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Joi, 16 februarie a.c., Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, 
a condus, la sediul central din municipiul 
Călărași, o întâlnire de lucru cu reprezentanții 
celor șapte consilii județene din regiune.

Reuniunea a avut drept scop clarificarea cerințelor de 
mediu solicitate prin ghidul aferent apelului de proiecte 
pentru infrastructura de drumuri județene din regiunea 
Sud-Muntenia.

Din partea Agenției au mai participat: Andreea-Mi-
rela Tache, director Cabinet Director General, Gabriela 
Călin, director Direcția Autoritate de Management Pro-
gram Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027 și Danie-
la Traian, Director Direcția Dezvoltare, care au clarificat 
punctual, fiecare situație semnalată de participanții cu 
atribuții specifice în pregătirea și depunerea proiectelor 
cu finanțare europeană.

În calitatea sa de Autoritate de Management pen-
tru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, 
Agenția a demarat procedura de lansare în consultare 
publică pentru o parte din ghidurile solicitantului aferen-
te apelurilor de proiecte ce se vor lansa în perioada de 
programare 2021-2027. Discuțiile au vizat două ghiduri 
destinate autorităților publice județene și anume: „Dez-
voltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale 
și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, 
inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesu-
lui la TEN-T și a mobilității transfrontaliere prin investiții 
în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de dru-
muri județene din regiunea Sud-Muntenia” și „Promova-
rea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră prin investiții în clădiri publice”.

În ceea ce privește ghidul pentru drumurile județe-
ne, printre documentele obligatorii solicitate se numă-
ră și documentația privind imunizarea la schimbările cli-
matice. Astfel, dată fiind noutatea conceptului și gradul 
ridicat de dificultate și specificitate a documentației pri-
vind imunizarea la schimbările climatice, dar și modifică-
rile intervenite odată cu propunerea măsurilor de simp-
lificare și digitalizare, ADR Sud-Muntenia a organizat în-
tâlnirea de lucru pentru a discuta cele mai bune soluții 
de punere a practică atât a cerințelor europene cu privi-

re la pregătirea documentației de mediu, cât și a măsuri-
lor de reglementare propuse prin inițiativa MIPE.

Liviu Gabriel Mușat a declarat că apelurile pentru dru-
muri și eficiență energetică se află în consultare publică 
până pe data de 3 martie, urmând ca pe 14 martie, aces-
tea să fie discutate în ședința Comitetului de Monitoriza-
re, unde vor fi aprobate criteriile de selecție. „Săptămâ-
na viitoare vom lansa alte două ghiduri pentru patrimo-
niu și clădiri rezidențiale multifamiliale. În perioada imedi-
at următoare vom organiza caravane de informare în ce-
le șapte județe din Regiunea Sud-Muntenia, la care vor fi 
invitați să participe reprezentanții Consiliilor Județene și ai 
Unităților Administrativ Teritoriale”, a precizat directorul 
general al Agenției pentru Dezvoltare Regională.

Ghidurile solicitantului publicate pe website-ul ADR 
Sud-Muntenia conțin informații despre specificitatea 
proiectelor, modalitatea de completare și de depunere 
a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descrie-
re a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contracta-
re a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni 
de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Eventualele observații, comentarii, recomandări, între-
bări clar fundamentate și justificate se vor transmite prin 
intermediul formularului de feedback, publicat în pagina de 
prezentare a fiecărui ghid, precum și la adresa de e-mail: 
ghiduri@adrmuntenia.ro, până în data de 03 martie 2023.

Ghidurile pot fi consultate pe website-ul nostru – 
www.adrmuntenia.ro, link: https://www.adrmuntenia.ro/ghi-
duri-in-consultare-publica-pr-sm-20212027/static/1685.

Întâlnire de clarificare a cerințelor de mediu
pentru infrastructura de drumuri județene
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Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Mun-
tenia, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a pu-
blicat calendarul orientativ privind lansările de apeluri 
de proiecte. Astfel, până la finele acestui an ar urma să 
se lanseze următoarele apeluri de proiecte:

 9 10 apeluri pe Prioritatea 1 – O regiune competi-
tivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice;

 9 6 apeluri pe Prioritatea 2 – O regiune cu mobilita-
te urbană durabilă;

 9 1 apel pe Prioritatea 3 – O regiune cu localități pri-
etenoase cu mediul;

 9 3 apeluri pe Prioritatea 4 – O regiune mai accesibilă;

 9 6 apeluri pe Prioritatea 5 – O regiune educată;
 9 4 apeluri pe Prioritatea 7 – Asistență tehnică;

Valoarea totală, aferentă celor 30 de apeluri, este de 
1.376.796.470 euro.

În data de 9 februarie a.c., ADR Sud-Muntenia a lan-
sat în consultare publică primele două ghiduri pentru 
microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii și pa-
tru ghiduri destinate autorităților publice locale din regi-
unea Sud-Muntenia.

Calendarul orientativ poate fi consultat pe website-ul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, link: https://www.adrmun-
tenia.ro/index.php/download_file/article/882/Anexa-4-Ca-
lendarul-apelurilor-15-02-2023-ok_0.xlsx.

A fost publicat calendarul orientativ
privind lansările de apeluri pentru proiecte finanțate 

din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027
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În data de 9 Februarie, Liviu Gabriel Mușat 
(foto), directorul general al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, a 
acordat un interviu postului de radio France 
International. În cadrul discuțiilor purtate 
cu jurnalistul Constantin Rudnițchi, în cadrul 
emisiunii „Business On Air”, alături de Florentina 
Grigoraș, în calitate de invitat, au fost dezbătute 
subiecte precum: dezvoltarea regională, 
rezultatele dar și provocările implementării 
Programului Operațional Regional (POR) 2014-
2020, provocările Programul Regional (PR) Sud-
Muntenia 2021-2027 și potențialele riscuri ale 
implementării acestuia în regiune.

C.R: Discutăm astăzi despre programe europene, 
respectiv despre dezvoltarea regională. Un program 
considerat aproape de toată lumea de succes, cu re-
zultate palpabile pentru economia și societatea româ-
nească. Din acest motiv încercăm să aflăm care sunt, 
pe deoparte, toate lucrurile realizate prin acest pro-
gram în zona Sud-Muntenia și care sunt coordonatele 
sub care se va derula viitorul program.

Liviu Mușat: În momentul în care vorbim de Progra-
mul Operațional Regional, bine cunoscut sub denumi-
rea REGIO în toată țara, cu siguranță nu este cineva ca-
re, mergând de-a lungul și de-a latul țării, să nu fi vă-
zut panouri inscripționate cu emblema Regio la tot fe-
lul de proiecte care țin de infrastructură, de educație, 
infrastructură de transport, infrastructură de sănătate, 
proiecte care țin de conservarea patrimoniului natural 
și istoric și cultural, proiecte care țin de dezvoltarea me-
diului de afaceri. Sunt foarte multe, mii de proiecte care 
au această titulatură și care ne dau o dimensiune a ce-
ea ce a însemnat Programul Operațional Regional. Să nu 
uităm, Programul a debutat odată cu aderarea Români-
ei la Uniunea Europeană în anul 2007. Primul program la 
care am participat a fost Programul REGIO 2007-2013, 
iar în derulare avem REGIO 2014-2020.

C.R: Regiunea Sud-Muntenia este o regiune dezvol-
tată pentru România. A avut acest Program anumite 
particularități în această regiune?

Liviu Mușat: Într-adevăr, vorbim de o regiune în care 
sunt județele dezvoltate și județe mai puțin dezvoltate. 
Dacă mă gândesc la partea de nord a regiunii, sunt ce-
le trei județe mai dezvoltate, Prahova, Argeș și Dâmbovi-

ța. În sudul regiunii, Ialomița, Călărași, Teleorman și Giur-
giu, sunt județe mai puțin dezvoltate. Să știți că în cadrul 
Programului Operațional Regional, în regiunea noastră 
au fost și județe mai mici care și-au depășit condiția și au 
depus foarte multe proiecte, încercând să mai micșore-
ze discrepanța față de județele mai mari, fiindcă, până 
la urmă, scopul politicilor regionale, unul dintre ele, este 
acela de a micșora diferențele de dezvoltare dintre jude-
țe. Vă pot spune că pentru perioada 2014-2020 am avut 
proiecte depuse în valoare totală de aproape 13,7 mili-
arde de lei, asta însemnând de trei ori și ceva mai mult 
decât suma alocată Regiunii noastre prin acest program. 
Sunt cifre care dau o imagine vizavi de speranțele pe ca-
re, în special, administrația locală le are. Programul Ope-
rațional Regional are ca principal destinatar administra-
ția locală, fie că vorbim de consilii județene, de consili-
ile locale, din mediul urban și chiar de cele din mediul 
rural. Până în momentul de față avem semnate aproa-
pe 1.000 de contracte de finanțare, iar din acestea de-
ja avem 411 finalizate. Sperăm ca toate contractele să 
fie finalizate la termen, astfel încât locuitorii din regiu-
nea noastră să beneficieze de avantajele acestor proiec-
te. Suma totală pentru aceste contracte de finanțare din 
Regiunea Sud-Muntenia se ridică la șase miliarde de lei, 
asta însemnând peste un miliard și 200 de milioane de 
euro, ceea ce înseamnă o depășire cu aproape 50 %, cu 
mai exact 42 % față de alocarea Regiunii noastre pe ac-
tualul exercițiu financiar.

Dacă vorbim de sursele de finanțare pentru proiecte-
le supracontractate, acestea sunt, pe de o parte de la al-
te programe finanțate din fonduri europene care nu au 
manifestat un apetit pentru această absorbție și pe de 
altă parte din surse de la bugetul de stat.

(continuare în pagina 5)

Liviu Gabriel Mușat: „Cu siguranță nu este cineva care, 
mergând de-a lungul și de-a latul țării, 

să nu fi văzut panouri inscripționate cu emblema Regio”
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(continuare din pagina 4)
Noi sperăm că bugetul de stat își va asuma aceste depă-

șiri de alocări europene, fiindcă sunt proiecte finalizate sau, 
mă rog, în curs de finalizare, proiecte care au un grad de ma-
turitate foarte mare și ar fi păcat ca ele să nu obțină toată fi-
nanțarea pentru a fi duse la bun sfârșit. De asemenea, prin-
tre surse mai mici de finanțare a proiectelor supracontracta-
te sunt eventuale proiecte reziliate care au întors banii în pro-
gram, sume declarate neeligibile de la alte proiecte. Dar, așa 
cum v-am spus, ponderea acestor surse este mai mică decât 
primele două enumerate mai sus.

Pornirea unui program este o suită de acțiuni comple-
xe care trebuie realizate împreună cu Comisia Europeană 
cu autoritatea de audit și nu de fiecare dată programele în-
cep odată cu perioada de programare. Adică pentru actualul 
program, vă dau un exemplu, deși perioada de programare 
a început la 1 ianuarie 2014, primele proiecte au fost depuse 
în 2016 și unele axe chiar în 2017. În ceea ce privește sume-
le, fiindcă și acesta este un indicator, până în acest moment, 
la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia avem absor-
bit aproape 65%. Deci 2/3 din valoarea alocată și sperăm că, 
așa cum am mai spus, lunile care au rămas din acest an să ne 
ducă spre sută la sută din alocarea Regiunii. 

C.R: Ca sa fie foarte clar. Acesta este practic ultimul an în ca-
re se pot duce la bun sfârșit proiectele începute, nu?

Liviu Mușat: Da. Există o practică, sperăm ca ea să se re-
găsească și în actualul program, în sensul că proiectele care 
din varii motive nu au reușit să se finalizeze până la data de 
31 decembrie 2023, să poată fi prelungite un an, cum s-a în-
tâmplat în exercițiul financiar anterior, pentru a fi finalizate. 
Din păcate, în acel an cheltuielile de execuție ale proiectelor 
vor fi suportate de beneficiar. Asta înseamnă că sumele eli-
gibile în cadrul programului și recunoscute ca fiind plătite în 
program trebuie să aibă o dată anterioară datei de 1 ianua-
rie 2024. Până la 31 decembrie, orice cheltuială este eligibilă 
în cadrul Programului.

C.R: Pentru a închide cercul acesta al actualului pro-
gram, vă rog, dați-ne și câteva exemple concrete de pro-
iecte în curs de realizare sau proiecte realizate prin acest 
program sau prin fostele programe de dezvoltare regiona-
lă, pentru a avea o imagine mai clară. 

Liviu Mușat: Evident că voi începe cu proiectele care se 
derulează în mediul urban, în reședințele de județ, dar nu nu-
mai. Și în celelalte orașe și municipii, sunt proiecte de regene-
rare urbană, proiecte care contribuie la creșterea mobilită-
ții în acele orașe și mă gândesc la trasee pentru mijloace de 
transport în comun. La poduri care descongestionează anu-
mite zone foarte aglomerate la piețe și mă refer la piețe civi-
ce, la soluții pentru punerea în valoarea a potențialului natu-
ral al orașelor respective, școli și mă refer la tot învățămân-
tul preșcolar, gimnazial și apoi liceal, dar și la învățământul u-
niversitar. Mă refer la proiecte de infrastructură de sănăta-
te, avem spitale județene care sunt în derulare, unele foarte 

avansate, aproape de finalizare. Mă refer la drumuri județe-
ne. Fiecare județ are drumuri care nu sunt la întâmplare. Ele, 
practic, contribuie la o rețea de transport regional. Dat fiind 
specificul Regiunii noastre, care este compusă din toate jude-
țele din jurul Bucureștiului, exceptând Județul Ilfov, care fa-
ce parte din altă regiune, ne interesează foarte mult conexi-
unea județelor, atât între ele, dar și cu capitala țării, fiind prin-
cipalul loc în care se duc resursele noastre și produsele regi-
unii noastre. De asemenea, un alt domeniu important pen-
tru Programul Operațional 2014-2020, a fost cel de finanța-
re a patrimoniului istoric, cultural și religios. Avem adevăra-
te perle ale culturii naționale și istoriei, numai dacă mă gân-
desc la mănăstirea de la Curtea de Argeș, necropola rega-
lă de la Curtea de Argeș, mă refer la mănăstiri din Județul 
Argeș, la Viforâta din Județul Dâmbovița, mănăstirea Zamfi-
ra din județul Prahova, care să contribuie la creșterea atracti-
vității comunităților din regiunea noastră. Evident că o com-
ponentă importantă din Program a avut ca destinație reteh-
nologizarea și creșterea competitivității întreprinderilor mici 
și mijlocii.

C.R: Haideți să vorbim și despre viitorul program. În-
țeleg că discutăm despre o descentralizare a noului pro-
gram de dezvoltare regională. Cum funcționează el sau 
care sunt etapele funcționării acestui program din punc-
tul de vedere al ADR Sud-Muntenia. 

Liviu Mușat: Da, este o provocare majoră pentru fie-
care regiune și implicit și pentru regiunea de dezvoltare 
Sud-Muntenia, aceea de a-și clădi propriul program regio-
nal. În momentul în care exista un singur program la nivel 
național, probabilitatea de a scăpa anumite aspecte, carac-
teristici, specificități ale fiecărei regiuni, era foarte mare. Mai 
mare decât în prezent, când, fiecare regiune își face propriul 
program, putând să surprindă mai ușor adevăratele nevoi 
care sunt în județele regiunii. Folosind un clișeu din dome-
niul sportiv, Programul s-a făcut la firul ierbii împreună cu 
toți actorii importanți din regiune, fie că vorbim de admi-
nistrația locală, fie că vorbim de mediul de afaceri, de me-
diul academic, de toți cei care au un cuvânt de spus în dez-
voltarea comunităților. Toți au contribuit la scrierea Progra-
mului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Evident, în limite-
le permise de directivele și de prioritățile stabilite la nivel eu-
ropean. Așa se face că anul trecut am fost prima regiune ca-
re a transmis la Bruxelles Programul Regional și care a obți-
nut acordul Comisiei Europene după lungi negocieri, fiindcă, 
așa cum v-am spus de data aceasta, nu mai există o struc-
tură națională care să scrie programul și fiecare regiune de-
scrie propriul program.

De asemenea, ca orice activitate din țară ne supunem 
legislației naționale și evident că nu ne rămâne decât să 
tragem speranța că orice modificare a legislației să fie o 
ameliorare a cadrului de desfășurare a programului.

C.R: Nu o piedică.
(continuare în pagina 6)
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(continuare din pagina 5)
Liviu Mușat: Să fie în sensul pozitiv. Noi tragem nădejdea că, 

la nivel național, există acea responsabilitate care să concure, ca-
re să contribuie la acest obiectiv de a nu împiedica programele, 
de a nu le stagna, de a nu le pune piedici în desfășurarea lor. Așa 
cum ați remarcat și dumneavoastră, ne supunem, ca orice activi-
tate, legislației naționale.

C.R: Când va începe programul?
Liviu Mușat: Am lansăm deja primele șase ghiduri, pentru 

șase domenii de finanțare: este vorba despre infrastructura 
de transport, de proiecte pentru creșterea eficienței energe-
tice în clădiri publice și două ghiduri pentru mediul de afaceri, 
atât pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, schema 
de minimis, cât și pentru microîntreprinderi, întreprinderi mi-
ci și mijlocii, schema de ajutor de stat. De asemenea, mai lan-
săm partea de digitalizare - Proiectul strategic pe care îl vom 
avea pentru acel hub de date, creat împreună cu Serviciul de 
Telecomunicații Speciale pentru toată regiunea. Sunt, așadar, 
deja șase apeluri pe care le-am lansat în consultare. Îi îndem-
năm pe toți cei care au un cuvânt de spus în domeniul respec-
tiv, care au ceva util de zis, să o facă. Așteptăm orice sugestie 
venită de la entitățile cu experiență în domeniul respectiv, așa 
încât promisiunea că Programul Sud-Muntenia va fi scris în-
tr-un larg cadru partenerial, să nu rămână doar la nivelul de 
vorbe și să se transforme în fapte. Chiar în momentul de față, 
colegii mei lucrează la încărcarea documentelor pe site. Vom 
mediatiza aceste ghiduri fiindcă ne dorim să fie o perioadă de 

consultare în adevăratul înțeles al cuvântului, nu ceva formal. 
Așa cum am spus puțin mai înainte, există și riscuri care 

pot apărea dintr-o modificare abruptă sau imprevizibilă a le-
gislației în vigoare. Riscuri pot apărea din fluctuațiile prețurilor, 
mai ales când vorbim de materiale de construcție, așa încât 
să depășească contractele de finanțare pe care le vom reali-
za, le vom semna și pot fi o piatră de gâtul celor care vor câș-
tiga proiecte. Și, mai există și acest risc, de ce să nu-l spun, al 
țintelor de absorbție, fiindcă momentul în care se întârzie pro-
iectul, se întârzie realizarea de achiziții. Asta înseamnă că pro-
iectele respective nu mai pot contribui, așa cum a fost plani-
ficat la ținta de absorbție a Regiunii pentru perioada respec-
tivă. Dacă pe Programul anterior toate regiunile aveau o țintă 
comună la nivel național, de data aceasta, fiecare regiune a-
vând propriul program, va avea propria țintă, și ne preocupă 
într-o mare măsură cum vom reuși să ne atingem țintele anu-
ale de finanțare. Suntem într-un contact permanent cu bene-
ficiarii, mai ales cei din administrația locală, dar vom fi și cu cei 
din mediul privat, astfel încât tot ce ține de noi, să îi ajutăm, 
să le împărtășim experiența, mai ales pe partea de manage-
ment de proiect, pe partea de desfășurare a achizițiilor publi-
ce, așa încât să diminuăm foarte mult impactul unor întârzi-
eri, contestații, realizări neadecvate ale bugetelor de proiecte. 
Dacă avem proiecte predictibile și programul va fi predictibil.

C.R: Să rămânem cu această concluzie, proiecte predic-
tibile și un program predictibil de succes. Un program care 
schimbă România, care schimbă regiunile României.

Secretar de stat, despre descentralizarea fondurilor europene
și primele roade ale sale

Roxana Mînzatu (foto), 
Secretar de Stat în 

cadrul Departamentului 
pentru evaluare integrată și 
monitorizarea programelor 
finanțate din fonduri 
publice și europene, spune 
despre descentralizarea 
Programului regional că este 
un demers complex și cu 
multe provocări.

Din perspectiva planificării și a 
relaționării cu beneficiarii, Autorită-
țile de management din regiuni sunt 
harnice, transparente și proactive, 
patru din cele opt Programe regio-
nale având deja ghiduri publicate în 
consultare publică. Astfel, anul 2023 
va fi un an cu apeluri și depunere de 

cereri de finanțare.
Agenția pentru Dezvoltare Regi-

onală Sud-Muntenia, în calitate de 
Autoritate de Management pentru 
Programul Regional (PR) Sud-Munte-
nia 2021-2027, a lansat în consultare 
publică ghidurile pentru apeluri de 

proiecte din PR SM 2021-2027, care 
pot fi găsite la adresa: https://www.
adrmuntenia.ro/ghiduri-in-consul-
tare-publica-pr-sm-20212027/sta-
tic/1685.

Eventualele observații, comen-
tarii, recomandări, întrebări clar 
fundamentate și justificate, se vor 
transmite prin intermediul formula-
rului de feedback, publicat în pagina 
de prezentare a fiecărui ghid, pre-
cum și la adresa de e-mail: ghiduri@
adrmuntenia.ro, până în data de 3 
martie 2023.

De asemenea, calendarul orien-
tativ privind lansările de apeluri de 
proiecte, a fost publicat și poate fi 
consultat pe website-ul: www.adr-
muntenia.ro/index.php/download_
file/article/882/Anexa-4-Calenda-
rul-apelurilor-15-02-2023-ok_0.xlsx

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/ghiduri-in-consultare-publica-pr-sm-20212027/static/1685
https://www.adrmuntenia.ro/ghiduri-in-consultare-publica-pr-sm-20212027/static/1685
https://www.adrmuntenia.ro/ghiduri-in-consultare-publica-pr-sm-20212027/static/1685
https://www.adrmuntenia.ro/ghiduri-in-consultare-publica-pr-sm-20212027/static/1685
mailto:ghiduri@adrmuntenia.ro
mailto:ghiduri@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/882/Anexa-4-Calendarul-apelurilor-15-02-2023-ok_0.xlsx
http://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/882/Anexa-4-Calendarul-apelurilor-15-02-2023-ok_0.xlsx
http://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/882/Anexa-4-Calendarul-apelurilor-15-02-2023-ok_0.xlsx
http://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/882/Anexa-4-Calendarul-apelurilor-15-02-2023-ok_0.xlsx
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Luni, 13 februarie 2023, Raluca Dumitrescu 
(foto), deputat de Ialomița, a depus o 

declarație despre activitatea Agenției pentru 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în 
Camera Deputaților.

Plecând de la prezentarea județului Ialomița, unde 
se află în derulare 46 de proiecte sprijinite direct de că-
tre ADR Sud-Muntenia, a căror valoare totală se ridică 
la 460 milioane lei, în discursul său, deputatul a punc-
tat: „Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia es-
te, în context, o oază de normalitate într-un sistem pe ca-
re vrem să-l îndreptăm de mai bine de 30 de ani.”

Agenția continuă să vină în sprijinul potențialilor be-
neficiari din regiunea noastră, prin oferirea de informa-
ții importante privind prioritățile de finanțare ce pot fi 
realizate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabi-
le alocate regiunii, prin Programul Regional Sud-Munte-
nia 2021-2027. De altfel, la acest moment sunt în dezba-
tere primele Ghiduri de Finanțare pentru ciclul financiar 
2021-2027. Lista cuprinde șase ghiduri care vizează de la 
creșterea competitivității microîntreprinderilor și între-
prinderilor mici din Regiunea Sud-Muntenia la promova-
rea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin investiții în clădiri publice.

ADR Sud-Muntenia este Autoritatea de Management 
pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și 
va gestiona peste 1,57 miliarde de euro pentru cetățe-
nii din județele componente ale regiunii: Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Efortul întregii echipe a Agenției de a avea o regiune 
competitivă prin inovare, digitalizare și firme dinamice, 
orașe prietenoase cu mediul, proiectele de investiții în 
infrastructura administrativă și economică ce vor crește 
atractivitatea zonelor în care trăim, precum și investiții-

le în infrastructura aferentă educației, de la clădiri noi la 
autobuze școlare, oferă șansa noilor generații de a bene-
ficia conștient de eforturile care se fac în prezent și de a 
se bucura de viitoarele rezultate.

Cuvântarea deputatului de Ialomița s-a încheiat sub mo-
to-ul Agenției: „Cu gândul în viitor, acționăm în prezent!” și 
cu îndemnul de a acționa împreună, sinergic, pentru a pu-
tea îndeplini obiectivele fixate în noul Program Regional și 
în strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Muntenia.

Activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională, 
prezentată în Parlament

Ionuț Marian POPA 
• 10 de ani de activitate 

în cadrul ADR Sud-Muntenia!

În luna februarie, colegul nostru, Ionuț Marian POPA, șef Birou analiză și pro-
gnoză, a sărbătorit 10 ani de activitate!

Cu acest prilej, îl felicităm și îi mulțumim pentru profesionalismul și pragmatis-
mul de care a dat dovadă în activitatea derulată în cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) 
Sud-Muntenia s-a alăturat campaniei 

naționale de donare de sânge „Avem același 
sânge”. Angajații ADR Sud-Muntenia au devenit 
donatori în cadrul acțiunii derulate în data de 
17 februarie, în foaierului Centrului Județean de 
Cultură și Creație Călărași.

Acest demers a avut ca scop principal combaterea de-
ficitului de sânge din unitățile spitalicești, precum și în-
curajarea populației de a dona permanent. Donarea de 
sânge este un gest umanitar și de responsabilitate socia-
lă, care poate salva până la trei vieți și care poate face di-
ferența dintre viață și moarte.

Inițiativa nu se rezumă doar la actul de donare de sân-
ge, întrucât, în colaborare cu Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila” București, va fi realizat și un am-
plu studiu național privind cuantificarea riscului la eve-
nimente cardiovasculare și evaluarea calității somnului.

Campania de screening cardiovascular continuă pen-
tru toți donatorii de sânge interesați să afle ce risc de 
boli cardiovasculare au. Aceștia vor primi ulterior și reco-
mandări cu privire la modul în care își pot îmbunătăți sti-
lul de viață pentru o mai bună sănătate a inimii.

ADR Sud-Muntenia susține campania națională 
de donare de sânge „Avem același sânge”

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD- MUN-
TENIA ORGANIZEAZĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 6 MARTIE 
2023,CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT 
ÎN CADRUL SERVICIULUI MONITORIZARE PROIECTE POR, LA 
BIROUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘ-
TE. 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 - inginerie civilă, ingine-
rie electrică, electronică și telecomunicații, inginerie geologi-
că, mine, petrol și gaze,ingineria transporturilor,inginerie me-
canică, științe economice (conform nomenclatorului dome-
niilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);

 9 Capacitate de lucru în echipă;
 9 Capacitate de analiză și de sinteză;
 9 Rezistență la stres și la lucrul peste program;

Alte cerințe:

 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune și în țară.
2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa de 

e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro până la data de 3 
martie 2023, ora 14:00.

3. Concursul constă în 2 probe(probă scrisă și interviu). 
Prima probă- proba scrisă- se susține în data de 06.03.2023, 
începând cu ora 10.00, la sediul central al ADR Sud-Munte-
nia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director, direc-
ția OI POR, email: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef 
birou resurse umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.
ro, tel: 0242-331769.

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/1326/concurs-SM-POR-martie-2023.rar.

Concurs, începând cu data de 6 martie 2023, 
pentru ocuparea unui post de expert în cadrul 

Serviciului monitorizare proiecte POR, la biroul județean 
Dâmbovița, din municipiul Târgoviște

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:da.oi@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1326/concurs-SM-POR-martie-2023.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1326/concurs-SM-POR-martie-2023.rar
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ADR Sud-Muntenia a primit clarificări de 
la Institutului Național de Statistică (INS) 

privind modul de calcul al Indicilor de Cost în 
Construcții (ICC) și reflectarea prevederilor 
legislative menționate asupra câștigului 
salarial mediu brut din domeniul Construcții.

Astfel, reprezentanții INS au venit cu următoarele precizări:
• manopera (salariile) este inclusă în calculul indici-

lor de cost în construcții (ICC);
• ponderea manoperei diferă în funcție de tipul lu-

crărilor de construcții derulate de societățile de con-
strucții (construcții noi, reparații capitale, întreținere și 
reparații curente), respectiv al obiectelor de construcții 
(clădiri rezidențiale, clădiri nerezidențiale și construcții 
inginerești). În prezent, anul de bază utilizat la calcul ICC 
este 2015, iar ponderea manoperei variază în funcție de 
aceste tipuri între 20-35%. Găsiți situația detaliată a sis-
temului de ponderare a indicatorilor pe termen scurt, 
pe site-ul INS în Produse statistice/Date/ STS_coefici-
enti_ponderare_2010_2015/ sheetul COST. Anul de ba-
ză 2015 și sistemul de ponderare vor fi actualizate, con-
form prevederilor regulamentelor europene, la nivelul 
anului 2021, în luna martie 2024;

• Conform metodologiei cercetării statistice lunare 
asupra câștigurilor salariale, care stă la baza calculului 
manoperei (câștigul salarial mediu brut în ramura con-
strucții), raportarea datelor de către agenții economici 
și sociali se realizează în conformitate cu prevederile le-
gale în vigoare din domeniu. Astfel, indicatorii disemi-
nați pentru toate activitățile economice iau în conside-
rare modificările legislative apărute, începând cu fieca-
re perioadă de referință pentru care acestea se aplică.

În completare, referitor la câștigul salarial mediu brut 
din domeniul construcții, confirmăm că vor fi luate în cal-
culul indicilor de cost în construcții, creșterile salariale re-
glementate în actele normative menționate, începând cu 
data când aceste reglementări au intrat în vigoare.

Pentru beneficiarii proiectelor care au încheiate con-
tracte de finanțare pe POR 2014-2020 și care vor să în-
cheie acte adiționale la contractele de lucrări, în baza 

Ordonanței de Urgență nr. 168/2022 privind unele mă-
suri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum 
și pentru modificarea și completarea unor acte norma-
tive, îi informăm că în concordanță cu clarificările oferi-
te de Institutul Național de Statistică: încheierea de ac-
te adiționale la contractele de lucrări, în baza OUG 
168/2022, se poate realiza acolo unde nu există for-
mula de ajustare sau acolo unde există formula de 
ajustare ce cuprinde elemente/indici pentru stabili-
rea cărora nu se ia în calcul manopera.

Documentul poate fi descărcat de pe site-ul dedi-
cat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dez-
voltare Sud-Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, sec-
țiunea Program > Documente, titlul „Informări”, link: h-
ttps://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/arti-
cle/1813/raspuns-INS-solicitare-MLPDA-AMPOR.pdf

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.

Clarificări INS privind modul de calcul
al Indicilor de Cost în construcții
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 22 februarie 2023

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Foto: pixabay.com

Microîntreprinderile și firmele mici și 
mijlocii românești din diverse domenii 

non-IT, în parteneriat cu companii IT, vor 
putea obține noi ajutoare, de câte 500.000-3 
milioane de euro, pentru proiecte de digitalizare 
avansată și cercetare, printr-o nouă linie de 
finanțare în valoare de 150 de milioane de euro, 
susținută din fonduri europene prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lan-
sat, joi, în dezbatere publică proiectul de ghid al solici-
tantului pentru ajutoarele totale de 150 de milioane de 
euro, în vederea digitalizării IMM. Aceasta este a do-
ua etapă a schemei de digitalizare IMM, prima fiind cea 
pentru care sesiunea de depunere a proiectelor a înce-
put miercuri, 15 februarie, și care are o valoare de 347,5 
milioane de euro.

Această a doua măsură de digitalizare IMM, cu buget to-
tal de 150 de milioane de euro, se va desfășura prin PNRR - 
Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare, Investiția I3. Scheme de Ajutor pentru 
Sectorul Privat, Măsura 1. Schemă de Minimis și Schemă de 
Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor - GRAN-
TURI PENTRU SPRIJINIREA ANTREPRENORILOR ÎN DEZVOL-
TAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE AVANSATE.

Noutatea acestui apel de proiecte, comparativ cu cel 
precedent, este că firmele vor aplica în parteneriat: IMM 
non-IT cu companie IT. Prin proiect, compania IT parte-
neră va dezvolta o tehnologie pentru IMM-ul non-IT (li-
der al parteneriatului).

Bucureștiul va fi exclus de la finanțare, iar din jude-
țul Ilfov doar anumite localități vor fi acceptate, spre de-
osebire de finanțarea mai mare, din prima etapă de di-
gitalizare.

IMM-urile ar urma să depună viitoarele proiecte pen-
tru banii europeni în sistemul de fonduri PNRR în perioa-
da 3 iulie - 31 august 2023, conform calendarului orien-
tativ al MIPE pentru noile granturi destinate antrepreno-
rilor care au nevoie de tehnologii avansate.

Până pe 31 martie 2023, poți trimite la MIPE observații 
și sugestii la ghid: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro. 

Calendar orientativ - digitalizarea IMM - dezvoltarea 
tehnologiilor avansate:

• 15.02.2023 – 31.03.2023 consultare publică;
• 12.04.2023– 30.04.2023 publicare ghid consolidat 

în consultare publică;
• 15.05.2023 – lansare ghid final;
• 03.07.2023 –31.08.2023 – depunere proiecte;
• 01.09.2023 – 31.12.2023 – evaluare proiecte;
• 04.01.2024 –29.02.2024 – încheiere contracte.

Tehnologii avansate pentru 
antreprenori: buget și ajutor acordat

Bugetul total, de 150 de milioane de euro, va fi împăr-
țit pe tipuri de tehnologii:

• 130 de milioane EUR – Dezvoltare tehnologii avansate.
• 20 de milioane EUR - Securitatea cibernetică.
Din acești bani se vor acorda granturi de câte 500.000-

3 milioane de euro pe proiect.
Suma maximă va varia mult, în funcție de dimensiu-

nea firmei solicitante și a cifrei de afaceri pe anul 2022.
(continuare în pagina 13)

PNRR: Între 500.000 și 3.000.000 de euro
pentru firme românești, în faza digitalizării avansate a IMM

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro
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(continuare din pagina 12)
Astfel, ajutorul maxim NU va fi mai mare de 5 ori Ci-

fra de Afaceri pe anul 2022 și va fi de maximum:
• 500.000 euro pentru Microîntreprinderi.
• 1.500.000 euro pentru Întreprinderi mici.
• 3.000.000 euro pentru Întreprinderi mijlocii.
Fiind vorba de ajutoare regionale de stat, și intensita-

tea sprijinului va varia între 35% și 80% , în funcție de di-
mensiunea firmei, de județul în care se va implementa 
proiectul și de tipul de proiect depus. 

Beneficiari eligibili la ajutoarele pentru tehnologii 
avansate - condiții de calificare

Solicitanții eligibili vor fi formele asociative (partene-
riatele) formate din:

1. Lider: Întreprinderi înființate în baza Legii nr. 
31/1990 privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată 
privind organizarea și funcționarea cooperației, respec-
tiv OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvol-
tării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii de-
butanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
301/2011, și care au sediul social în România.

2. Parteneri: IMM-uri care îndeplinesc cumulativ ur-
mătoarele condiții:

a) înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societă-
țile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și 
funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 pen-
tru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderi-
lor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aproba-
tă cu modificări prin Legea nr. 301/2011, și care au se-
diul social în România.

b) activează în cel puțin unul dintre următoarele sec-
toare (coduri CAEN):

• 5829 – Activități de editare a altor produse sof-
tware;

• 6201 – Activități de realizare a software-ului la co-
mandă (software orientat client);

• 6202 – Activități de consultanță în tehnologia in-
formației;

• 6203 – Activități de management (gestiune și ex-
ploatare) a mijloacelor de calcul;

• 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia 
informației;

• 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor 
web și activități conexe

• 6312 – Activități ale portalurilor web;
• 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
• 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
• 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe natura-

le și inginerie.
Partenerul va fi responsabil de activitățile de cerce-

tare industrială și dezvoltare experimentală, privind dez-
voltarea de tehnologii avansate aplicabile liderului de 
proiect.

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Liderul de proiect nu trebuie să desfășoare activități 
în domeniile IT enumerate mai sus (la partenerii IT).

Liderul și fiecare întreprindere din consorțiu, prin re-
prezentantul legal, va prezenta o declarație de eligibilita-
te pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea 
cumulativă a criteriilor de eligibilitate Modelul declarați-
ei de eligibilitate pe proprie răspundere este prevăzut în 
anexa aferentă la proiectul de ghid.

Conform propunerii de ghid, vor putea beneficia de 
ajutor de stat întreprinderile care au aplicat sub forme 
asociative de întreprinderi prin intermediul unei între-
prinderi lider, care îndeplinesc cumulativ o serie de cri-
terii de eligibilitate. 

Cheltuieli eligibile
Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite ac-

tivități/acțiuni specifice care să sprijinite întreprinderile 
în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi 
inteligența artificială, datele și cloud computingul, teh-
nologia blockchain, calculul de înaltă performanță și 
cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică 
precum:

• achiziții de active corporale și necorporale (har-
dware pentru calculul de înaltă performanță și cuanti-
că, echipamente pentru automatizări și robotică desti-
nate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, 
dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, in-
clusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, re-
spectiv Robotic Process Automation);

• achiziții de tehnologii blockchain (ce favorizează în 
principal industria de producție și lanțul de aproviziona-
re prin automatizare, planificarea resurselor întreprin-
derii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiecte-
lor), Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul indus-
trial al obiectelor) și inteligență artificială);

• achiziții de active corporale și necorporale securi-
tatea cibernetică;

• achiziții de sisteme de inteligență artificială, machi-
ne learning, augmented reality, virtual reality;

• achiziția de servicii de date și cloud computing;
• cheltuieli eligibile ale proiectelor de cercetare și 

dezvoltare sunt alocate unei categorii specifice de cer-
cetare și dezvoltare și sunt următoarele: cheltuieli cu 
personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai per-
sonalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați 
în proiect;

• cheltuieli cu instrumentele și echipamentele, în mă-
sura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului 
și pe durata acestei utilizări; cheltuieli aferente cercetă-
rii contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate.

Sursa: startupcafe.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://startupcafe.ro
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Orașul de la granița de sud a Țării 
Românești și ulterior a României a avut 
o istorie pe cât de tumultuoasă și spec-
taculoasă, pe atât de nimicitoare. Dis-
trus și reclădit din propria cenușă de 
mai multe ori, a ajuns victima planuri-
lor regimului comunist de resistemati-
zare. Mărețelor schimbări prin care ca-
sele boierești erau puse la pământ prin 
dinamitare, iar locul lor era luat de edi-
ficii socialiste nu li s-a opus nimeni, iar 
din „orașul-farfurie”, gândit înainte de 1900 în sistem „étoi-
le” (stea), după modelul Parisului, au mai rămas doar câteva 
amintiri. În tot acest haos, un turn se încăpățânează să ră-
mână în picioare. A avut pe rând rol militar, a găzduit pompi-
erii și poliția, iar în cele din urmă, doar un ceasornic. 

Turnul Ceasornicului și Cetatea lui Mircea cel Bătrân, des-
părțite de o distanță care ușor poate fi parcursă la pas, sunt 
obiectivele majore care ar putea face o atracție turistică din 
orașul-port la Dunăre, în care venitul pe cap de locuitor este 
unul dintre cele mai mici din țară. Calea până acolo este însă 
lungă, deși ceva intenții se conturează. Primăria Municipiului 
Giurgiu vrea să includă cetatea, cu ajutorul fondurilor euro-
pene, în circuitul turistic și are planuri mari pentru ea. De a-
semenea, în colaborare cu Primăria din Ruse, se are în vede-
re și un proiect finanțat din fonduri europene, de integrare a 
zonei din jurul Cetății Giurgiu într-un circuit turistic.

Turnul, parte a unei fortificații realizate de o garnizoană 
otomană. Istoria turnului începe pe la 1770 – pe atunci con-
strucția era parte a uneia dintre cetățile orașului. A fost re-
alizat de o garnizoană otomană, după planurile unui inginer 
european și în stilul militar al epocii. Părerea susținută ade-
sea, că turnul a fost construit de genovezi, presupuși înteme-
ietori ai orașului, este total greșită, spun muzeografii. Tot a-
tât de greșită este și impresia că ar fi fost ridicat de turci ca 
minaret al unei geamii sau moschei. În istoria orașului au fost 
două cetăți. Acest turn nu a fost singular, cum cred mulți, es-
te contemporan cu fortificațiile noi. La un moment dat, for-
tificația veche și-a pierdut forța, pentru că nu era concepu-
tă pentru artileria modernă. Turnul a fost construit în epoca 
războaielor ruso-austro-turce, în jur de 1770-1780. Nu exis-
tă însă niciun document care să ateste anul construcției. În 
noul sistem de cetăți la modă atunci, forța apărării stătea în 
bastioane, care aveau în față șanțuri cu apă, mai explică mu-
zeograful.

Înclinat din construcție. Turnul, unic în țară și în sud-es-
tul Europei, măsurând puțin peste 22 de metri, este ușor în-
clinat din construcție. A avut utilitate militară (punct de ob-
servație al fortificațiilor) și civilă (foișor de foc). Cea de-a tre-

ia destinație, purtător de ceasornic, da-
tează din jurul anului 1830. A rămas 
cea mai înaltă clădire a orașului până în 
epoca comunistă, când un bloc speci-
fic regimului – Romarta sau Eva, cum 
este numit de localnici – l-a depășit în 
înălțime. Nu s-au găsit tuneluri subtera-
ne – s-a găsit însă mecanismul vechiu-
lui ceas. O legendă care circulă printre 
localnici spune că există tuneluri care 
pleacă de la turn către fostele ziduri ale 

orașului (tabii). Teoria a fost infirmată de specialiști la ultima 
restaurare prin care a trecut turnul și care a avut loc în inter-
valul 2001-2007.

De-a lungul timpului, turnul nu a rezistat în totalitate, iar 
vârful lui a tot fost distrus și reconstruit în mai multe forme. 
Înainte de Primul Război Mondial se realizează și prima con-
strucție în jurul turnului. Mai întâi au fost găzduiți în aceste 
odăi pompierii, fiind cea mai înaltă clădire din oraș. A doua 
importanță a turnului a fost cea de ceas public. Când s-a pus 
ceasul, s-a decupat din turn pentru el. Inițial, ceasul a fost 
un clopot la care un funcționar al primăriei suna, era o func-
ție foarte importantă. La final de secol XIX se aduce un ce-
as. Apoi, în construcția de la baza turnului a avut sediul po-
liția, iar după anumite izvoare, ar fi fost și primărie. Intrarea 
României în război, în 1916, înseamnă și distrugerea orașului 
Giurgiu, în bună parte. În 1918, soldații au plecat, însă au lă-
sat în urmă un oraș mort. Giurgiu a fost decorat de delega-
ția statului francez, care a venit pentru încoronarea lui Fer-
dinand, la Alba Iulia, cu Crucea de Război, expusă acum în-
tr-una dintre sălile muzeului județean. În 1932, turnul rămă-
sese din nou fără acoperiș. După încheierea crizei economi-
ce, edilii orașului au încredințat restaurarea edificiului arhi-
tectului Horia Teodoru. Consolidarea s-a încheiat în 1934. În 
cărțile poștale ulterioare, turnul apare fără clădirea înconju-
rătoare, care fusese demolată. Turnul și Pavilionul Muzical. 
Acesta din urmă a fost mutat în Parcul Aleii, aflat la mică dis-
tanță.

Expertizat și restaurat după Revoluție. Imediat după Re-
voluție, reprezentații Muzeului Județean „Teohari Antones-
cu” au cerut la Direcția Monumentelor Istorice să se exper-
tizeze situația turnului. Expertiza s-a realizat în anul 1996. Lu-
crările de consolidare-restaurare au început în 2001 și s-au 
finalizat în 2007, lucrări ce au constat în consolidarea fun-
dațiilor prin realizarea unei subzidiri și a unui radier, conso-
lidarea structurii prin realizarea unei structuri de beton ar-
mat interioare, reconstrucția turnulețului de la partea supe-
rioară.

Sursa: historia.ro

Turnul Ceasornicului din Giurgiu,
locul de unde s-a scris istoria „orașului-stea”

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://historia.ro
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Peste 4 milioane de lei pentru două proiecte la Hâr-
sești. Noi proiecte finanțate prin PNRR au fost aproba-
te la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Admi-
nistrației. Pe listă se află și două proiecte ale Primări-
ei comunei argeșene Hârsești. Este vorba despre creș-
terea eficienței energetice la căminul cultural din sa-
tul Hârsești (2.208.939 de lei, cu TVA cu tot) și des-
pre creșterea eficienței energetice la Școala Hârsești 
(2.018.202 de lei, inclusiv TVA). Investițiile vor fi făcute 
după ce vor fi realizate procedurile de achiziție publică 
aferente proiectelor de investiții publice.

Sursa: ziarulargesul.ro

Peste 4 milioane de lei
pentru două proiecte la Hârsești

Programul Județean de Dezvoltare Locală (PJDL), 
inițiat ca instrument de finanțare al unor proiecte de 
interes public, se dovedește extrem de benefic și pen-
tru comuna Nucet. Este primul și deocamdată singurul 
program din România de acest gen, care reprezintă un 
sprijin binevenit pentru comunitățile locale. La Nucet, 
ca urmare a contractului de asociere între Consiliul Ju-
dețean Dâmbovița și Primărie, cu participarea financia-
ră egală între asociați este implementat proiectul ,,Re-
alizare șanț betonat, podețe cu intrarea în proprietăți, 
pe DJ 722”. Proiectul are o valoare de 2.489.165,94 
lei, din care din bugetul local este acoperită suma de 
1.359.330,56 lei. 

Sursa: ziardambovita.ro

Podețe de acces
în gospodării și rigole betonate

la Nucet, prin Programul Județean 
de Dezvoltare Locală

Începând de joi, 16 februarie 2023, circulația pe no-
ul pod peste râul Argeș s-a deschis oficial. Panglica pes-
te noul pod a fost tăiată de către oficialitățile locale. 
Podul de la Șoldanu face legătura cu localitatea Rado-
vanu (DJ 403) peste râul Argeș și are o lungime totală 
de 110,40 m fiind finanțat integral din bugetul Consiliu-
lui Județean. Valoarea totală a obiectivului de investiții 
este de 8.415.865,15 lei.

Astfel, locuitorii celor două localități au la dispoziție 
o rută alternativă, care le oferă posibilitatea de a ajun-
ge la destinație mult mai rapid și mai sigur decât înain-
te. În plus, podul va favoriza dezvoltarea economică a 
regiunii, oferind o nouă legătură între diverse afaceri și 
întreprinderi din zonă.

Sursa: canalsud.ro

Podul 
de la Șoldanu este finalizat

Secția
de Etnografie aflată la parterul 

sediului Consiliul Județean Giurgiu 
va fi redeschisă pentru public

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: arenamedia.ro

Începând cu data de 22 februarie 2023, expoziția 
permanentă a Secției de Etnografie a Muzeului Jude-
țean „Teohari Antonescu”, aflată la parterul sediului 
Consiliul Județean Giurgiu va fi redeschisă pentru pu-
blic. Patrimoniul provine, în cea mai mare parte, din sa-
tele străvechii zone Vlașca, peste care s-a suprapus ac-
tualul județ Giurgiu.

Acesta cuprinde piese de uz casnic, obiecte de cera-
mică, piese ce prezintă ocupațiile specifice zonei (pes-
cuit, agricultură, viticultură, industria casnică textilă, 
meșteșugul prelucrării lemnului și al fierului).

Elegantele costume tradiționale femeiești și bărbă-
tești alături de multitudinea de țesături (ștergare, pe-
retare, velințe) sunt de asemenea expuse pentru a fi 
admirate de vizitatori.

Sursa: giurgiu-tribune.ro

Foto: globall.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesul.ro
http://ziardambovita.ro
http://canalsud.ro
http://giurgiu-tribune.ro
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Consiliile Județene Ialomița, Galați, Brăila și Călărași 
au pus bazele celei mai mari asociații de dezvoltare inter-
comunitară din România pentru a iniția proiecte de in-
frastructură de mare anvergură. Este și cazul drumului de 
mare viteză TransRegio Galați - Brăila - Slobozia - Drajna 
- Autostrada A2 - Chiciu. Reprezentanții celor patru con-
silii județene au semnat ordinul de începere a studiului 
de fezabilitate pentru realizarea acestui drum important. 
Drumul TransRegio va avea o lungime estimată de pes-
te 150 de kilometri și va fi amenajat pe patru benzi. Se 
vor construi poduri peste toate drumurilor județene, pa-
saje, centuri ocolitoare pentru fluidizarea traficului. Acest 
drum va ocoli Slobozia prin partea de Est, vor exista po-
duri peste calea ferată, peste DN2A, peste râul Ialomița. 
Valoarea studiului de fezabilitate și a expertizelor este de 
20 de milioane de lei, finanțare obținută în cadrul Progra-
mului Operațional Infrastructură Mare. După ce docu-
mentația va fi finalizată, proiectul va fi depus spre finan-
țare în cadrul Programului Operațional de Transport.

Sursa: antenaialomiteana.ro

S-a semnat
ordinul de începere a studiului 
de fezabilitate pentru Drumul 

expres Galați - Brăila - Slobozia - 
Autostrada A2 - Chiciu

IALOMIȚA

Ministrul dezvoltării a semnat 56 de noi contrac-
te de finanțare prin Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny”, în valoare totală de 481.030.662,09 
lei. Contractele semnate vizează modernizarea infras-
tructurii rutiere, reabilitarea unor poduri și înființa-
rea, modernizarea sau extinderea unor sisteme de ali-
mentare cu apă și a unor rețele de canalizare. Cu a-
ceste proiecte, numărul contractelor semnate, până 
în prezent, în cadrul Programului Național de Investiții 
„Anghel Saligny”, se ridică la 513, în valoare totală de 
5.335.734.294,30 de lei – a precizat ministrul dezvoltă-
rii. Pe lista noilor contracte semnate se regăsesc și ce-
le pentru proiectele de investiții depuse de primării-
le Turnu Măgurele, Vitănești și Drăgănești Vlașca, ast-
fel: „Reabilitarea străzilor 1907, Mihai Eminescu (tron-
son cuprins între strada David Praporgescu și strada Ta-
berei) și Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Mă-
gurele”, valoare finanțării fiind de 4.929.697,49 lei, „Ex-
tindere rețea de distribuție apă potabilă în satul Schi-
tu Poienari, comuna Vitănești, județul Teleorman” – 
3.197.238,88 lei și „Modernizare drumuri de interes lo-
cal în comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman”, 
suma alocată fiind în valoare de 14.000.000 lei.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Reabilitare străzi în Turnu 
Măgurele, extindere rețea 

de apă în Vitănești și modernizare 
drumuri în Drăgănești Vlașca

TELEORMAN

Consiliul Județean Prahova a aprobat studiul de feza-
bilitate și indicatorii tehnico-economici pentru Centura 
de Est a municipiului Câmpina, investiție care se va rea-
liza în baza unui acord de parteneriat între CJ, Câmpina 
și comuna Bănești. Conform documentației tehnico-e-
conomice, Centura de Est a municipiului Câmpina se va 
desprinde din viitoarea variantă de ocolire Bănești – Va-
lea Doftanei, la km 4+190m, pe raza comunei Bănești, 
apoi de va desfășura către vest, peste râul Doftana (un-
de se va construi un pod de aproximativ 100 m), va con-
tinua pe malul râului Doftana, pe teritoriul administra-
tiv al Câmpinei, până aproape de fosta fabrică 21 De-
cembrie. Lungimea totală a drumului va fi de 2,6 km, cu 
o suprafață carosabilă totală de 20.736 mp. Valoarea to-
tală a investiției este de 95.331.678 milioane lei cu tot 
cu TVA, adică aproximativ 20 milioane euro, iar durata 
de realizare a investiției va fi de 24 luni. Conexiunile cu 
rețeaua stradală din Câmpina (intrare/ieșire) vor fi prin 
strada Oborului și prin Calea Doftanei (pod Telega).

Sursa: campinatv.ro

Centura de Est
a Câmpinei va costa

20 milioane euro

PRAHOVA

Foto: municipiulturnumagurele.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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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
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Biroul Comunicare
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Data publicării 22 februarie 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
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