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La începutul acestei săptămâni, în prezența 
președintelui Consiliului Județean 

Teleorman și în același timp președintele 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, Adrian Gâdea (centru foto), au fost 
semnate patru noi contracte de finanțare de 
către directorul general al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu 
Mușat (stânga foto), și primarul municipiului 
Turnu Măgurele, Dănuț Cuclea (dreapta 
foto). Contractele sunt aferente proiectelor 
pentru care unitatea administrativ teritorială 
Turnu Măgurele a obținut finanțare în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 9 - „Sprijinirea regenerării 
economice și sociale a comunităților 
defavorizate din mediul urban”, Prioritatea 
de investiții 9.1 - „Dezvoltarea locală plasată 
sub responsabilitatea comunității”, Obiectiv 
specific 9.1 – „Reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială, prin măsuri integrate”.

Proiectul „Reabilitarea și construirea de locuințe soci-
ale” are ca obiectiv crearea unor spații de locuit îmbună-
tățite pentru 60 de persoane cu probleme sociale. Tot-

odată, vor fi dezvoltate servicii sociale integrate ce vor 
fi furnizate populației dezavantajate de la nivelul muni-
cipiului Turnu Măgurele. Durata de implementare a in-
vestiției este de 32 de luni, în perioada 1 martie 2021 – 
31 octombrie 2023, iar bugetul are o valoare totală de 
3.305.078,99 de lei, din care peste 2,33 milioane de lei 
este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regională (FEDR), 73.624,49 lei este 
valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, 
iar 900 de mii de lei reprezintă contribuția municipiului 
Turnu Măgurele, în calitate de beneficiar.

„Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gă-
rii și zona Victoria” este proiectul prin care administrația 
din Turnu Măgurele creează peste 8.000 de metri pătrați 
de spații verzi pentru petrecerea timpului liber de către 
copiii și tinerii din zonele urbane marginalizate (ZUM) din 
localitate, asigurând accesul acestora la activități educa-
ționale și de petrecere a timpului liber adecvate vârstei, 
nevoilor și potențialului lor. Investiția va fi implementată 
în 27 de luni, în perioada 1 martie 2021 – 31 mai 2023 și 
are un buget cu valoarea totală de 1.504.983,75 lei, din 
care aproape 903 mii de lei este valoarea eligibilă ne-
rambursabilă din FEDR, 28.509 lei este valoarea eligibi-
lă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproape 574 
de mii de lei reprezintă contribuția beneficiarului - UAT 
Turnu Măgurele.

(continuare în pagina 6)

Sprijin Regio pentru comunitățile defavorizate
din municipiul Turnu Măgurele
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

(continuare din pagina 5)
Cel de-al treilea contract de finanțare aduce muni-

cipiului Turnu Măgurele fonduri Regio pentru proiec-
tul „Amenajare zona de promenadă de-a lungul șose-
lei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Inde-
pendenței și strada Stadionului”, prin care va fi asigurat 
accesul cetățenilor la infrastructura de petrecere a tim-
pului liber. Ulterior implementării proiectului, spațiul de 
promenadă va avea o suprafață de 13.239 m2. Perioada 
de realizare a investiției este de 31 de luni, în perioada 
1 martie 2021 – 31 august 2023, iar bugetul are valoa-
rea totală de 2.337.064,99 de lei, din care aproape 690 
de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR, 21.769,34 de lei valoarea eligibilă nerambursabilă 
din Bugetul Național, iar 1.625.933,14 lei reprezintă cofi-
nanțarea municipalității din Turnu Măgurele.

„Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona 
funcțională” este cel de-al patrulea contract și se va re-
aliza în 33 de luni, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 au-
gust 2023. Cu sprijin financiar european se va moderni-
za un spațiu existent pentru încurajarea practicării acti-
vităților de petrecere a timpului liber sau sportive pen-
tru toți copiii, sporindu-se coeziunea comunitară. Buge-
tul total este în valoare de 842.881,08 lei, din care peste 
564 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă 
din FEDR, 17.818,12 lei valoarea eligibilă nerambursabi-
lă din Bugetul Național, iar 11.878,75 lei reprezintă cofi-
nanțarea beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investi-
ții 9.1, unde pot fi depuse proiecte pentru Dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea comunității, s-au 
transmis 26 de aplicații în valoare totală de 95,84 mili-
oane de lei, ce au solicitat 79,15 milioane de lei - fonduri 
nerambursabile. Pentru 5 dintre ele s-au semnat con-
tracte de finanțare cu o valoare totală de 32,73 de mi-
lioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 
31,68 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au 
fost transmise până acum 2.128 cereri de finanțare ca-
re au o valoare totală de 20,48 miliarde de lei, solicitând 
fonduri publice de aproape 14,39 miliarde de lei. Pentru 
932 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în 
valoare totală de 9,44 miliarde de lei și fonduri neram-
bursabile solicitate de 7,86 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 fun-
ciară”, 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 Teleorman au trans-
mis 145 de cereri de finanțare ce au însumat o valoa-
re totală de 1,52 miliarde de lei și au solicitat fonduri 
nerambursabile de 1,09 miliarde de lei. Pentru 64 din-
tre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoa-
re totală de peste 527 de milioane de lei, ce au solici-
tat fonduri publice în valoare aproximativ 450 de mili-
oane de lei.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul regiunii 
Sud Muntenia la data de 6 aprilie 2022
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Miercuri, 6 aprilie a.c., Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a condus o 
întâlnire de lucru din cadrul proiectului privind 
implementarea Programului de investiții pentru 
eficiența energetică a clădirilor publice prin 
instrumentul E.L.E.N.A. (European Local ENergy 
Assistance), derulat prin Banca Europeană de 
Investiții (BEI), eveniment desfășurat la sediul 
central al Agenției din municipiul Călărași și 
reunind reprezentanți ai celor două instituții.

Întâlnirea a avut un caracter tehnic, reprezentantul BEI 
trecând în revistă aspectele importante privind contrac-
tul prin care ADR Sud Muntenia, în calitate de aplicant, este 
responsabil pentru implementarea Programului de investiții 
E.L.E.N.A. în regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia, urmă-
rind inclusiv derularea investițiilor ce se vor realiza ulterior. 
Evenimentul a continuat cu discuții libere pe tema procesu-
lui de implementare a E.L.E.N.A., în care participanții au cla-
rificat detalii utile pentru finalizarea cu succes a proiectului.

Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia este beneficiara 
primului proiect finanțat de BEI ce va fi implementat în afara 
capitalei București, Sud – Muntenia fiind un bun exemplu de 
urmat în ceea ce privește implementarea acestui tip de pro-
iecte în celelalte regiuni.

Cu ajutorul instrumentului E.L.E.N.A., ADR Sud Muntenia 
va elabora 100 de documentații tehnice pentru clădiri publi-
ce din șase județe ale regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia 
(Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Teleorman), 
în vederea implementării proiectelor de eficiență energetică 
a clădirilor publice, care urmează să fie depuse spre finanțare 
în cadrul Programului Operațional Regional Sud - Muntenia 
2021-2027 de autoritățile publice locale, beneficiare în cadrul 
proiectului. Activitățile pot include consolidări structurale ale 
clădirii sau alte măsuri, cu condiția ca acestea să fie impuse 
de reglementarea tehnică națională pentru implementarea 
investițiilor în eficiența energetică. Suprafața totală preconi-
zată pentru renovarea în materie de eficiență energetică es-
te de 182.200 m². Printre măsurile specifice ale programului 
de investiții se numără izolarea termică a pereților, a acope-
rișurilor, a subsolurilor, a parterului și a țevilor de la sol, înlo-
cuirea ferestrelor și a ușilor exterioare, utilizarea controlului 
optimizat și reglementarea instalațiilor tehnice, moderniza-
rea sau înlocuirea sistemelor de ventilație și încălzire cu siste-
me eficiente din punct de vedere energetic, înlocuirea insta-

lațiilor ineficiente (ex. iluminat) și instalarea de sisteme alter-
native pentru producția de energie (ex. panouri solare).

Programul de investiții pentru eficiența energetică a clă-
dirilor publice din regiunea Sud - Muntenia va fi implemen-
tat în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2024 și va avea 
o valoare totală a investițiilor ce urmează să fie mobilizate 
de 63,8 milioane de euro. Autoritățile publice locale transmit 
aplicații pentru finanțare ce pot avea bugete cu valori tota-
le maxime de 2.278.000 de euro, din care contribuția instru-
mentului E.L.E.N.A. poate fi de maxim 90%, reprezentând 
2.050.200 de euro.

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

Întâlnire de lucru cu reprezentanții BEI privind 
implementarea instrumentului E.L.E.N.A. în regiunea 

de dezvoltare Sud - Muntenia

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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Miercuri, 30 martie 2022, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 

în calitate de partener în cadrul proiectul 
UpGradeSME, a organizat online, prin intermediul 
aplicației Zoom, întâlnirea stakeholderilor locali 
interesați de îmbunătățirea instrumentelor 
de politică regionale/naționale în domeniul 
dezvoltării competitivității IMM-urilor.

La eveniment au participat reprezentanți ai mediului de 
afaceri și ai celui de cercetare-dezvoltare relevanți la nivelul 
regiunii Sud – Muntenia, dintre care amintim pe cei ai Came-
relor de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, Dâmbovița, 
Ialomița, Prahova și Teleorman, Institutul Național de Cerce-
tare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agricul-
turii și Industriei Alimentare (INMA) București, dar și din par-
tea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Participanților la eveniment le-au fost prezentate infor-
mații utile despre: stadiul actual al proiectului UpGradeSME, 
concluziile studiului privind impactul pandemiei COVID-19 a-
supra IMM-urilor și instrumentului de politică publică (POR 
AP2), modelul formularului de bune practici, precum și în 
ceea ce privește identificarea de bune practici relevante pri-
vind internaționalizarea IMM-urilor în era post-COVID-19. 
De asemenea, reprezentantul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia a prezentat cele mai importante 
aspecte ale proiectului „RECREATE - Stimularea competitivi-

tății IMM-urilor din regiune ce activează în domeniul trans-
portului”, din cadrul Programului Interreg Europe. Printre 
bunele practici descrise se numără promisiunea asamblării 
integrale, până în 2024, a unui elicopter ultraușor, dar și po-
pularizarea unor mijloace de transport ecologice, propulsa-
te cu hidrogen/gaz natural comprimat.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
aplicat în cadrul apelului 5 de proiecte al Programului In-
terreg Europe pentru finanțarea unor activități suplimen-
tare dedicate analizării efectelor pandemiei COVID-19 în 
domeniul politicilor adresate prin proiectul „UpGradeSME 
- Îmbunătățirea instrumentelor de politici care sprijină ino-
varea în rândul IMM-urilor”. Astfel, a fost aprobată de că-
tre Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg Eu-
rope prelungirea perioadei de implementare a proiectu-
lui cu 12 luni (1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2022).

Mai multe detalii despre proiectul UpGradeSME pu-
teți obține accesând următorul link: https://www.adr-
muntenia.ro/proiectul-upgradesme/static/912.

ADR Sud Muntenia a organizat 
întâlnirea stakeholderilor proiectului UpGradeSME

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-upgradesme/static/912
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-upgradesme/static/912
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Marioara MIHAILIDIS 
• 13 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 1 aprilie, colega noastră Marioara 
MIHAILIDIS, expert Biroul verificare plăți POR, a îm-
plinit 13 ani de activitate!

Cu acest prilej, te felicităm și îți mulțumim pen-
tru atitudinea cordială și implicarea manifestate 
prin activitatea desfășurată în cadrul Agenției pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Laura OJOG 
• 13 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

La începutul lunii aprilie, colega noastră Laura 
OJOG, expert Serviciul verificare proiecte POR, a 
aniversat 13 ani de activitate în cadrul Agenției pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim 
pentru profesionalismul și competența manifesta-
te de-a lungul acestor ani!

La Mulți Ani cu multe succese!

Rodica GRUIA 
• 10 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 1 aprilie, colega noastră Rodica GRUIA, 
expert Biroul verificare plăți POR, a împlinit 10 ani de 
activitate!

Cu acest prilej, te felicităm și îți mulțumim pen-
tru dăruirea și eficiența manifestate de-a lungul 
acestor ani în cadrul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Felix EZARU 
• 10 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 1 aprilie, colegul nostru Felix EZARU, 
expert Serviciul plăți și contabilitate proiecte, a îm-
plinit 10 ani de activitate!

Cu acest prilej, te felicităm și îți mulțumim pen-
tru sprijinul și profesionalismul din întreaga activi-
tate derulată în cadrul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu multe realizări!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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La finele lunii martie, Direcția Generală pentru Politi-
că Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene 
a lansat cererea de propuneri „Sprijin pentru inițiativele 
locale ale noului Bauhaus european” prin care este oferi-
tă asistență tehnică municipalităților mici și mijlocii, care 
nu au capacitatea sau expertiza bogată necesare pentru 
a transforma ideile lor de proiecte privind Noul Bauhaus 
European (NBE) în realitate.

Astfel, 20 de concepte de proiecte bazate pe realitatea 
zonei selectate în cadrul cererii de propuneri vor benefi-
cia de sprijin adaptat pe teren furnizat de un grup de ex-
perți interdisciplinari pentru a modela conceptele în con-
formitate cu noul Bauhaus european și cu obiectivele Pac-
tului verde. Prin urmare, sprijinul din partea politicii de co-
eziune este menit să contribuie la introducerea unei abor-
dări locale a inițiativelor NBE la nivel regional și local și să 
implice autoritățile publice din statele membre în lansa-
rea la nivel național a mai multor proiecte în cadrul noului 
Bauhaus european, ce promovează cele trei valori com-
plementare acestuia: durabilitate, estetică și incluziune.

Cunoștințele și lecțiile învățate în cursul acestui pro-
ces vor contribui la crearea unui „set de instrumente” 
destinat altor municipalități, precum și publicului larg in-
teresat de dezvoltarea de noi proiecte în cadrul noului 
Bauhaus european sau de reproducerea celor existente 
pe teren. Fondul european de dezvoltare regională finan-
țează asistența tehnică acordată municipalităților. Aceas-
ta poate lua forma unei expertize metodologice, tehnice, 
de reglementare, financiare și socioeconomice adapta-

te, furnizate de echipa de experți pe teren, care va spri-
jini dezvoltarea în continuare a conceptelor de proiect de 
către municipalități, precum și a unui set de instrumente 
pentru viitorii titulari de proiecte. Propunerile de proiec-
te ale municipalităților mici și mijlocii pot fi transmise prin 
formularul disponibil aici: https://surveys.adelphi.de/in-
dex.php/695812 până în data de 23 mai 2022, ora 17:00. 
Mai multe detalii despre inițiativele privind Noul Bauhaus 
European puteți afla accesând link-ul următor: https://c.
ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus.

Sprijin pentru inițiativele locale ale noului Bauhaus european

A fost lansată platforma pentru depunerea proiectelor de investiții 
finanțate prin PNRR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) 
a lansat, joi, 31 martie, platforma pentru depunerea pro-
iectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind accesibilă la urmă-
torul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro. Potrivit MIPE, pen-
tru depunerea proiectelor în cadrul apelurilor deschise, 
aplicanții își vor crea cont în platformă și, ulterior, vor pu-
tea completa toate informațiile necesare în vederea de-
punerii proiectelor. Independent de platforma dezvolta-
tă de MIPE, instituțiile care coordonează implementarea 
investițiilor finanțate în cadrul PNRR, pot folosi platforme 
proprii pentru preluarea cererilor de finanțare. În cazul fi-
ecărui apel de proiecte finanțat în cadrul PNRR, instituți-
ile responsabile de gestionarea fiecărui apel în parte vor 
anunța atât momentul deschiderii apelului, cât și platfor-
ma prin intermediul căreia vor fi depuse proiectelor pen-
tru contractarea de finanțări. Aplicația a fost dezvoltată 

în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.
Planul Național de Redresare și Reziliență are un bu-

get total de 29,2 miliarde euro, din care 14,2 miliarde eu-
ro sub formă de granturi și 14,9 miliarde euro sub formă 
de împrumuturi. Pentru implementarea Planului, România 
a încasat două tranșe de prefinanțare în valoare de 3,79 
miliarde euro: o tranșă în valoare de 1,85 miliarde euro 
aferentă componentei de granturi, respectiv 1,94 miliar-
de euro din componenta de împrumut. PNRR se bazează 
pe șase piloni, astfel încât să acopere nevoile României și 
să urmărească concomitent prioritățile Uniunii Europene, 
respectiv: tranziția verde, transformare digitală, creștere 
inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și rezi-
liența și politici pentru generația următoare. Planul inclu-
de măsuri privind transportul durabil, educația, sănătatea, 
renovarea clădirilor și digitalizarea administrației publice.

Sursa: news.ro
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Institutul Național al Patrimoniului a demarat proiec-
tul „Arheologia la Dunărea de Jos în 3D” la Muzeul Ci-
vilizației Gumelnița din Oltenița, bunuri culturale de va-
loare urmând a fi integrate într-un tur virtual al institu-
ției. Persoanele interesate pot descoperi on-line Muze-
ul Civilizației Gumelnița, bunurile sale culturale de valoa-
re și poveștile lor prin proiectul „Arheologia la Dunărea 
de Jos în 3D”. În următoarele luni veți avea posibilitatea 
de a explora atât obiecte valoroase - recipiente din cera-
mică, statuete antropomorfe și zoomorfe din lut, opaițe 
din bronz și altele - cât și situri arheologice, importante 
pentru a ne familiariza cu istoria civilizațiilor care au evo-
luat în centrul Câmpiei Române, în preistorie și antichita-
te. Astfel, vor fi digitizate 3D 20 de obiecte de patrimo-
niu arheologic și istoric din colecțiile Muzeului Civilizați-
ei Gumelnița, provenind din perioada preistoriei până în 
perioada evului mediu. Bunurile culturale au fost obținu-
te prin cercetări arheologice întreprinse de Muzeu în ul-
timii 60 de ani, în situri din regiune, clasate în Lista Mo-
numentelor Istorice. De asemenea, specialiștii vor docu-
menta aerian 13 situri arheologice din zonă, toate cla-
sate în Lista Monumentelor Istorice, prin zboruri foto-
grammetrice pentru obținerea de ortofotoplanuri (ima-
gini aeriene cartate cu rezoluții foarte mari) și a mode-
lelor 3D ale peisajului. În cadrul proiectului va fi realizat 
un tur virtual al noului spațiu expozițional al Muzeului 
Civilizației Gumelnița, aflat în Casa de Cultură din Parcul 
Central ale orașului Oltenița. Proiectul este derulat de 
către Direcția de Cultură Oltenița în colaborare cu Insti-
tutul Național al Patrimoniului, Muzeul de Istorie și Artă 
Zalău, Asociația Eurocentrica, Liceul Tehnologic „Nicolae 

Bălcescu” și Colegiul Național „Neagoe Basarab”.
Muzeul Civilizației Gumelnița din Oltenița a fost înfi-

ințat în 1957, pe baza unei donații formate din 902 piese 
arheologice, făcută de Barbu Ionescu, de profesie con-
tabil, care a fost și primul director al muzeului până în 
1968. Colecțiile muzeului au sporit considerabil, ajun-
gând la 15.500 obiecte arheologice și numismatice. Clă-
direa este construită în 1926 (arh. Ion Cernescu) și inițial 
a fost destinată găzduirii de manifestări culturale, apoi o 
parte din local a găzduit temporar filiala Oltenița a Băn-
cii Naționale și Sfatul Popular Raional. Sunt expuse ma-
teriale ale culturii eneolitice Gumelnița (unelte de piatră 
și corn de cerb, ceramică, figurine, vase antropomorfe și 
zoomorfe, harpoane, topoare din piatră, plastică), tezau-
re din mileniul I p.Chr., tezaure de bijuterii de la Colibași, 
Chirnogi. Sunt expuse obiecte care au aparținut civiliza-
țiilor ce au evoluat în centrul Câmpiei Române, precum 
cultura Dudești, descoperită la Căscioarele și Vasilați sau 
cultura Boian, ilustrată prin descoperirile de la Spanțov, 
Căscioarele sau Vlădiceasca. Un loc aparte a fost rezer-
vat prezentării civilizației Gumelnița, căreia i s-a acordat 
un spațiu generos. Colecția muzeului este expusă pe si-
turi pentru ca vizitatorul să aibă în față vestigiile fiecărei 
comunități și să-și formeze o imagine completă despre 
ocupațiile și modul de viață ale omului din timpuri stră-
vechi. Muzeul deține bunuri culturale clasate în Tezaurul 
patrimoniului cultural național.

Pentru a explora obiectele de valoare digitalizate 3D, 
puteți accesa următorul link: https://sketchfab.com/mu-
zeul.gumelnita și pagina Muzeului Civilizației Gumelnița.

Sursa: adevarul.ro

Arheologie 3D la Muzeul Gumelnița din Oltenița
Foto: facebook.com
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Consiliul Județean Argeș a obținut autorizația de construi-
re pentru reabilitarea Palatului Administrativ. Astfel, începând 
cu această lună vor demara lucrările de reabilitare energeti-
că a clădirii în care funcționează Consiliul Județean Argeș și 
Prefectura județului. Din acest motiv, pentru o perioadă de 
2 ani, Consiliului Județean Argeș se va muta în clădirea fostu-
lui Centru de Calcul din B-dul Republicii nr. 71, Pitești. Clădirea 
Palatului Administrativ va intra într-un proces de reabilitare în 
cadrul proiectului finanțat prin Programul Operațional Regio-
nal 2014-2020, Axa Prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de Investi-
ții 3.1- „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligen-
te a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în in-
frastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor”, Operațiunea B - „Clădiri Publice”. Valoarea totală 
a proiectului este de 27.351.508,59 lei (cu TVA inclus), din ca-
re: proiectare și asistență tehnică 595.894,88 lei (cu TVA in-
clus), execuție lucrări 26.755.613,71 lei (cu TVA inclus).

Sursa: jurnaluldearges.ro

Începe reabilitarea
Palatului Administrativ din Pitești

Luni, 28 martie, Centrul Cultural European Pucioasa a 
găzduit ultimul eveniment din cadrul proiectului „INSTRUC-
TION – upskilling school teachers for education-work transiti-
on”. Evenimentul a fost organizat de Colegiul Național Nico-
lae Titulescu Pucioasa. Evenimentul a strâns laolaltă cadre di-
dactice membre în proiect, cât și diferiți parteneri – alte șco-
li sau instituții private – dar și elevi. Proiectul a avut parteneri 
din mai multe țări europene precum Grecia, Italia, Portuga-
lia sau Lituania, iar obiectivul principal al proiectului a fost cre-
area unui model inovativ de consiliere și orientare profesio-
nală pentru facilitarea tranziției elevilor din mediul școlar că-
tre piața muncii. Scopul proiectului INSTRUCTION a fost ace-
la de a introduce, adapta și implementa modelul de „tutore” 
la nivelul școlilor din statele Uniunii Europene. În ceea ce pri-
vește obiectivul activităților desfășurate în cadrul proiectului, 
acesta a fost de a experimenta metode, instrumente, teh-
nici și competențe dobândite la cursul de formare a profeso-
rilor derulat în cadrul proiectului în perioada 4-22 noiembrie 
2021. Proiectul INSTRUCTION a dezvoltat un model inovativ 
de consiliere și orientare profesională pentru facilitarea tran-
ziției elevilor din mediul școlar către piața muncii. Activități-
le au fost adaptate în funcție de specificul regional/local, re-
spectiv de contextul pandemic european.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Colegiul
„Nicolae Titulescu” din Pucioasa, 

la finalul proiectului european 
INSTRUCTION

Luni, 4 aprilie 2022, la sediul Primăriei Municipiului Călă-
rași, s-a semnat contractul de proiectare și execuție lucrări 
în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în Mu-
nicipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de ru-
lare a transportului public local”. Proiectul este finanțat prin 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prio-
ritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea 
de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzu-
te de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în spe-
cial pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității ur-
bane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare rele-
vante pentru atenuare”, Obiectivul Specific 4.1 - „Reducerea 
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin inves-
tiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Prin 
intermediul acestui proiect va fi refăcută cea mai importan-
tă arteră a orașului, strada București, respectiv Prelungirea 
București. O serie de lucrări complementare, precum o re-
țea de iluminat, introducerea în subteran a cablurilor electri-
ce și reabilitarea pietonalului cuprins între B-dul N.Titulescu 
și B-dul Cuza Vodă, vor fi realizate cu resurse proprii. Valoa-
rea totală a proiectului este de 42.848.218,00 lei (TVA inclus) 
din care cofinanțarea asigurată de municipiul Călărași (2%) 
de 868.394,39 lei. Durata de execuție: 19 luni, din care 3 luni 
proiectare și 16 luni execuție lucrări. Contractul de finanțare, 
primul pe Axa 4.1 a POR 2014-2020 din Regiunea Sud Mun-
tenia, a fost semnat pe data de 2 decembrie 2019.

Sursa: infomuntenia.ro

Va fi modernizată
cea mai importantă arteră rutieră 

a municipiului Călărași

Început optimist de primăvară pentru Apa Service 
Giurgiu, care a obținut o finanțare importantă pentru 
a demara întocmirea unui proiect european, fiind viza-
tă restaurarea clădirii Uzinei de Apă. Edificiul este con-
struit în 1910, fiind înscris pe lista monumentelor isto-
rice și reprezentând cea mai veche mărturie de istorie 
a tehnicii aflată în funcțiune pe teritoriul municipiului. 
Finanțarea, în sumă de aproximativ 110.000 lei, a fost 
obținută din fondul Timbrelor Monumentelor Istorice, 
sesiunea octombrie 2021- februarie 2022. Banii atrași 
vor fi folosiți pentru accesarea unui proiect european 
bugetat la peste 1 milion de Euro, ce vizează conser-
varea, restaurarea și amenajarea unui circuit de vizita-
re în cadrul Uzinei de apă Giurgiu și activarea spațiului 
ca reper local pentru activități cultural- educaționale.

Sursa: informatiadegiurgiu.ro

Fonduri
pentru restaurarea Uzinei de Apă 

Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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Consiliul Județean Prahova a depus cererea de finanțare în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru pro-
iectul „Reabilitare, restaurare, modernizare și consolidare imo-
bil Palatul Culturii”. Solicitarea a fost realizată în cadrul apelului 
de proiecte aferent Componentei 5 - „Valul renovării”, Axa 2 - 
„Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri publice”, Operațiunea B.1 - „Renovarea integrată (conso-
lidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor pu-
blice”. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 81.265.402,50 lei 
cu TVA, urmând ca din bugetul propriu al județului să fie aco-
perite cheltuielile neeligibile, iar durata de execuție este de 42 
de luni. Schema de finanțare va asigura lucrări de creștere a 
eficienței energetice (anveloparea clădirii, echiparea cu siste-
me moderne de climatizare, montarea unor echipamente in-
teligente de umbrire pentru sezonul cald, modernizarea insta-
lațiilor de iluminat ș.a.), de consolidare seismică și alte operați-
uni complementare. Întreaga schemă va asigura faptul că toa-
te contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență ener-
getică privind o reducere minimă a consumului de energie cu 
cel puțin 50% în comparație cu consumul anual de energie 
pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu 
excepția clădirilor cu statut de bun cultural).

Sursa: gazetaph.ro

Palatul Culturii
din Ploiești va fi reabilitat

prin PNRR

Spitalul Județean de Urgență Slobozia va primi din 
partea Ministerului Sănătății peste 500 mii de lei pen-
tru achiziția de incubatoare medicale. Aparatele vor fi 
utilizate în cadrul Secției Neonatologie și vor permite o 
mai bună gestionare a cazurilor critice. Lista aparatelor 
medicale ce vor fi achiziționate de Spitalul Județean de 
Urgență Slobozia cu banii Ministerului Sănătății se gă-
sește într-un raport al instituției înaintat Consiliului Ju-
dețean Ialomița. În ședința ordinară a administrației ju-
dețene, desfășurată marți, 29 martie 2022, consilierii 
județeni au supus la vot rectificarea bugetului de veni-
turi și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slo-
bozia. Potrivit documentelor oficiale, Spitalul Județean 
de Urgență Slobozia va achiziționa șase incubatoare, 
destinate Secției Neonatologie, ce vor permite medici-
lor să efectueze manevre de resuscitare în condiții de 
siguranță. De asemenea, incubatoarele vor putea fi uti-
lizate pentru transportul pe cale aeriană și rutieră a ca-
zurilor medicale grave, către alte unități medicale spe-
cializate. Noile aparate vor intra în dotarea Secției Neo-
natologie a Spitalului Județean de Urgență Slobozia la 
sfârșitul lunii mai 2022.

Sursa: independentonline.ro

Ministerul Sănătății
finanțează achiziția de aparatură 

la Spitalul Județean de Urgență Slobozia

PRAHOVA

IALOMIȚA

Foto: independentonline.ro

Vineri, 1 aprilie, a fost transmis Comisiei Europene, spre apro-
bare, Programul VI-A România-Bulgaria, elaborat pentru perioa-
da de programare 2021-2027. Cu un buget total de aproxima-
tiv 207,5 milioane de euro și o arie eligibilă care acoperă 7 jude-
țe din România, inclusiv județul Teleorman și 8 districte din Bulga-
ria, Programul Interreg VI-A România-Bulgaria va finanța proiec-
te comune privind mobilitatea și conectivitatea, protecția mediu-
lui și adaptarea la schimbările climatice, educație, turism și cultu-
ră, precum și proiecte dezvoltate în conexiune cu traseul EuroVe-
loRoute 6. Contribuția Uniunii Europene (din Fondul European de 
Dezvoltare Regională – FEDR) este de 80% la proiectele finanțate 
prin program, diferența fiind asigurată din fonduri naționale. Du-
pă aprobarea programului de către Comisia Europeană, acesta 
va lansa apeluri de proiecte care vor contribui la dezvoltarea eco-
nomică, socială și de mediu a zonei de graniță și la îmbunătățirea 
semnificativă a calității vieții locuitorilor din comunitățile de graniță.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Județul Teleorman, în aria eligibilă 
pentru proiecte comune 
finanțate prin Programul 

Interreg VI-A România-Bulgaria

TELEORMAN
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Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, 
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, 
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
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

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000, 
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere 
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de 
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de 
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din 
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud 
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
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Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” este un 
material cu informații despre activitățile derulate 
de către Agenție și de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în vederea 
promovării Programului Operaţional Regional.

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