rundă, au fost depuse de 
primăriile Islaz, Călinești și Măgura și aprobate, astfel: 
„Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială 
nr. 1 Islaz – Corp C2, comuna Islaz, județul Teleorman”, 
valoarea totală a investiției fiind de 3.036.325,29 lei, 
„Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială 
din comuna Măgura, județul Teleorman”, în valoare de 
2.358.436,03 lei, „Reabilitare moderată clădire publi-
că sat Licuriciu, comuna Călinești, județul Teleorman” 
– 257.752,57 lei, „Reabilitare moderată clădire publică 
sat Copăceanca, comuna Călinești, județul Teleorman” 
– 708.819,57 lei.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Noi proiecte
de reabilitare și eficientizare 

energetică finanțate prin PNRR

TELEORMAN

Foto: energie.gov.ro

Foto: ilnews.ro
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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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Data publicării 11 ianuarie 2023

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.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

