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În cadrul emisiunii „Subiectul Zilei“, a postului 
de radio „Fresh FM“, din data de 24 februarie 

a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-
Muntenia, a vorbit despre principalele direcții 
de finanțare ale Programului Regional (PR) Sud-
Muntenia 2021-2027, dar și despre cele șase 
ghiduri ale solicitantului, care au intrat în etapa 
de consultare cu publicul: ghidul de drumuri 
județene, infrastructură de transport; educație 
(aici fiind vorba momentan doar de învățământul 
primar și secundar); proiectul strategic Centru 
de date regional, ce va fi realizat împreună cu 
Serviciul de Telecomunicații Speciale; schema 
de finanțare clădiri publice pentru creșterea 
eficienței energetice și alte două scheme foarte 
importante, destinate mediului de afaceri: 
apelul de ajutor de minimis, până în 200 mii de 
euro și apelul de ajutor de stat, între 300 mii și 
3 milioane euro. În urma interviului acordat de 
Liviu Gabriel Mușat, director general al Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, a 
fost publicat următorul articol: 

La sfârșitul anului trecut, Agenția de Dezvoltare Regi-
onală (ADR) Sud-Muntenia a avut ședința de constituire a 
Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional 
(PR) 2021-2027. Practic, acea structură care decide în nu-
mele regiunii ce se finanțează, condițiile ce trebuie înde-
plinite în ghiduri, eventuale mutări, între sumele alocate, 
de Axe. Comitetul de monitorizare este format din toate 
structurile ce contribuie la viața societății: administrația lo-
cală, mediul academic, mediul de afaceri, ONG-uri. Selec-
ția membrilor s-a făcut pe bază de dosar, în mod trans-
parent. Începând cu 1 ianuarie 2023, ADR Sud-Muntenia 
s-a axat pe lansarea în consultare a diferitelor ghiduri, în 
speță, acele documente ce stabilesc condițiile în care se 
pot accesa fonduri pe diferite axe ale Programului Regio-
nal Sud-Muntenia 2021-2027.

Directorul ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat atrage aten-
ția că actualmente au intrat în etapa de consultare cu pu-
blicul, șase ghiduri ale solicitantului. Anume ghidul de dru-
muri județene, infrastructură de transport; educație (aici 
fiind vorba momentan doar de învățământul primar și se-

cundar); proiectul strategic Centru de date regional, ce va 
fi realizat împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speci-
ale; schema de finanțare clădiri publice pentru creșterea 
eficienței energetice. Și, alte două scheme foarte impor-
tante, destinate mediului de afaceri: apelul de ajutor de 
minimis, până în 200 mii de euro și apelul de ajutor de stat, 
între 300 mii și 3 milioane euro. Aceste ghiduri sunt în con-
sultare și toți cei care au un cuvânt de spus, au posibilita-
tea să ne transmită sugestii. Însă, remarcile trebuie să fie 
fundamentate și foarte bine justificate. Așa încât să aibă 
șanse să fie incluse în viitorul ghid, al domeniului respectiv.

România va avea opt programe operaționale regionale, 
aprobate de Comisia Europeană, pentru perioada de programa-
re 2021-2027, câte unul alocat fiecărei regiuni de dezvoltare. Prin 
cele opt programe regionale vor fi puse la dispoziție, în toate re-
giunile de dezvoltare, peste 11 miliarde de euro, din care 8,92 
miliarde euro fonduri europene și restul de la bugetul de stat. 
Cel mai mult are POR Nord Est – 1,75 miliarde euro, Regiunea 
Sud-Muntenia fiind pe locul doi, cu suma de 1,57 miliarde euro.

(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
Aceste sume sunt stabilite invers proporțional cu indicato-

rii de calitate ai vieții, în special Produsul Intern Brut și numărul 
de locuitori. „După acești doi indicatori, regiunea noastră be-
neficiază de a doua alocare între cele opt regiuni din România, 
respectiv 1,57 miliarde euro. În total, în program, sunt 27 de 
măsuri pe care le vom finanța. Acestea vor fi lansate până la 
sfârșitul anului. După ce se termină perioada de consultare a 
unui ghid, acesta se consolidează cu eventualele propuneri pri-
mite și se introduce pentru aprobare în Comitetul de Monitori-
zare. Iar după ce este aprobat, ghidul devine oficial și se poate 
lansa apelul respectiv. Noi sperăm ca până la sfârșitul primei 
jumătăți a anului să avem toate cele 27 de ghiduri lansate pen-
tru consultare și cel puțin jumătate din ele lansate oficial, așa 
încât să se poată depune proiecte”, a precizat la Radio Fresh 
FM, în cadrul emisiunii „Subiectul Zilei”, directorul Liviu Mușat.

La sfârșitul lunii februarie a.c. va fi lansat ghidul pentru pri-
oritatea 1, o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și în-
treprinderi dinamice, unde au fost depuse deja 10 apeluri. Iar 
lansarea oficială, va avea loc undeva în luna aprilie, cu închide-
re în septembrie 2023. Obiectivul specific al acestui program, 
ce se poate finanța vizează cercetarea, dezvoltarea, inovarea; 
digitalizarea administrației publice; competitivitatea IMM-uri-
lor și o componentă mai mică, dar importantă – competențe 
pentru specializarea inteligentă în antreprenoriat și tranziție in-
dustrială (pentru pregătirea specialiștilor, mai ales din mediul 
de afaceri, spre a face față fluxurilor, metodelor noi pe care do-
resc să le introducă în fluxurile de producție, etc.). Aici toate ad-
ministrațiile pot depune proiecte – Primării, Consilii Județene, 
orașe, municipii, comune, pentru digitalizarea proceselor din 
întreprinderi. Dar nu este vorba de achiziționarea a două calcu-
latoare, ci ceva mai complex. De exemplu, cum digitalizezi par-
tea de emitere a unei autorizații de construcție, de personal, 
de urmărire a locuitorilor, ofițeri de stare civilă. Toate acestea, 
trebuie digitalizate, iar asta înseamnă niște servere și procesele 
aferente, cu terminale, accesul oamenilor, securizare.

Un alt obiectiv specific este – O Europă mai verde, rezilien-
tă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care trece la o econo-
mie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către 
o energie curată și echitabilă. Este vorba de clădirile rezidenți-
ale, blocuri. UAT-urile pot depune proiecte pentru eficientiza-
re energetică, anvelopare. „Suma nu este foarte mare, fiindcă 
în actualul program nu a existat un interes major pentru acest 
domeniu. Sunt și condiții greu de îndeplinit, în sensul că trebu-
ie să existe unanimitatea proprietarilor blocului pentru a putea 
accesa un astfel de proiect. Noi vrem să scoatem obligativita-
tea cu existența unei asociații de proprietari, dar tot trebuie un 
acord unanim al proprietarilor. Vom vedea, în ce formă îl vom 
concretiza. De asemenea, avem și o componentă de clădiri pu-

blice, tot aici, cu o valoare de aproape 60 milioane lei, unde în-
că există solicitare. Este apelul lansat în consultare, la acest mo-
ment și suntem convinși că vom avea proiecte. La clădiri publi-
ce, avem două apeluri, de fapt. Unul este dedicat Programului 
ELENA, cu Banca Europeană de Investiții, prin care am primit 
bani, în vederea realizării documentațiilor de proiectare pentru 
astfel de clădiri din administrația locală. Este un sprijin pe ca-
re noi am încercat să-l aducem autorităților locale, să le supor-
tăm dintr-un împrumut nerambursabil, în procent de 98%, de 
la Banca Europeană de Investiții. Avem sute de clădiri care vor 
fi reabilitate. Deja am realizat achiziția de proiectant pentru pa-
tru loturi și mai avem un singur lot unde trebuie organizată li-
citația. Sperăm ca până la jumătatea anului să avem deja pri-
mele documente de proiectare realizate de firma câștigătoare, 
să le înmânăm beneficiarilor – Primăriilor și Consiliilor Județene 
– pentru a avea posibilitatea să depună proiecte. O noutate cu 
care am venit în privința programului anterior, e că am permis 
creșterea până la 30% a lucrărilor dedicate infrastructurii de si-
guranță. Practic, pentru consolidarea clădirilor, se pot folosi pâ-
nă la 30% din banii totali din proiect, față de 15% cât permiteau 
programele anterioare. Asta înseamnă că pe lângă creșterea 
eficienței, beneficiarii pot crește și siguranța clădirilor, prin con-
solidări. Mai ales în contextul pe care-l traversăm și din punct 
de vedere al nedoritelor cutremure. Credem că este binevenit, 
chiar dacă este neîndestulătoare suma. Dar măcar autorități-
le locale au posibilitatea să-și renoveze și reconsolideze clădiri-
le publice – spitale, școli, primării”, a punctat Liviu Mușat, speci-
ficând că un alt obiectiv este „O Europă mai aproape de cetă-
țeni, prin promovarea dezvoltării sustenabile și integrate a tutu-
ror tipuri de teritorii și a inițiativelor locale” –unde se încadrea-
ză patrimoniul istoric și cultural, în ce privește reconsolidarea 
acestuia. Domeniul a mai fost finanțat și în trecut. Zilele aces-
tea va fi lansat ghidul solicitantului, pe acest domeniu fiind pu-
se ,,la bătaie” 50 milioane euro. Însă, cu siguranță, suma va fi 
supra contractată fiindcă cererea este foarte mare. Rămân în 
continuare eligibile numai clădirile de patrimoniu de clasa A, 
cele de importanță națională, fie că e vorba de patrimoniu re-
ligios, fie istoric, cultural. Noutatea e că vor fi eligibile și clădirile 
din mediul rural, nu doar cele din urban.

„Acest concept de infrastructură 
verde albastră este unul relativ 
nou al Comisiei Europene”

Un alt domeniu este cel de infrastructură turistică, un-
de, la fel, beneficiare sunt unitățile administrativ teritoriale 
care pot realiza tot ce ține de creșterea atractivității zone-
lor din punct de vedere turistic.

(continuare în pagina 4)
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Anume baze de agrement, pârtii, terenuri de sport, ba-

ze sportive, parcuri de distracții, tot ce poate aduce un 
plus de atractivitate în zonă, vor fi eligibile. „Și aici exis-
tă o solicitare însemnată și sperăm să avem foarte multe 
proiecte depuse. Acest concept de infrastructură verde al-
bastră este unul relativ nou al Comisiei Europene. Nu mai 
e doar infrastructură verde, ci și albastră, iar asta înseam-
nă că putem interveni și pe cursuri de ape. Să vedem cum 
putem contribui pe de o parte, la salvarea acelor zone, dar 
și la creșterea gradului de ecologizare. Mă refer la maluri 
de râuri. Apoi, orașele prin care trec râuri pot să-și amena-
jeze promenade, să consolideze malurile. Se pot face plan-
tații, combate dăunătorii. De exemplu, Călărași și zone-
le de pe Dunăre pot face proiecte pentru desecare, stârpi-
rea insectelor (țânțari, gândaci și așa mai departe). Adică, 
tot ceea ce contribuie la rezolvarea acestui tip de probleme 
sunt proiecte ecologice. Vom mai avea proiecte pentru in-
frastructura de mobilitate din orașe (transport public) și de 
modernizare (smart city). Vor fi finanțate mijloace de trans-
port, garaje, senzori, parcări numai la marginea orașelor 
(tocmai pentru a descuraja utilizarea transportului indivi-
dual). Pe partea de modernizare, vor fi finanțate piețe, zone 
publice, clădiri publice, care să participe la un ansamblu ar-
hitectural. Astfel de proiecte vor putea fi realizate”, a men-
ționat directorul ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat.

„Încercăm să dăm o prioritate firmelor 
care sunt din regiunea noastră”

O altă componentă este cea de conectivitate, de dru-
muri județene. Lista de proiecte, pentru acest domeniu, 
este închisă, fiind deja aprobată de Consiliul de Dezvolta-
re Regională. Fiecare județ a depus câte două proiecte, pri-
oritatea 1 și 2. Șeful ADR Sud-Muntenia speră să fie ba-
ni pentru ca toate proiectele să poată fi finanțate. Numai 
că, aici existau niște condiții. Drumurile trebuiau să facă le-
gătura cu rețeaua principală de transport PT, rețeaua eu-
ropeană, direct sau indirect, plus un aviz de la Ministerul 
Transporturilor, că se încadrează într-un Master Plan nați-
onal de infrastructură de transport. „E un domeniu pe ca-
re-l vom lansa foarte curând. Este deja în consultare și spe-
răm ca până la jumătatea anului să avem deja contracte-
le de finanțare semnate. Pe infrastructura de educație, ne-
am orientat către trei domenii: învățământul preuniversitar 
(grădinițe și creșe), învățământul obligatoriu și un domeniu 
care până acum nu a avut foarte multe șanse să fie finan-
țat, anume învățământul dual, învățământul profesional și 
tehnic, școlile de meserii. Adică, școlile care dau acei mi-

ci meseriași de care toată societatea duce lipsă. În curând 
vom lansa apelurile de creșe și grădinițe, dar și pentru învă-
țământul profesional și tehnic. Avem și ceva noutăți. În sen-
sul că sunt eligibile și din mediul rural, se pot face proiecte 
de până la 5 milioane euro. Se pot construi săli de clasă, la-
boratoare, cămine, săli de sport, terenuri de sport, ateliere, 
achiziții de echipamente, mobilier, tot ce poate concura la 
creșterea calității actului educațional în școli. Cam acestea 
sunt, în mare, cu subdomeniile lor, axele pe care le vom fi-
nanța. La drumuri județene, vom finanța proiecte între 10 
milioane și 77 milioane euro (cu TVA) pentru cale de rula-
re, piste de biciclete, partea de semnalizare, monitorizare a 
traficului, de fluidizare, perdele de copaci, drumuri ocolitoa-
re, variante ocolitoare la orașe, dar numai cu condiția să ai-
bă statut de Drum Județean. La infrastructura de transport 
din orașe, condiția cea mai importantă e că se modernizea-
ză numai acele drumuri pe care există transport public în 
comun, nu orice drum. Și nu se fac drumuri noi, ci se mo-
dernizează, extind, cele existente. În ceea ce privește învă-
țământul primar și secundar, avem până la 4 milioane eu-
ro, unde se pot finanța proiecte și pentru clădiri care nu se 
află în aceeași curte. Sunt școli în situația de a nu avea te-
ren la dispoziție pentru sală de sport și pot dacă primesc te-
ren în altă parte a orașului să construiască acolo. De ase-
menea, se pot achiziționa microbuze pentru școlile din me-
diul rural. Aici există o mică metodologie, anume nu se vor 
putea lua mai mulți bani per elev. Este o sumă ce va trebui 
să ne-o furnizeze Ministerul Educației. Chiar dacă proiec-
tul este de până la 4 milioane euro, dacă nu ai numărul de 
elevi necesar, finanțarea va fi mai mică. Sunt convins că vor 
fi depuse multe proiecte și pe acest tip de investiții. În ceea 
ce privește eficiența pe clădiri publice, am mers până la 5 
milioane euro, cu 30% bani pentru consolidare. Se pot fa-
ce inclusiv parteneriate între instituții. Centrul de Date Re-
gională, realizat cu STS, este un proiect strategic al regiu-
nii care va avea o importantă contribuție pentru adminis-
trația locală. Mai concret, administrația locală din toată re-
giunea va putea să stocheze datele în acest server, gratuit, 
pus la dispoziție de STS regional, undeva la Prahova făcut. 
Este un proiect de anvergură, pe care sperăm să-l finalizăm 
cu succes. La întreprinderile private avem două scheme de 
finanțare: una până în 200 mii euro, pentru microîntreprin-
deri și întreprinderi mici (cu o contribuție de 10%) și alta în-
tre 300 mii și 3 milioane euro, dedicată tuturor întreprinde-
rilor (cu contribuție de 30%). Însă și aici avem niște condiți-
onalități. Nu suntem de acord că dacă până anul trecut ai 
produs legume, acum să vii să spui că faci antene parabo-
lice sau de satelit.

(continuare în pagina 5)
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Drept pentru care condiționăm suma maximă pe care 

o poți obține de cifra de afaceri avută pe domeniul CAEN 
în anul anterior. Astfel încât, nu poți lua mai mult de ze-
ce ori cifra de afaceri în anul anterior. Iar celor care doresc 
să pășească într-o nouă activitate, e riscant să le dăm pâ-
nă la valoarea maximă, pentru a evita ratarea unor proiec-
te, cheltuirea aiurea a banilor și le limităm la 500 mii euro. 
Adică au voie între 350 -500 mii euro, fără îndeplinirea cri-
teriului cu cifra de afaceri. Încercăm să dăm o prioritate fir-
melor care sunt din regiunea noastră. Nu mai dorim să ne 
asalteze firme, în special din București, care n-au bani pen-
tru astfel de domenii, își fac un punct de lucru și iau bani 
din regiunea noastră. Am pus condiția să aibă minim un an 
sediul în regiunea noastră, în oricare din județe”, a sublini-
at Liviu Mușat.

„Ce mai încercăm să facem în 
acest apel de proiecte e să ajutăm 
județele mai slab dezvoltate”

Una peste alta, șeful ADR Sud Muntenia și echipa sa în-
cearcă să susțină județele mai puțin dezvoltate din regiu-
ne, prin introducerea în apelul de proiecte a unor punctaje 
suplimentare. „Ce mai încercăm să facem în acest apel de 
proiecte e să ajutăm județele mai slab dezvoltate, așa încât 
în grila de evaluare, întreprinderile care vor să-și deschidă 
o afacere în județele cu o densitate de IMM-uri mai mică, 
să primească un punctaj suplimentar. Încercăm o dezvolta-

re echilibrată a județelor. Vrem să facem atractive și jude-
țele care până acum nu au fost chiar atractive pentru me-
diul de afaceri. Sperăm să avem un număr mare de proiec-
te depuse și pe aceste domenii de intervenție, ca în aprilie 
sau luna mai să lansăm aceste apeluri. Și, la finele anului, 
să avem deja sume rambursate din aceste proiect… La pro-
iectele administrației locale de structuri de afaceri și la ce-
le de turism, contribuția proprie este de 50%, având în ve-
dere că sunt considerate ajutoare de stat. Atunci, încercăm 
să vedem cum putem să-i ajutăm, să pară și aceste proiec-
te atractive. Fiindcă dacă la 2% contribuție proprie vin so-
licitări, deja la 50% dintr-un proiect de 10-20 milioane, îți 
cam faci probleme. Atunci, încercăm să creăm un buffer re-
gional, un fond de investiții, care să fie accesat de adminis-
trația locală pentru a-și finanța contribuția proprie la astfel 
de proiecte. Și ele contribuie la dezvoltarea mediului de afa-
ceri. Dacă administrația va face structuri de afaceri, e nor-
mal că va încerca să le umple cu firme din mediul privat. Și 
proiectele care vor face investiții în infrastructuri de turism, 
cu siguranță, imediat se vor localiza și IMM-uri, hoteluri, re-
staurante pe lângă astfel de obiective. Deci, ele au impact. 
La noi a fost o altfel de viziune. Noi nu avem firme așa de 
bogate ca în Regiunea de Vest și de aceea am venit cu acest 
instrument financiar”, a mai adăugat Liviu Mușat, directo-
rul ADR Sud Muntenia.

Interviul integral îl puteți citi pe site-ul ADR Sud-Munte-
nia, adrmuntenia.ro, la adresa: https://www.adrmuntenia.
ro/liviugabriel-musat--director-general-al-adr-sudmunte-
nia-intentionam-sa-lansam-in/article/1701.
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Marți, 21 februarie 2023, Liviu Gabriel 
Mușat, directorul general al Agenției 

pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-
Muntenia, a organizat, la solicitarea primarului 
orașului Pucioasa, Constantin Emilian Ana, o 
întâlnire de lucru.

La evenimentul care a avut loc la sediul central al ADR 
Sud-Muntenia, din Călărași, din cadrul Agenției au mai 
participat Andreea Mirela Tache, director Cabinet Direc-
tor General, Gabriela Călin, director Direcția Autoritate 
de Management Program Regional (PR) Sud-Muntenia 
2021-2027 și Daniela Traian, director Direcția Dezvolta-
re. Din partea Primăriei Pucioasa, a mai participat vice-
primarul Ianeț Constantin.

În calitate de Autoritate de Management pentru PR 
Sud-Muntenia 2021-2027, ADR Sud-Muntenia își dorește 
să vină în întâmpinarea autorităților locale ce își propun 
să obțină finanțare prin Programul Regional Sud-Munte-
nia 2021-2027 și care au întocmit, în acest sens, o listă de 
potențiale proiecte, extrase din Strategia de dezvoltare 
a orașului Pucioasa.

Prin această întâlnire, participanții au primit informa-
ții despre posibilitățile de dezvoltare existente la nivel 
regional, tendințele și prioritățile Programului Regional 
Sud-Muntenia 2021-2027, astfel încât ideile de proiecte 
din regiunea Sud-Muntenia să fie fezabile.

ADR Sud-Muntenia sprijină potențialii beneficiari din 
regiunea noastră, oferind informații importante pri-
vind prioritățile de finanțare ce pot fi realizate cu ajuto-
rul fondurilor europene nerambursabile alocate regiu-
nii, precum și condițiile de accesare a fondurilor europe-
ne prin noul program.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
este Autoritate de management pentru Programul Regi-
onal Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona peste 1,57 
miliarde de euro pentru cetățenii din județele compo-
nente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 es-
te publicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în 
secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Munte-
nia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > PR Sud - Mun-
tenia 2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/pro-
gramul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295.

Întâlnire de lucru privind oportunitățile de finanțare 
din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295
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Marți, 28 februarie a.c., Agenția pentru 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, 

în calitate de membru, a fost reprezentată de 
Andreea-Mirela Tache, director Cabinet Director 
General al ADR Sud-Muntenia, la prima ședință 
a Comitetului de Monitorizare pentru Programul 
Interreg VI-A România-Bulgaria.

Întrunirea a avut loc în orașul Constanța și a reunit 
parteneri relevanți, cu statut de membru ai Comitetu-
lui, din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publi-
ce și Administrației (RO), Autorității Naționale - Ministe-
rul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice (BG), Comi-
siei Europene, DG REGIO, precum și alți actori implicați 
în procesul de implementare al Programului.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul In-
terreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 este structura 
cu rol decizional strategic în procesul de implementare a 
Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 
care supervizează, răspunde de eficiența și calitatea im-
plementării acestuia, fiind format din reprezentanți de la 
nivel național, regional și local ai celor două state.

Discuțiile din cadrul reuniunii s-au axat pe aprobarea 
regulamentului de procedură al Comitetului de Monito-
rizare, a strategiei de asistență tehnică, a calendarului 
estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte planificate, 

precum și a altor documentelor cheie, necesare pentru 
demararea activităților Programului.

În data de 1 martie va avea loc lansarea oficială a Pro-
gramului Interreg VI-A România-Bulgaria pentru perioa-
da 2021-2027, aprobat de Comisia Europeană la sfârșitul 
anului 2022. Evenimentul are ca scop prezentarea opor-
tunităților de finanțare și explicarea contribuției sale vii-
toare la o regiune mai bine conectată și mai ecologică, la 
îmbunătățirea accesului la formare și educație, la preve-
nirea riscurilor și la promovarea unui model de dezvolta-
re teritorială integrată.

Programul Interreg VI-A Romania-Bulgaria, finan-
țat din Fondul European de Dezvoltare Regională, își 
propune îmbunătățirea dezvoltării zonei de graniță ro-
mâno-bulgare în perioada 2021-2027.

ADR Sud-Muntenia, prezentă la prima ședință 
a Comitetului de Monitorizare 

pentru Programul Interreg VI-A România-Bulgaria

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Mariana Vișan (foto stânga), director Direcția Organism In-
termediar Programul Operațional Regional și Andreea-Mirela Ta-
che, director Cabinet Director General al Agenției pentru Dezvol-
tare Regională Sud-Muntenia, au primit câte o Diplomă de Exce-
lență din partea primarului municipiului Călărași, Marius Dulce.

Distincțiile au fost acordate în semn de înaltă apreciere și recunoș-
tință pentru întreaga activitate depusă în slujba comunității locale, în-

deosebi pentru contribuția importantă la dezvoltarea județului Călă-
rași și a Regiunii Sud-Muntenia.

La ceremoniile care s-au desfășurat la sediul Primăriei Muni-
cipiului Călărași, au participat și alte personalități ale vieții publice, 
edilul mulțumindu-le tuturor pentru realizări și urându-le succes 
în activitățile viitoare: „Sunt convins că au energia și determinarea 
să ducă mai departe proiectele profesionale asumate.”

Diplome de excelență pentru întreaga activitate 
depusă în slujba comunității locale

Concurs, în data de 20 martie 2023, pentru ocuparea
unui post de expert în cadrul Biroului Comunicare, Cabinet Director general, 

la sediul central din municipiul Călărași
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia organizea-

ză, în data de 20 martie 2023, concurs pentru ocuparea unui post 
de expert în cadrul Biroului Comunicare, Cabinet Director general, la 
sediul central din municipiul Călărași. Contractul individual de muncă 
va fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 9 Experiență profesională minim 1 an în departamente 

de comunicare și relații publice, departamente IT, agenții de 
publicitate, tipografii sau prepress;

 9Candidatul să dețină și să prezinte un portofoliu cu pro-
iectele realizate;

 9Cunoștințe foarte bune de: Adobe Photoshop, Adobe 
InDesign, CorelDraw, Fotografie, Videografie

 9Cunoștințe foarte bune de limba română;
 9Capacitatea de a lucra în echipă;
 9Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă 

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

Reprezintă avantaj:

 9Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, vorbit, citit);
 9 Posesie permis de conducere categoria B
 9Cunoștințele de Adobe AfterEffects, Adobe Illustrator, 

Baze de date, HTML, CSS.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresele de 

e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și comunicare@adr-
muntenia.ro, sau se depun la sediul central al ADR Sud-Munte-
nia până la data de 15.03.2023, ora 17:00.

Concursul constă în susținerea unui interviu. Proba se susți-
ne în data de 20.03.2023 începând cu ora 10:00, la sediul cen-
tral al ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași.

Persoane de contact: Mâțu Ioana, șef Birou resurse uma-
ne; e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și Popa Ionuț-Ma-
rian, șef Birou analiză și prognoză, e-mail ionutpopa@adr-
muntenia.ro, tel: 0242-331.769.

Anunțul, bibliografia și celelalte documente necesare înscrie-
rii la concurs pot fi consultate pe website-ul ADR Sud-Muntenia, 
la adresa www.adrmuntenia.ro , secțiunea Comunicare > Bibli-
otecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: 
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1327/
Concurs%20biroul%20comunicare%2020.03.2023.rar 

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:comunicare@adrmuntenia.ro
mailto:comunicare@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:ionutpopa@adrmuntenia.ro
mailto:ionutpopa@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1327/Concurs%20biroul%20comunicare%2020.03.2023.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1327/Concurs%20biroul%20comunicare%2020.03.2023.rar
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Joi, 23 februarie 2023, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a 

organizat online, prin intermediul platformei 
Zoom, primul eveniment regional de diseminare 
și instruire în cadrul proiectului SHREC.

Întâlnirea de lucru a fost destinată actorilor intere-
sați de utilizarea energiilor regenerabile pentru sprijini-
rea tranziției către o economie cu emisii scăzute de car-
bon și comunității actorilor cheie care au semnat Con-
venția de colaborare în cadrul Programului de Învățare și 
Consolidare a Capacității Sud-Muntenia (PICC-SM).

Prin intermediul evenimentului au fost lansate activi-
tățile de învățare și de consolidare conform planului de 
acțiune al proiectului SHREC, aflat în faza a doua a imple-
mentării. Vor fi abordate teme precum eficiența energe-
tică în clădiri/locuințe, integrarea SRE și legislație suport 
și vor fi promovate concepte cum ar fi nZEB și comunită-
țile de energie ale cetățenilor.

În cadrul întrunirii, echipa de proiect din cadrul ADR 
Sud-Muntenia a prezentat stadiul implementării și Pla-
nul de acțiune pentru regiunea Sud-Muntenia, surse de 
finanțare pentru proiectele de eficiență energetică pre-
cum și noile servicii Enterprise Europe Network în mate-
rie de sustenabilitate dedicate IMM-urilor.

Totodată, doi reprezentanți ai stakeholderilor proiec-

tului au prezentat audienței informații relevante poten-
țialilor beneficiari: Inițiative în cercetare în domeniul re-
zilienței energetice și al surselor de energie regenerabil, 
prezentare susținută de către Conferențiar Universitar 
Mihai Sănduleac (Facultatea de Energetică, Universita-
tea Politehnica din București) și Valorificarea surselor re-
generabile de energie în România utilizând rezultate ale 
activității de cercetare, susținută de Dr. Ing. Gabriela Cîr-
ciumaru (Șef Departament Surse Regenerabile și Eficien-
ță Energetică, Institutul Național de Cercetare-Dezvolta-
re pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București).

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud-Mun-
tenia în calitate de partener. Obiectivul general al proiec-
tului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale, 
cu scopul de a crește ponderea energiei obținute din sur-
se regenerabile în mixul global de energie și de a încura-
ja și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile 
de către întreprinderi, comunități și gospodării care țintesc 
spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut în emisii 
de carbon. Proiectul este implementat de către un conso-
rțiu format din opt parteneri din Olanda, Slovacia, Lituania, 
România, Italia, Spania, Franța și Suedia, al cărui Coordona-
tor este Universitatea de Științe Aplicate Hanze din Olanda.

Mai multe detalii cu privire la proiect gasiți pe site-ul 
Agenției, la adresa: https://www.adrmuntenia.ro/proiec-
tul-shrec/static/1203, precum și pe site-ul proiectului: h-
ttps://www.interregeurope.eu/shrec/.

Întâlnire în cadrul proiectului SHREC,
organizată de ADR Sud-Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203, precum și pe site-ul proiectului: https://www.interregeurope.eu/shrec/
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203, precum și pe site-ul proiectului: https://www.interregeurope.eu/shrec/
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203, precum și pe site-ul proiectului: https://www.interregeurope.eu/shrec/
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ADR Sud-Muntenia,
reprezentată la conferința ASHRAE, Atlanta

La invitația președintelui ASHRAE (American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers), Cătălin Lungu (foto 
centru-stânga), expertul tehnic al Agenției 
pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-
Muntenia, în cadrul UIP E.L.E.N.A, a participat în 
perioada 3-8 februarie 2023, în Atlanta (SUA), la 
conferința și expoziția anuală a acestei asociații.

Evenimentul a avut loc la Omni Hotel at CNN Center, 
din cadrul Centrului Mondial de Congres Georgia. 

Scopul principal al întâlnirii a fost informarea recipro-
că și găsirea unor soluții de cooperare concrete în cadrul 
acordului general de cooperare dintre REHVA (Federația 
Europeană a Asociațiilor Naționale ale Inginerilor de Insta-
lații de Încălzire, Ventilare și Aer Condiționat) și ASHRAE.

Cu aceasta ocazie, Cătălin Lungu a participat la lucră-
rile conferinței care au dezbătut subiecte precum: decar-
bonarea sectorului de clădiri, sisteme districtuale de ali-
mentare cu energie, soluții avansate de renovare a clădi-
rilor, digitalizarea clădirilor, sustenabilitatea clădirilor, ca-
litatea mediului interior în clădiri etc și a vizitat impresio-
nanta expoziție de echipamente de instalații și tehnolo-
gii digitale utilizate în construcții.

ADR Sud-Muntenia, în calitate de aplicant, este res-

ponsabilă pentru implementarea Programului de investi-
ții E.L.E.N.A în regiune. Prin intermediul proiectului „Pro-
gram de Investiții Eficiență Energetică pentru Clădiri Pu-
blice Sud Muntenia”, finanțat de Banca Europeană de In-
vestiții din E.L.E.N.A., ADR Sud-Muntenia sprijină autori-
tățile publice locale din Regiunea Sud-Muntenia în vede-
rea realizării documentațiilor tehnice pregătitoare pen-
tru proiectele de eficiență energetică a clădirilor publi-
ce care urmează să fie finanțate în cadrul PR Sud-Mun-
tenia 2021-2027.

Programul de investiții pentru eficiența energetică a 
clădirilor publice din regiunea Sud-Muntenia va fi imple-
mentat în perioada ianuarie 2022- decembrie 2024 și va 
avea o valoare totală a investițiilor ce urmează să fie mo-
bilizate de 63,8 milioane de euro. Autoritățile publice lo-
cale transmit aplicații pentru finanțare ce pot avea buge-
te cu valori totale maxime de 2.278.000 de euro, din ca-
re contribuția instrumentului E.L.E.N.A poate fi de ma-
xim 90%, reprezentând 2.050.200 de euro.

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

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://www.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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Andreea-Mirela TACHE 
• 20 de ani de activitate 

în cadrul ADR Sud-Muntenia!

În data de 1 martie, colega noastră, Andreea-Mi-
rela TACHE, director Cabinet Director general, împli-
nește 20 ani de activitate!

Cu această ocazie, o felicităm și îi mulțumim pen-
tru profesionalismul și responsabilitatea dovedite de-a 
lungul anilor, în întreaga activitate din cadrul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia!

La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Carmen MUNTEANU 
• 10 de ani de activitate 

în cadrul ADR Sud-Muntenia!

La sfârșitul lunii februarie, colega noastră, Carmen MUNTEANU, di-
rector Direcția economică, aniversează 10 ani de activitate!

Cu acest prilej, o felicităm și îi mulțumim pentru implicarea și răs-
punderea dovedite prin activitatea derulată în cadrul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Muntenia!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Daniela ENCIU 
• 23 de ani de activitate 

în cadrul ADR Sud-Muntenia!

La începutul lunii martie, colega noastră, Daniela ENCIU, expert 
Serviciu evaluare, selecție și contractare POR, aniversează 23 de ani 
de activitate!

Cu acest prilej, o felicităm și îi mulțumim pentru profesionalismul și 
dedicarea de care a dat dovadă în activitatea desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu multe succese!

Ioana MÂȚU 
• 21 de ani de activitate 

în cadrul ADR Sud-Muntenia!

În data de 1 martie, colega noastră, Ioana MÂȚU, șef Birou resurse 
umane, împlinește 21 ani de activitate!

Prilej cu care o felicităm și îi mulțumim pentru competența și cole-
gialitatea de care a dat dovadă în activitatea derulată în cadrul Agen-
ției!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Margareta POLOG 
• 16 de ani de activitate în cadrul ADR Sud-Muntenia!

La începutul lunii, colega noastră, Margareta POLOG, expert Birou con-
tractare proiecte, aniversează 16 ani de activitate!

Cu acest prilej, o felicităm și îi mulțumim pentru implicarea și consec-
vența dovedite prin activitatea derulată în cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Camelia DINU 
• 13 de ani de activitate în cadrul ADR Sud-Muntenia!

La începutul lunii martie, colega noastră, Camelia DINU, șef Birou re-
gistratură, aniversează 13 ani de activitate! Cu acest prilej, o felicităm și 
îi mulțumim pentru implicarea și răspunderea dovedite prin activitatea 
derulată în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia!

La Mulți Ani cu multe succese!

Mircea MARINACHE  
• 13 de ani de activitate în cadrul ADR Sud-Muntenia!

În data de 1 martie, colegul nostru, Mircea MARINACHE, expert Servi-
ciu helpdesk, sărbătorește 13 ani de activitate! Cu acest prilej, îl felicităm 
și îi mulțumim pentru implicarea și răspunderea dovedite prin activitatea 
desfășurată în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 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

Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene (MIPE) a publicat ghidul 

pentru apelul privind „Listarea la bursă a 
întreprinderilor” din PNRR, potrivit unui anunț 
publicat pe pagina MIPE.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calita-
te de coordonator de reforme și investiții anunță publica-
rea Ghidului specific– condiții de accesare a fondurilor eu-
ropene aferente planului național de redresare și rezilien-
ță în cadrul apelului de proiecte „Listarea la bursă a între-
prinderilor” din Pilonul III, Componenta C9 (Suport pentru 
sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare), Investi-
ția I3 (Scheme de ajutor pentru sectorul privat), Măsura 2 
(Schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România 
în procesul de listare la bursă)”, conform anunțului.

Potrivit ministerului, obiectivul acestui apel de proiec-
te este de a sprijini accesul pe piața de capital, prin acor-
darea de sprijin financiar nerambursabil pentru întreprin-
derile cu sediul social în România care doresc să emită ac-
țiuni, precalificate pentru admiterea la tranzacționare, în 
conformitate cu condițiile Bursei de Valori București.

Valoarea maximă eligibilă a asistenței financiare ne-
rambursabile:

• 25.000 euro (fără TVA) pentru proiectele care vi-
zează listarea unei oferte publice inițiale primare prin 
Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de 
Bursa de Valori București,

• 200.000 euro (fără TVA) pentru proiectele care vi-
zează listarea unei oferte publice inițiale primare pe Piața 
Reglementată administrată de Bursei de Valori București.

Beneficiari eligibili: întreprinderi înființate în baza Le-
gii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu capital 
majoritar privat, cu sediul social în România.

Valoarea totală alocată prezentului apel este de 35 
milioane euro (fără TVA).

Calendar depunere: 
• Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 06. 

03.2023, ora 10:00;
• Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 

06.04.2023, ora 23:59, cu posibilitate de prelungire;
• Perioadă evaluare proiecte: continuă, pe măsura 

depunerii proiectelor, până la data de 30.05.2023, în li-
mita bugetului alocat apelului de proiecte;

• Solicitările de finanțare vor fi transmise on-line 
prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor 
de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Re-
dresare și Rezilență.

Sursa: economedia.ro

Companiile românești pot accesa fonduri din PNRR
de cel mult 200.000 de euro pentru a se lista la bursă

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://economedia.ro
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În Slănic, județul Prahova, formarea aflorimentului 
denumit Muntele de sare și a Grotei Miresei, din interio-
rul acestuia, are la origine acțiunea omului. Muntele de 
sare, declarat rezervație naturală geologică și geomorfo-
logică din 1954, are o suprafață protejată de două hec-
tare. Grota Miresei (425 mp, 20 m adâncime) s-a format 
în 1914, prin prăbușirea unei mine de sare. Numele de 
Grota Miresei a apărut după 1920, când, potrivit unei le-
gende, la patru zile după nuntă, o localnică nefericită s-a 
sinucis, aruncându-se din vârful Muntelui de sare.

Muntele de sare face parte din Complexul Baia Ba-
ciului alături de Grota Miresei și Baia Miresei, Lacul Ma-
re (numit și Baia Baciului cu o suprafață de 5.100 mp, 
adâncime maximă 7 m, hipersalinic, cu o concentrație 
de 300%) și Baia Porcilor (suprafață de 1.460 mp și adân-
cime sub 1 m, conținând nămol terapeutic).

Exploatarea din interiorul Muntelui de sare a funcțio-
nat până la 1852, cu o producție de cca 150.000 tone. A 
fost o exploatare descendentă (salina verticală) în formă 
de clopot, în care accesul se realiza prin două compar-
timente, dintre care unul vertical, pentru scoaterea sării 
cu crivacul și al doilea oblic, pentru intrarea și ieșirea lu-
crătorilor din ocnă.

Existența acestor exploatări a fost însă efemeră, ele 
fiind invadate de ape care au dizolvat sarea, ceea ce a 
dus la prăbușirea tavanelor, pe locul lor rezultând for-
me depresionare, în care s-au format cele două lacuri cu 
apă sărată — Lacul Mare (Baia Baciului) și Baia Porcilor.

Datorită prăbușirilor celorlalte ocne și a aportului de 
apă dulce, coperta ce acoperea ocna aflată mai sus, pe 
deal, a fost afectată de alunecări de teren. Alunecările 
au dus la dezgolirea masivului de sare de depozitele pro-
tectoare, fiind supus acțiunii de dizolvare a apelor me-
teorice. Apa a sculptat versantul, creând o mare diver-
sitate de forme carstice, numite lapiezuri, ponoare, ar-
cade și concrețiuni de sare. În timp, muntele a suferit o 
eroziune lentă, apa din precipitații a acționat mereu a-
supra sa, micșorând volumul exterior și lărgind cavita-
tea interioară.

Situat pe valea pârâului cu același nume, în apropi-
erea unor mari centre urbane (Vălenii de Munte — 20 
km, Ploiești — 40 km, București — 100 km), Slănicul este 
una din stațiunile balneoclimaterice foarte solicitate da-
torită factorilor naturali de cură și a climatului plăcut, de 
curățare, puternic ozonat. Stațiunea se înscrie în rândul 
stațiunilor balneare cu ape cloruro-sodice concentrate, 
cât și în categoria celor ce pot oferi un microclimat sub-
teran de salină.

Slănicul a fost atestat documentar în 1532, apoi în 
1685, când spătarul Mihai Cantacuzino a cumpărat o ju-
mătate din moșia Slănic pentru a deschide ocne de ex-

ploatare a sării.
Prima exploatare s-a deschis, în 1688, pe Valea Ver-

de, iar între anii 1689-1691, au fost deschise și exploată-
rile de la Baia Baciului. În 1713, spătarul Cantacuzino do-
nează moșia sa din Slănic împreună cu ocnele de sare, 
Mănăstirii Colțea din București.

În prima parte a secolului al XVIII-lea, sarea s-a exploa-
tat din ocnele: Baia Verde, Baia Baciului (1800-1854), Oc-
na din Vale (1819-1865) și Ocna din Deal (1838-1865), ul-
timele două fiind atestate documentar din 1847.

Din 1865 s-a trecut de la exploatarea de tip „clopot” 
la cea „sistematică cu mai multe camere”. În 1881 s-a 
deschis mina Carol (Principatele Unite), ce a funcționat 
timp de 61 de ani, până în 1935, din 1912 deschizân-
du-se mina Mihai (23 August) ce a funcționat simultan.

Din 1943, s-a trecut la o nouă exploatare — Unirea, 
din care s-a extras sare până în 1970, când s-a mutat în 
mina Victoria, iar din 1992 s-a trecut la exploatarea re-
zervelor din câmpul Cantacuzino.

Zona Baia Baciului a fost folosită ca decor pentru 
multe secvențe filmate pentru seria ”Haiducilor” cu Flo-
rin Piersic în rolul haiducului Anghel Șaptecai.

Vechea mină de sare Unirea a devenit obiectiv turis-
tic în 1970, fiind amenajat, la 210 m adâncime, un sana-
toriu unde se tratează diverse afecțiuni. În mină există 
lucrări de sculptură monumentale cu tematică istorică, 
precum și colecții de sare și chihlimbar provenit de la mi-
na Colți din județul Buzău. În interiorul Salinei sunt doar 
12 grade Celsius, indiferent de anotimp.

Sursa: cronicaromana.net

Muntele de sare și legenda Grotei Miresei
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Ambulatoriul Integrat de la Spitalul Județean de Ur-
gență Pitești va fi extins, modernizat și dotat cu apara-
tură de ultimă generație.

Extinderea acestuia va fi finalizată în același timp cu 
o altă investiție importantă, și anume extinderea Uni-
tății de Primiri Urgențe. Aici, lucrările la structura de 
rezistență (partea cea mai dificilă a proiectului) sunt 
aproape finalizate. 

Ambele proiecte sunt finanțate din Programului 
Operațional Regional 2014-2020. Se înregistrează o 
evoluție pozitivă și la construcția noului corp P+4. La 
parter va fi amenajată secția Chirurgie plastică și Ar-
și, la etajul 1 secția de Chirurgie vasculară, la etajul 2 
Blocul operator (cu Săli de operație chirurgie plastică, 
electrofiziologie și chirurgie cardiovasculară), iar la eta-
jele 3 și 4 secția Cardiologie. 

De asemenea, în sălile de operații a fost adusă deja 
o parte din aparatura medicală.

Sursa: ziartopdearges.ro

Au început lucrările
la fundația Ambulatoriului 

de Specialitate de la Spitalul 
Județean de Urgență Pitești

Administrația publică locală din orașul Pucioasa 
anunță două proiecte de anvergură care vizează Școa-
la Gimnazială Nr 1 „Mihai Viteazul” și Școala Gimnazi-
ală Nr 4 „Elena Donici Cantacuzino”, care vor schimba 
radical cele două unități de învățământ.

Ambele școli vor fi reabilitate prin Programul Regio-
nal (PR) 2021-2027.

În ceea ce privește proiectul Școlii Nr 1 „Mihai Vi-
teazul”, conducerea Primăriei orașului stațiune a anun-
țat că actualul corp de clădire al unității de învățământ 
va fi complet modernizat și extins, astfel încât toți ele-
vii să învețe de dimineață.

Investiția cuprinde realizarea a 12 clase noi și o sală 
de evenimente. Nu în ultimul rând, sala de sport va fi 
modernizată și se va face legătura între ea și corpul de 
clădire al unității școlare, printr-o pasarelă.

Al doilea proiect este similar cu primul și presupune 
modernizarea clădirii existente, demolarea mansardei 
și înlocuirea ei cu un etaj nou. De asemenea, va fi con-
struit un corp de clădire care va cuprinde 12 săli de cla-
să și o sală pentru evenimente.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Două unități
de învățământ din Pucioasa

vor fi reabilitate

A fost transmisă spre validare la Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice (ANAP) documentația de atri-
buire pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate pen-
tru lărgirea la 3 benzi pe sens a autostrăzilor A1 A2 
și A3. Lărgirea la 3 benzi a autostrăzilor se prevede a 
se realiza pentru următoarele sectoare de drum: Au-
tostrada A1 București-Pitești integral (109,6 km), Au-
tostrada A2, pe sectorul de drum cuprins între Bucu-
rești – Fundulea și Autostrada A3, pe sectorul de drum 
cuprins între Moara Vlăsiei - Dumbrava. Obiectivul ge-
neral al proiectului constă în sporirea eficienței tehni-
co-economică a rețelei de transport din România și în 
îmbunătățirea vitezei de călătorie și condițiilor traficu-
lui de mărfuri. Durata contractului este de 18 luni, din 
care proiectantul trebuie să realizeze atât expertizele 
tehnice, cât și studiile de fezabilitate. Sursa de finanța-
re este constituită din fonduri externe nerambursabile.

Sursa: obiectiv-online.ro

Autostrada A2,
 între Fundulea și București,

va fi lărgită la 3 benzi

Noul spital
cu secții de oncologie

și neurologie din Giurgiu

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: adevarul.ro

Proiectul care vizează noile secții de oncologie și ne-
urologie ale Spitalului Județean de Urgență Giurgiu se 
află pe lista aprobată de Guvernul României pentru fi-
nanțare prin Planul Național de Redresare și Rezilien-
ță (PNRR).

La nivel național, 27 de dosare din cele 49 depuse 
au fost selectate pentru finanțare prin PNRR. Aceas-
tă listă urmează să fie aprobată prin hotărâre de Gu-
vern. Proiectul este în valoare de 40.470.105 de euro, 
finanțarea urmând să fie asigurată în procent de 95% 
din PNRR.

Realizarea acestor noi secții este prima etapă a con-
strucției unui spital județean de urgență nou.

Sursa: giurgiu-news.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziartopdearges.ro
http://obiectiv-online.ro
http://giurgiu-news.ro
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Consiliul Județean Ialomița a finalizat cu succes pro-
iectul „Creșterea transparenței, eticii și integrității în ca-
drul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subor-
donate prin implementarea măsurilor integrate de pre-
venire a corupției”, finanțat prin e Programul

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 
Pornind de la premisa că administrația trebuie să funcți-
oneze în baza unor valori etice, a unor valori care țin de 
integritate, legalitate, responsabilitate și transparență, a 
fost elaborat un set de reguli interne aplicat aparatului 
de specialitate și un ghid de bune practici privind com-
baterea fenomenului de corupție în administrația publi-
că locală. Durata de implementare a proiectului a fost 
de 13 luni, iar valoarea eligibilă de 311.175,79 lei cu TVA.

Sursa: antenaialomiteana.ro

Parteneriat
între CJ Ialomița și Direcția 

Generală Anticorupție
pentru prevenirea corupției

în administrația publică locală

IALOMIȚA

Primarul orașului Zimnicea a primit vizita omologu-
lui său bulgar, primarul municipiului Svishtov. Cei doi 
edili au discutat pe tema direcțiilor de colaborare din-
tre cele două orașe, în perspectiva lansării Programului 
Interreg VI-A, România-Bulgaria, punctul central axân-
du-se pe proiectul Podului Dunării de Sud. Primarul 
municipiului Svishtov l-a informat pe omolog de faptul 
că autoritățile bulgare susțin proiectul construirii po-
dului Dunării de Sud, rămânând ca și Guvernul Româ-
niei să sprijine un astfel de demers.

Acest pod reprezintă o oportunitate importantă de 
dezvoltare a zonei de sud a țării, tocmai de aceea va face 
toate eforturile pentru implementarea acestui proiect.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Proiectul Podului
Zimnicea - Svishtov

TELEORMAN

Varianta ocolitoare a orașului Mizil prinde contur. 
Recent au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. 
Peste 113 milioane de lei costă realizarea acestui pro-
iect extrem de important pentru oraș. Contribuția din 
bugetul local se ridică la peste 44 de milioane de lei. 
Autoritățile județene speră ca licitația să fie finalizată 
în cel mai scurt timp, astfel încât lucrările să înceapă în 
vara acestui an și să fie finalizate în maximum 18 luni 
de la data semnării contractului, perioadă în care es-
te cuprinsă și faza de proiectare. Finanțarea va fi asi-
gurată de Guvernul României prin Programul Național 
de Investiții „Anghel Saligny“. Realizarea obiectivului va 
permite devierea traficului de mare tonaj, îmbunătăți-
rea conectivității rutiere în zona urbană funcțională și 
extinderea intravilanului localității.

Sursa: ziarulincomod.ro

22 de milioane de euro
pentru realizarea centurii 

ocolitoare a Mizilului

PRAHOVA

Foto: jurnaluldeafaceri.ro

Foto: observatorulph.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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Email comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro

Data publicării 1 martie 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.
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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