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Aproape 20 de milioane de lei, fonduri Regio
pentru îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Titu

L

a începutul lunii aprilie, Liviu Gabriel
Mușat, directorul general al Agenției
pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud
Muntenia, a semnat contractul de finanțare
pentru proiectul „Îmbunătățirea calității vieții
populației prin investiții în infrastructura
Orașului Titu”, al cărui beneficiar este orașul
Titu din județul Dâmbovița, în cadrul Axei
prioritare 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor
mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b
- „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane și rurale”,
Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea
calității vieții populației în orașele mici și
mijlocii din România”.

aproape 500 de milioane de lei, solicitând fonduri publice în valoare de 473 de milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au
fost transmise până acum 2.097 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând
fonduri publice de peste 14,34 miliarde de lei. Pentru
812 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în
valoare totală de 8,47 miliarde de lei, cu fonduri nerambursabile solicitate în cuantum de peste 7,2 miliarde de
lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare totală de
aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.
Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 347 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de aproape 3,24 miliarde de lei și au solicitat fonduri
nerambursabile de 2,37 miliarde de lei. Pentru 164 dintre
acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de aproape 1,48 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri
publice în valoare de peste 1,28 miliarde de lei.

Prin această investiție, Primăria Orașului Titu urmărește revitalizarea fizică, economică și socială a unor comunități marginalizate din localitate prin reabilitarea a peste
șase kilometri de străzi și realizarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale „Pictor N.
Grigorescu” și construirea unui bloc cu 15 locuințe sociale.
Durata de implementare a proiectului este de 72 de
luni, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2023,
bugetul având o valoare totală de 27.114.421,95 lei, din
care aproape 19,77 milioane de euro este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste trei milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar
4,32 milioane de lei este contribuția orașului Titu.
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții
13.1, unde au putut fi depuse proiecte pentru îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii,
inclusiv pe apelul destinat teritoriului acoperit de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-au transmis 38 de aplicații în valoare totală de
710,44 milioane de lei, ce au solicitat 658,77 milioane
de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 26 dintre ele sau semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

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 implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Investiții Regio pentru iluminatul public și îmbunătățirea
calității vieții locuitorilor din județul Prahova
nerambursabile Regio pentru proiectul „Îmbunătățirea
serviciilor educaționale, cultural-recreative și a spațiilor publice urbane din Orașul Boldești-Scăeni”, finanțat din POR
2014-2020, Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea
de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială
a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții
populației în orașele mici și mijlocii din România”. Primăria
Orașului Boldești-Scăeni și-a propus să utilizeze fondurile
Regio pentru îmbunătățirea calității vieții populației din localitate, prin dezvoltarea, diversificarea și creșterea gradului de accesibilitate la serviciile sociale, educaționale, culturale și recreative prestate la nivel urban, inclusiv pentru
grupurile vulnerabile, precum și prin îmbunătățirea calității spațiilor publice urbane, prin investiții în infrastructura
rutieră și pietonală. Astfel, în cadrul proiectului vor fi construite și dotate opt săli de clasă și un spațiu pentru servirea mesei la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din orașul
Boldești-Scăeni, va fi realizat un centru multifuncțional cultural-educațional în Boldești-Scăeni ce va conduce la creșterea nivelului de educație și de socializare a cetățenilor și
la oferirea unor posibilități de petrecere a timpului liber de
calitate pentru toate categoriile de vârstă.
De asemenea, vor fi construite trotuare și piste de biciclete pe Șoseaua Ploiești-Văleni (DN 1A), trotuare pe
strada Monumentului din Boldești-Scăeni și va fi modernizată strada Liceului, toate acestea în vederea îmbunătățirii calității și aspectului infrastructurii publice urbane
și îmbunătățirii accesibilității, atractivității și calității mediului urban.
(continuare în pagina 4)

L

a sfârșitul săptămânii trecute, Liviu Gabriel
Mușat, directorul general al Agenției pentru
Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, a
semnat două contracte de finanțare din Programul
Operațional Regional (POR) 2014-2020 ai căror
beneficiari sunt municipiul Câmpina, respectiv
orașul Boldești-Scăeni din județul Prahova.
„Reabilitare, Modernizare, Extindere Sistem de iluminat
public în municipiul Câmpina” este proiectul pentru care
municipiul Câmpina a primit fonduri Regio 2014-2020 în
cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice,
și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public.
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții în municipiul Câmpina prin reabilitarea, modernizarea și
extinderea sistemului de iluminat public stradal, astfel încât acesta să asigure satisfacerea integrală a necesităților
orașului și locuitorilor săi, în condiții de maximă eficiență
din punct de vedere al consumului de resurse, și cu rezultate benefice în privința costurilor acestor utilități pentru
populație și municipalitate. De asemenea, lucrările desfășurate în cadrul investiției vor conduce la ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de
noapte, la diminuarea poluării luminoase și la o mai bună
protecție a mediului prin folosirea materialelor ecologice.
Finalul investiției va aduce municipiului Câmpina 28,81 km
de sistem de iluminat public creat, modernizat, extins sau
reîntregit, alimentat din 64 de surse de energie regenerabilă. Durata de implementare a proiectului este de 46 de
luni, în perioada 1 mai 2018 – 28 februarie 2022, iar bugetul are o valoare totală de 7.683.934,09 lei, din care aproape 6,5 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),
994 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă
din Bugetul Național, iar peste 190 de mii de lei reprezintă
contribuția municipalității câmpinene.
Primăria orașului Boldești-Scăeni a contractat fonduri
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

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 implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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A fost lansat al doilea
apel de proiecte
pentru întreprinderi
de economie socială de inserție!
Vineri, 9 aprilie, Autoritatea de
Management (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR)
2014-2020 a publicat „Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din
mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)”.
Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.
520 din 9 aprilie 2021 și se adresează beneficiarilor eligibili pentru
proiectele aferente Strategiilor de
Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare
în cadrul Programului Operațional
Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Documentul conține informațiile
necesare în vederea deschiderii celui de-al doilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție, în cadrul căruia beneficiarii eligibili pot transmite cererile
de finanțare utilizând sistemul elec-

Foto: pixabay.com

(continuare din pagina 3)
La finalul investiției, locuitorii orașului Boldești-Scăeni vor beneficia de
peste 14 ha de spațiu deschis creat sau
reabilitat și vor avea două clădiri publice construite și modernizate. Durata de implementare a proiectului este de 93 de luni, în perioada 20 aprilie
2016 – 1 decembrie 2023, bugetul având o valoare totală de 14.656.321,73
lei, din care aproape 10,17 milioane de
lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 1,56 milioane de
lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar peste 2,93
milioane de lei reprezintă contribuția
beneficiarului.
La nivelul regiunii de dezvoltare
Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.097 cereri de finanțare care
au o valoare totală de 20,43 miliarde de
lei, solicitând fonduri publice de peste
14,34 miliarde de lei. Pentru 812 dintre
ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,47 miliarde de
lei, cu fonduri nerambursabile solicitate
în cuantum de peste 7,2 miliarde de lei.
Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în
cadastru și cartea funciară”, și care are o
valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.
Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis 556 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de
aproape 5,58 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 3,83 miliarde de lei. Pentru 203 dintre acestea sau semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,84 miliarde de lei, ce au
solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 1,55 miliarde de lei.

tronic MySMIS începând cu data de
13 aprilie 2021, ora 10:00, termenul
limită de depunere a proiectelor fiind 14 iunie 2021, ora 14:00.
Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2021/9/9.1/2/
Întreprinderi poate fi descărcat
de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de
dezvoltare Sud – Muntenia, 20142020.adrmuntenia.ro, secțiunea
Program > Axe > Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/
download_file/article/1657/Ghidul-specific-AP9-APEL-2-intreprinderi-2021-9-aprilie-2021.pdf, sau
de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

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 implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Se prelungește perioada de implementare a activităților
din cadrul proiectelor nefinalizate pentru patru
apeluri POR ce vizează infrastructura de sănătate
Prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.549/13.04.2021 se modifică Ordinul viceprim–ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.5258/2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 –
„Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – ”Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce
privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”,
Proiecte nefinalizate, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii „Creșterea accesibilității serviciilor
de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în
special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul specific 8.2 – „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii
spitalicești de urgență”, Operațiunea B – „Unități de primiri urgențe”, aferent următoarelor apeluri de proiecte:
• POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate,
COD APEL 420/8
• POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

• POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate COD APEL 422/8
• POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) informează Ministerul Sănătății cu
privire la prelungirea perioadei de implementare a activităților proiectului, fără a depăși termenul de maxim 48 de
luni de la data semnării contractului de finanțare pentru
apelurile POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate,
COD APEL 420/8, POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni –
Nefinalizate - COD APEL 422/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/
ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8.
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 implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 12 aprilie 2021

regio.adrmuntenia.ro
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Daniela Camelia TRAIAN
• 18 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Astăzi, Daniela Camelia TRAIAN, director Direcția dezvoltare și comunicare, împlinește 18 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim
pentru profesionalism și pentru puterea de analiză dovedite în activitatea
desfășurată în mijlocul echipei!
La Mulți Ani cu succese!

Oportunități de carieră în cadrul ADR Sud Muntenia
Concurs pentru ocuparea unui post de expert
în cadrul Serviciului Monitorizare, Direcția
Organism Intermediar POR, la biroul județean
Dâmbovița, în data de 27 aprilie 2021

Concurs pentru ocuparea unui post
de electrician în cadrul Serviciului
Administrativ, la sediul central din
municipiul Călărași - 21 aprilie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, în
data de 27 aprilie 2021, concurs pentru ocuparea unui post de expert
în cadrul Serviciului monitorizare proiecte POR, la Biroul Județean DâmbovițadinmunicipiulTârgoviște.Contractulindividualdemuncăvafipe
durată determinată de 12 luni din momentul angajării (pentru înlocuirea unui angajat care are contractul individual de muncă suspendat).
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
9Studii
9
superioare absolvite cu diplomă de licență în una dintre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă, inginerie electrică,
electronică și telecomunicații, inginerie geologică, mine, petrol și gaze, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, științe economice;
99Capacitate de lucru în echipă;
99Capacitate de analiză și de sinteză;
99Rezistență la stres și la lucrul peste program.
Alte cerințe:
99Disponibilitate pentru deplasări în regiune și în țară.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de
e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 23
aprilie 2021, ora 14.00.
Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud-Muntenia
din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 27 aprilie 2021, începând cu ora 10.00, cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769, persoane de contact: Vișan Mariana - director, direcția OI POR, e-mail:
da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la
adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1228/
Concurs-BJ-Dambovita-SMP-27-04-2021.rar.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
organizează, în data de 21 aprilie 2021, concurs pentru
ocuparea unui post de electrician în cadrul Serviciului
Administrativ, la sediul central al ADR Sud Muntenia din
municipiul Călărași. Contractul individual de muncă va
fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii minine - 10 clase;
99Certificat de atestare profesională electrician în
construcții.
Alte cerințe:
99Posesor permis conducere categoria B.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de email resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 19 aprilie 2021, ora 17.00.
Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud-Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr.
7A, jud. Călărași, în data de 21 aprilie 2021, începând cu ora
09.00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769
(persoane de contact: Crivăț Aurelian Dănuț - șef Serviciu administrativ, e-mail: administrativ@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1237/Concurs-electrician-21-04-2021.rar.

www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
active pentru luna aprilie 2021
tate oportunitățile de finanțare din programele operaționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent
în România, precum și oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG
V-A și URBACT III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Catalogul surselor de finanțare,
link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1227/csf-aprilie-2021.pdf.

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, prin Direcția Dezvoltare și
Comunicare, a publicat Catalogul surselor de
finanțare nerambursabilă pentru luna aprilie 2021!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile
din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezenwww.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Consiliul European: Finanțare suplimentară
pentru combaterea pandemiei de COVID-19
Consiliul European a aprobat vineri, 9 aprilie, o finanțare suplimentară de la bugetul UE, în valoare de 121,5 milioane EUR, pentru a răspunde unor nevoi urgente legate de
pandemia de COVID-19. Aceste fonduri vor sprijini următoarele acțiuni:
• lucrările pregătitoare pentru adeverințele electronice verzi
spre a facilita libera circulație în timpul pandemiei de COVID-19;
• consolidarea capacității statelor membre de a detecta și
monitoriza noi variante ale virusului SARS-CoV-2 („secvențiere”);
• elaborarea, evaluarea și ajustarea noilor teste de reacție polimerazică în lanț-revers transcriptază (RT-PCR) pentru fiecare nouă variantă emergentă a virusului COVID-19
înainte de desfășurarea testelor, asigurând, în același timp,
o capacitate suficientă de testare în statele membre;
• monitorizarea virusului SARS-CoV-2 și a variantelor sale în apele reziduale;
• dezvoltarea în continuare a platformei de schimb pentru formularele de localizare a pasagerilor, pentru a crește
numărul statelor membre participante.

Fondurile vor fi obținute din rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență, care este menită să ajute statele
membre și țările terțe în situații de urgență. Acestea vor fi
canalizate prin intermediul Instrumentului pentru sprijin de
urgență și al contribuției UE la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Se așteaptă ca Parlamentul
European să discute despre acest sprijin săptămâna viitoare, cu scopul de a îl aproba în plen la sfârșitul lunii aprilie.
În total, Comisia a propus o finanțare suplimentară în
valoare de 245,2 milioane EUR de la bugetul UE pentru a
sprijini inițiativele descrise mai sus, precum și 100 de milioane EUR pentru nevoile emergente suplimentare legate
de COVID-19. Pe lângă mobilizarea rezervei pentru solidaritate și ajutoare de urgență, aceste cheltuieli ar urma să fie
acoperite prin redistribuiri în bugetul 2021 (aproximativ 7,5
milioane EUR) și prin bugetul rectificativ nr. 2 la bugetul UE
pentru 2021 (216,2 milioane EUR). Proiectul de buget rectificativ nu a fost încă adoptat de Consiliu și de Parlament.
Sursa: consilium.europa.eu

CE: Finanțare de peste un miliard de euro pentru accelerarea dezvoltării
întreprinderilor nou-înființate, mici și mijlocii
În urma lansării Consiliului European pentru Inovare (CEI)
și a anunțării primelor oportunități de finanțare, Comisia Europeană a lansat vineri, 9 aprilie, primele cereri de propuneri
în cadrul instrumentului Accelerator al CEI, informează un comunicat al Executivului comunitar. Această finanțare, în valoare de peste un miliard de euro, are scopul de a accelera dezvoltarea întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor mici și mijlocii care au potențialul de a obține rezultate importante. În timp ce peste jumătate din finanțare este deschisă inovațiilor revoluționare din orice domeniu, 495 de milioane de euro sunt alocate pentru inovațiile care sprijină Pactul verde european, precum și tehnologiile digitale și medicale.
Instrumentul Accelerator al CEI se concentrează asupra
descoperirilor științifice sau a progreselor tehnologice, care
necesită o finanțare semnificativă pe o perioadă mai lungă de
timp înainte de a putea genera beneficii. Astfel de inovații se
confruntă adesea cu dificultăți în atragerea de finanțare, deoarece riscurile și perioada de timp pe care le implică sunt, în general, prea ridicate. Această finanțare le permite inovatorilor
să atragă toate sumele de investiții care sunt necesare pentru
a crește într-un interval de timp mai scurt.
Instrumentul Accelerator al CEI acționează ca un catalizator
pentru atragerea altor investitori necesari pentru amplificarea
dimensiunii inovațiilor. Acest model de finanțare unic le oferă
întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor granturi în valoare
www.adrmuntenia.ro

de până la 2,5 milioane de euro, combinate cu investiții de capital prin intermediul Fondului CEI, care variază între 500.000
de euro și 15 milioane de euro.
Pe lângă sprijinul financiar, toate proiectele beneficiază de
o serie de servicii de accelerare a dezvoltării de întreprinderi
care oferă acces la expertiză, societăți și investitori de primplan și la actori importanți din domeniul ecosistemului.
„Instrumentul Accelerator al CEI este un instrument unic de
finanțare al UE. El sprijină dezvoltarea inovațiilor revoluționare
prin atragerea investitorilor privați și oferirea de servicii de sprijin pentru extindere. Instrumentul va conduce Europa în avangarda inovării și a noilor tehnologii și ne va ajuta să abordăm
provocările legate de sănătate, mediu și societate cu care ne
confruntăm”, a declarat Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret.
Tot vineri, Comisia a deschis programul Pathfinder al CEI, cu un
buget de 168 de milioane de euro. Echipele interdisciplinare de
cercetători pot solicita granturi pentru cercetare și inovare care le
vor ajuta să își concretizeze ideile revoluționare și vor avea un efect
transformator pozitiv asupra economiei și societății noastre.
Granturile, care variază între trei și patru milioane de euro,
se vor axa pe tehnologiile revoluționare care abordează provocările globale și urmăresc să ne îmbunătățească viața, potrivit Agerpres.
Sursa: financialintelligence.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Cheile Zănoagei – o zonă mirifică a masivului Bucegi

C

heile Zănoagei sunt unele dintre cele mai
frumoase atracții turistice din județul
Dâmbovița, dar și din Munții Bucegi. Acestea
se află într-o zonă mirifică, în rezervația
naturală Zănoaga – Lucăcilă, în apropierea
lacurilor Bolboci și Scropoasa.

Cheile Zănoagei se întind pe o distanță de aproape
doi kilometri și se mai numesc Rezervația a III-a a Bucegilor. Toată zona cheilor este caracterizată de un peisaj
fabulos, datorită reliefului creat în calcar foarte erodat,
cascadelor create pe râu, dar și pereților verticali.
Microclimatul din chei este unul cald ceea ce a permis dezvoltarea unei vegetații bogate în specii rare,
completate de pădurile și pajiștile alpine. De-a lungul
acestei zone se pot observa cascade, praguri, bulboane
spumoase și lacuri cu apă verde-albăstruie, creând o atmosferă unică, chiar de basm. Pereții masivi ce formează cheile ajung la înălțimi de până la 200 de metri.
Cheile Zănoagei sunt ușor accesibile, fiind traversate de traseul montan marcat cu cruce albastră, ce leagă Cabana Zănoaga de Cabana Scropoasa. De-a lungul
cheilor, traseul șerpuiește pe o parte și pe alta a râului,
obligând turiștii să treacă podețe din lemn sau chiar să
sară din piatră în piatră pentru a realiza traversarea. Pe
anumite porțiuni poteca urcă pe stâncă, ocolind zone
ale râului cu apă adâncă, acest lucru oferind priveliști
minunate asupra cheilor.
În apropierea Lacului Scropoasa, peisajul se schimbă total și imaginile montane superbe se oglindesc în
apa liniștită cu sclipiri de smarald. Aici se poate admira în toată splendoarea sa barajul și lacul de acumulare, iar cu puțin noroc și ajutor din partea lucrătorilor de
la baraj, se poate trece prin tunelul ce face legătura cu
www.adrmuntenia.ro

Cheile Orzei.
Pe tot parcursul Cheilor Zănoagei există stânci masive cu forme ciudate, erodate de apă și vânt de-a lungul
timpului, fapt ce conferă cheilor un farmec aparte. Frumusețea cheilor este apreciată de toate categoriile de
turiști, indiferent de vârstă și este un obiectiv turistic ce
nu trebuie ratat.
Cheile Zănoagei sunt situate pe Valea Ialomiței, lângă
Cabana Zănoaga, până la cabană existând două variante pentru accesul auto: DN 71 – Moroeni – Cota 1000 –
DJ 713 (Cabana Cuibul Dorului, Cabana Dichiu – Cabana
Zănoaga) și DN 71 – Moroeni – Glod – DJ 714 (Sanatoriul Moroeni – Cabana Zănoaga).
Cheile Zănoagei datorită amplasării în pitoreasca zonă Bolboci – Padina – Peștera, beneficiază de un flux
continuu de turiști, indiferent de anotimp. Această bucățică a Munților Bucegi este binecuvântată cu numeroase obiective turistice naturale.
Rezervația Naturală Zănoaga – Lucăcilă, unde se află
și Cheile Zănoagei, cu o suprafață de 259 de hectare,
este o arie protejată din Parcul Natural Bucegi. Aceasta reprezintă o zonă de un deosebit interes floristic, faunistic, geologic, speologic și peisagistic.
Sursa: dbonline.ro
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ARGEȘ

Pod nou
la Mioveni

A fost
inaugurată grădinița
din cadrul Școlii
„Tudor Vladimirescu”
din municipiul Călărași

CĂLĂRAȘI

M

inisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației a anunțat că va semna
contractul pentru podul peste râul Argeșel, în cartierul
Racovița al orașului Mioveni, între DN 73D și DC 85.
Podul va face legătura dintre Racovița și Davidești.

Recent a avut loc recepția lucrărilor la Grădinița cu
opt grupe situată în incinta Școlii „Tudor Vladimirescu”
Călărași (fosta Școală nr. 11). Grădinița va găzdui opt
săli de clasă și o sală de festivități pe o suprafață construită de 1.754,12 mp, iar cea utilă de 1.247,57 mp.
Imobilul are regim de înălțime P+1.
Valoarea totală a investiției, demarată în 2008, este de 4.024.534,75 lei, cu TVA, din care 1.717.997,68
lei reprezintă fonduri obținute prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Diferența a fost suportată
din bugetul propriu al municipiului Călărași.
Primăria Municipiului Călărași va mai amenaja la locație un loc de joacă și un loc de petrecere pentru copii.
Sursa: obiectiv-online.ro

Investiția va fi finanțată de Compania Națională de Investiții, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, prin „Programul național de construcții de interes public sau social”. Conform proiectului avizat, podul va
avea o lungime de 81,20 m și o lățime de 13 m, cu două
benzi de circulație, încadrate de trotuare pietonale, deschidere de 73 m și înălțimea de 35,50 m. Suprafața totală
va fi de 6.600 mp, incluzând drumul amenajat și rampele
de acces. Durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni.
Proiectul este prins la finanțare pentru anul 2021, sunt
încheiate toate studiile și proiectele tehnice, are toate avizele. CNI a anunțat ca urmează să fie organizată licitația
pentru desemnarea constructorului, urmând ca Primăria
Orașului Mioveni să organizeze în paralel licitația pentru
desemnarea firmei ce va amenaja drumul la capetele podului, aproximativ 600 m în total.
Sursa: ziarulargesul.ro

GIURGIU

Drum expres
spre granița cu Bulgaria,
la Giurgiu

DÂMBOVIȚA

Târgoviște - pistă
de biciclete
pe fostul terasament
al căii ferate uzinale UPET

Lucrările la drumul expres care ocolește orașul
Giurgiu și ajunge direct în vama cu Bulgaria ar putea
fi finalizate până la sfârșitul acestui an, a anunțat Asociația Construim România (ASCORO), care a făcut publice și primele imagini cu șantierul și modul în care
avansează lucrările.
Legătura dintre DN 5 și Vama Giurgiu (Podul Prieteniei) reprezintă și o premieră, după cum a explicat ministrul Transporturilor, „un proiect pilot” pentru realizarea șoselelor din beton prin procese mecanizate la
noi în țară. Potrivit ASCORO, la 6 luni de la ordinul de
începere a lucrărilor de execuție, antreprenorul austriac a realizat un progres fizic de 10% din lucrări.
Cu o lungime de 5.72 de kilometri, acest drum de
legătura va ajuta la ocolirea orașului Giurgiu pentru a
ajunge în Vama Giurgiu, va elibera orașul de o parte a
traficului greu și va scurta timpul de deplasare dintre
vamă și DN5 pe relația cu capitala.
Sursa: g4media.ro

Terasamentul fostei căi ferate uzinale a UPET, în zona
cartierului CFR din municipiului Târgoviște, este transformat în pistă de biciclete în cadrul proiectului de reabilitare a zonei. Cei 2000 de mp ai terasamentului au
fost expropriați pentru cauză de utilitate publică.
În cadrul aceluiași proiect, strada Neagoe Basarab
este lărgită la patru benzi, cu spații de parcare în zona
fostelor garaje și iluminat public. Va fi creată și o arteră
de legătură între cartierele CFR și Aleea Trandafirilor.
Proiectul este finanțat din bugetul local, fiind alocați prin hotărâre de consiliu local, iar lucrările programate vor fi finalizate până la finalul anului.
Sursa: gazetadambovitei.ro
www.adrmuntenia.ro
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INFO
JUDEȚE

Consiliul
Județean Ialomița
propune spre dezbatere
ghiduri pentru finanțări
nerambursabile

IALOMIȚA

Consiliul Județean Ialomița a publicat pentru consultare publică Ghidul solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul
programului sportiv de utilitate publică „Promovarea
sportului de performanță”, pentru anul 2021 și Ghidul
solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021.
Ghidurile pot fi descărcate de pe site-ul Consiliului
Județean Ialomița, cjialomita.ro, secțiunea Informații
utile > Anunțuri > anunțul 27 și 28 din 05.04.2021.
Persoanele interesate pot depune observații și propuneri de îmbunătățire a ghidurilor până în data de 8
aprilie 2021, ora 16:30, pe adresa de e-mail a instituției,
cji@cicnet.ro, sau la registratura Consiliului Județean Ialomița: municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr. 1.
Sursa: guraialomitei.com

Foto: pixabay.com

PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova
va reabilita
273 de clădiri publice
cu fonduri europene
Consiliul Județean Prahova a depus un proiect pentru
reabilitarea termică pe fonduri europene a 237 de clădiri aparținând unor instituții publice din 34 de localități ale județului, după cum urmează: Băicoi, Breaza, Comarnic, Plopeni, Sinaia, Slănic, Urlați, Ploiești, Adunați, Aluniș, Albești
Paleologu, Ariceștii Zeletin, Bănești, Bătrâni, Bertea, Boldești Grădiștea, Brebu, Bucov, Cocorăștii Mislii, Cornu,
Dumbrava, Dumbrăvești, Drajna, Gherghița, Gornet, Gura Vadului, Gura Vitioarei, Lipănești, Plopu, Posești, Predeal
Sărari, Ștefești, Tomșani și Valea Călugărească. Prin implementarea acestui proiect Consiliul Județean Prahova urmărește obținerea unor economii majore de energie, precum
și reducerea substanțială a emisiilor de dioxid de carbon.
Creșterea eficienței energetice a clădirilor este unul din
obiectivele programului „South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programmeˮ, implementat de Banca Europeană de Investiții în cadrul unui acord
cu Comisia Europeană și finanțat din Horizon 2020 Framework Programme pentru Cercetare și Inovare.
Valoarea finanțării acordate este de până la 90% din
costurile eligibile, iar beneficiarii eligibili sunt: autorități publice locale, autorități regionale, organisme publice.
În cadrul proiectului vor fi finanțate dezvoltarea de sisteme energetice eco-eficiente, integrarea de sisteme de
energie regenerabilă la nivelul clădirilor (panouri solare, panouri fotovoltaice), dezvoltarea de sisteme de transport
public curate și eficiente din punct de vedere energetic.
Sursa: ziarulincomod.ro

TELEORMAN

Investiții realizate
prin PNDL la Frăsinet,
Izvoarele, Orbeasca
și Scurtu Mare
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, vineri, 9 aprilie, suma de 88.689.138,95
lei, bani destinați decontării facturilor pentru 206 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului
Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
În etapa I a fost plătită suma de 5.095.640,70 lei pentru 22 obiective aflate în execuție, iar în etapa a II-a a programului au fost decontate 83.593.498,25 lei pentru alte
184 de proiecte de investiții.
La nivelul județului Teleorman, au fost alocați bani pentru Frăsinet (432.461, 13 lei), Izvoarele (2.171.158,57 lei),
Orbeasca (262.346,04 lei) și Scurtu Mare (158.244,11 lei).
Sursa: ziarulteleormanul.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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,
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile
Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud.
Argeș, Tel./fax 0248/222.250,
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

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 Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește
informarea publicului țintă despre activitatea
instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai
importante evenimente organizate de
acestea în județele regiunii.

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,
Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Helpdesk & Biroul Comunicare

Biroul Județean PRAHOVA

• Daniela TRAIAN, director,
• Cristina RADU, șef Serviciu Helpdesk,
• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare ,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Fabiola MANEA,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE

Biroul Județean TELEORMAN

Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro

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
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

Data publicării 14 aprilie 2021
Se distribuie gratuit

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.

