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Momentul mult așteptat pentru continuarea 
dezvoltării durabile și echilibrate a Regiunii Sud 

- Muntenia, a sosit! Miercuri, 25 mai 2022, Programul 
Operațional Regional (POR) Sud - Muntenia 2021-
2027, pregătit de către Agenția pentru Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud Muntenia, a fost aprobat de 
Guvernul României și transmis Comisiei Europene.

În premieră, negocierile pentru POR 2021-2027 au fost 
purtate direct între ADR Sud Muntenia, în calitate de Auto-
ritate de Management pentru POR Sud – Muntenia 2021-
2027 și Comisia Europeană. Ce înseamnă acest lucru? Mai 
puțină birocrație și perioade mai scurte de așteptare. De a-
semenea, ghidurile de finanțare sunt realizate în funcție de 
nevoile regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia.

„Descentralizarea Programul Operațional Regional a în-
ceput odată cu desemnarea Agențiilor pentru dezvoltare re-
gională drept Autorități de management pentru POR 2021-
2027. Pentru beneficiari, efectul va fi reducerea birocrației în 
ceea ce privește elaborarea ghidurilor de finanțare și ajusta-
rea acestora la situația concretă a regiunii, precum și simp-
lificarea proceselor de evaluare, selecție și contractare a vii-
toarelor proiecte ce vor solicita fonduri europene”, a declarat 
președintele Consiliului Județean Teleorman si în același timp 
președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) 
Sud Muntenia, Adrian-Ionuț Gâdea. CpDR Sud Muntenia, în 
calitate de for deliberativ al regiunii, a sprijinit Agenția în de-
mersul de elaborare a noului program regional, pentru redu-
cerea inegalităților și disparităților din interiorul regiunii și cu 
scopul de a prioritiza investițiile publice, precum și pentru a 
exploata potențialul regiunii.

Astfel, POR Sud-Muntenia 2021–2027, produs al colabo-
rării tuturor actorilor relevanți din regiune, și-a stabilit drept 
obiectiv general stimularea creșterii economice inteligente, 
durabile și echilibrate în regiunea de dezvoltare Sud-Munte-
nia. Se așteaptă ca acest lucru să ducă la o îmbunătățire a ca-
lității vieții comunităților locale, prin susținerea capacității de 
inovare și digitalizare a administrației locale și a economiei 
regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor și 
valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii.

Plecând de la specificitățile regionale, de la lecțiile învă-
țate în derularea programelor anterioare (POR 2007-2013 și 
POR 2014-2020) și de la documentele regionale de progra-
mare, fondurile europene atribuite pentru dezvoltarea re-
gională durabilă în perioada 2021-2027 vor finanța investiții 
în infrastructură, servicii și echipamente necesare relevan-
te, precum și achiziționarea, testarea și pilotarea de soluții și 
aplicații, inclusiv asigurarea securității cibernetice și interope-

rabilității acestora în vederea valorificării avantajelor digitali-
zării prin dezvoltarea de servicii pentru siguranța și în benefi-
ciul cetățenilor, al mediului de afaceri și de cercetare și al au-
torităților și instituțiilor publice locale/centrale.

„Programul a fost elaborat ținându-se cont de observații-
le și comentariile primite în perioada parcursă de la începutul 
procesului de programare, integrând de asemenea recoman-
dările primite din partea Comisiei Europene după evaluarea 
versiunilor de lucru anterioare. Preconizăm că POR 2021-2027 
Sud-Muntenia va fi aprobat de Comisia Europeană în vara a-
cestui an, iar în scurt timp după aceea, vom fi pregătiți să lan-
săm primele scheme de finanțare din POR Sud - Muntenia 
2021-2027 și vom avea primele contracte semnate. ADR Sud 
Muntenia va gestiona peste 1,3 miliarde de euro prin POR 
Sud - Muntenia 2021-2027 pentru cetățenii din cele șapte ju-
dețe componente ale regiunii”, a precizat Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al ADR Sud Muntenia.

Până la lansarea POR 2021-2027, ADR Sud Muntenia va 
continua pregătirea draft-urilor ghidurilor de finanțare și 
consultările publice pe teme de interes pentru potențialii be-
neficiari. De asemenea, acțiunile de informare și publicitate 
a noului program vor fi intensificate, realizate pe categorii de 
publicuri - țintă, pentru un impact sporit al mesajului trans-
mis. Pentru realizarea dezideratelor unei comunicări eficien-
te vor fi folosite toate instrumentele de comunicare disponi-
bile: site web, newsletter, social media, evenimente, carava-
ne, expoziții, Serviciul Hepdesk, activități destinate jurnaliști-
lor, campanii mass-media, publicații și rețeaua comunicatori-
lor Regio Sud - Muntenia.

Versiunea Programului Operațional Regional 2021-2027 
al Regiunii Sud-Muntenia aprobată de Guvernul Români-
ei și transmisă Comisiei Europene poate fi consultată pe si-
te-ul Agenției, https://adrmuntenia.ro, în secțiunea Despre 
noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regio-
nală > 2021-2027 > POR Sud - Muntenia 2021-2027, link: h-
ttps://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/arti-
cle/782/POR-Sud-Muntenia-v4-SFC-23-05-2022.pdf.

Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027 
a primit avizul Guvernului

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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În perioada 16-17 mai 2022, a avut loc 
la Graz, Austria, kick-off meeting-ul 

proiectului „TIMS - Instruire în Sistemul de 
Management al Inovării pentru dezvoltarea 
sustenabilă a IMM-urilor”, finanțat în cadrul 
cadrul Programului Erasmus+, acțiunea cheie 
2, KA220-VET- Parteneriate de cooperare 
în educația și formarea profesională. La 
evenimentul organizat în format hibrid de 
către partenerul austriac, Compania I.S.C.N. - 
Experți internaționali în software pentru rețele 
de colaborare, au participat reprezentanții 
partenerilor proiectului.

În prima zi a evenimentului au avut loc scurte prezen-
tări ale partenerilor precum și prezentarea primelor ac-
tivități ale proiectului, fiind stabilite etapele de imple-
mentare și responsabilitățile fiecărui partener. În urmă-
toarea zi a avut loc întâlnirea de steering committee (n.r. 
ședința echipei de management al proiectului) a parte-
nerilor, în cadrul căreia s-au prezentat aspecte legate de 
managementul proiectului, diseminare, managementul 
calității și raportare financiară.

Proiectul TIMS se adresează persoanelor care au ne-
voie să dobândească cunoștințe pentru inițierea și im-
plementarea ideilor sau proiectelor inovatoare în orga-
nizații, astfel încât sistemul existent de management al 
calității să fie extins la sistemul de management al inova-
ției, în vederea lansării strategiilor competitive.

De asemenea, printre obiectivele proiectului se mai 
află și sprijinirea creării și accesul la căi de perfecționa-
re pentru adulți, prin oferte de învățare adaptate, speci-
al concepute pentru mediile IMM-urilor; creșterea inte-
resului adulților pentru mijloacele de perfecționare prin 
strategii eficiente de îndrumare și motivație, pentru a se 
asigura acces la învățarea relevantă pe tot parcursul vie-
ții; promovarea inovației în IMM-urile europene ca prin-
cipal instrument pentru facilitarea sustenabilității, învăța-
rea pe tot parcursul vieții și adaptarea la schimbările apă-
rute la nivel european (cum ar fi criza pandemică); extin-
derea și dezvoltarea competențelor de instruire și a per-
soanelor care sprijină cursanții adulți, prin îmbunătățirea 
metodelor și instrumentelor de predare prin utilizarea 
eficientă a soluțiilor inovatoare și a tehnologiilor digitale.

Contractul de finanțare se va derula pe o perioadă 
de 28 de luni, în intervalul martie 2022 - iunie 2024 și 
va avea o valoare aproximativă de 300.000 euro, din ca-
re bugetul ADR Sud Muntenia va fi de circa 32.000 euro. 

Consorțiul proiectului este format din 7 parteneri: Aso-
ciația letonă pentru calitate (Riga, Letonia) care este co-
ordonator, Institutul ISQ (Porto Salvo, Portugalia), Com-
pania I.S.C.N. - Experți internaționali în software pentru 
rețele de colaborare (Graz, Austria), Compania de con-
sultanță în soluții tehnico-profesionale (Zaragoza, Spa-
nia), Tournis Consulting (Agios Stefanos, Grecia), Agen-
ția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (Călărași, 
România) și Deloris Mundo Limited (Lagos, Nigeria).

ADR Sud Muntenia, la prima întâlnire 
din cadrul proiectului TIMS

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Concurs, în data de 31 mai 2022, pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul Serviciului Helpdesk, 
la Biroul Județean Prahova din municipiul Ploiești

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 31 mai 

2022, concurs pentru ocuparea unui post de 
expert în cadrul Serviciului Helpdesk, Biroul 
Județean Prahova din municipiul Ploiești. 
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 

în ramura de știință - științe economice (conform no-
menclatorului domeniilor și al specializărilor/programe-
lor de studii universitare);

 9 Experiență minim 1 an în domeniul implementării 
proiectelor finanțate din fonduri europene;

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

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.

Alte cerințe:
 9 Cunoștințe foarte bune de limba engleză - repre-

zintă un avantaj;
 9 Posesor de permis de conducere auto și disponibi-

litate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-

sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și da.dez-
voltare@adrmuntenia.ro sau se depun personal la sediul 
central al ADR Sud Muntenia din mun. Călărași, până la 
data de 27 mai 2022, 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 31 mai 2022, în-
cepând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 
persoane de contact: Traian Daniela Camelia - director Di-
recția dezvoltare și comunicare, e-mail da.dezvoltare@adr-
muntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou resurse umane, e-
mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentu-
lui anunț, bibliografia, precum și documentele necesare în-
scrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Mun-
tenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunica-
re > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri 
angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1292/Concurs-BJPH-Serviciul%20helpdesk.rar.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1292/Concurs-BJPH-Serviciul%20helpdesk.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1292/Concurs-BJPH-Serviciul%20helpdesk.rar
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Marți, 24 mai a.c., Autoritatea de Management (AM) 
pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a pu-
blicat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a 
fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/
OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT, pentru finanțarea proiec-
telor ce urmăresc creșterea inovării în cadrul întreprinde-
rilor, document aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 1056 din 
24 mai 2022. Proiectele transmise în acest apel vor primi 
fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regi-
onal (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 1 – „Pro-
movarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 
1.1 - „Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dez-
voltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele 
de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în spe-
cial promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și 
de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, eco-
inovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cere-
rii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților 
de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiuni-
lor de validare precoce a produselor, capacităților de pro-
ducție avansate și de primă producție, în special în dome-
niul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologii-
lor de uz general”, Obiectivul specific 1.2 – „Creșterea ino-
vării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale 
rezultate în urma implementării Inițiativei Regiuni mai pu-
țin dezvoltate în România”.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijini-
te IMM-urile care realizează activități specifice, cu carac-
ter inovativ, având ca scop principal demonstrarea func-
ționalității și verificarea unui anumit concept de produs, 
serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteli-
gentă menționate în Ghid, care poate fi realizat și intro-
dus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de ma-
turitate tehnologică de la nivelul 3, la nivelul 4 sau 5.

Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt societă-
țile înființate în baza legii Legii nr. 31/1990 privind socie-
tățile sau societățile cooperative înființate în conformi-
tate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea 
cooperației, care se încadrează în categoria IMM-urilor 
(microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mij-
locii) în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființă-

rii și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modi-
ficările și completările ulterioare.

Alocarea totală, la nivel național este de 10.697.059 
Euro, regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia având dis-
ponibili 1.392.527 Euro. Cursul valutar la care se calcu-
lează aceste alocări este cursul de schimb Inforeuro, va-
labil în luna aprilie 2022, respectiv 1 Euro = 4,9477 Lei.

Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, 
principiul fiind „primul venit primul servit”, cu termen li-
mită de depunere a cererilor de finanțare. Astfel, aplica-
țiile pot fi transmise exclusiv prin intermediul aplicației 
MySMIS, în perioada 27 iunie 2022, ora 12:00 – 27 iu-
lie 2022, ora 12:00.

Ghidul apelului nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PRO-
OF OF CONCEPT poate fi descărcat de pe site-ul dedicat 
implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvolta-
re Sud – Muntenia, https://2014-2020.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Program > Axa 1, titlul „1.1 - Obiectivul spe-
cific 1.2”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/down-
load_file/article/1764/Ghid-specific-POC.zip, 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 imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

A fost lansat apelul Regio pentru finanțarea 
creșterii inovării în cadrul întreprinderilor
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 25 mai 2022
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În contextul în care sectorul agroalimentar a fost sem-
nificativ afectat de criza economică generată de pande-
mia de COVID–19, din Programul Operațional Competiti-
vitate este finanțată acordarea de microgranturi și gran-
turi pentru capital de lucru entităților din sectorul agro-
alimentar. Măsura face parte din pachetul „Sprijin pen-
tru România”, adoptat de Guvernul României în vede-
rea atenuării efectelor negative ale crizei economice a-
tât pentru mediul de afaceri, cât și pentru populație.

Pentru acordarea microgranturilor și granturilor pen-
tru capital de lucru, MIPE a pregătit o schemă de ajutor 
de stat, cu două măsuri: 

I. Măsura 4.1.2 -1 Microgranturi în sumă 
fixă: destinate structurilor individuale de 
tipul persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, forme asociative/cooperative

Administrator al schemei de ajutor de stat: Ministe-
rul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în parteneri-
at cu agențiile subordonate, respectiv Agenția pentru Fi-
nanțarea Investițiilor Rurale(AFIR)/Agenția pentru Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Microgrant în sumă fixă: 5.000 euro.
Fonduri alocate: 50.000.000 euro.
Potențiali beneficiari de microgranturi:
a) microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii 

care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu 
dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 
31 decembrie 2019, cu activitate economică în dome-
niile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în 
anexa OUG nr. 61/2022;

b) persoane fizice autorizate, întreprinderile indivi-
duale și întreprinderile familiale, astfel cum sunt regle-
mentate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
44/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu 
activitate economică în domeniile de activitate cu co-
durile CAEN REV 2 prevăzute în anexa OUG nr. 61/2022

Beneficiari estimați: 10.000 entități.

II. Măsura 4.1.2 – 2 Granturi capital 
de lucru destinate IMM

Administrator al schemei de ajutor de stat: Ministe-
rul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), în parteneri-
at cu agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atra-
gere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE)

Fonduri alocate: 250.000.000 euro.
Valoare grantului ce poate fi contractat: min. 5.000 

euro, max. 120.000 euro.
Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursa-

bile pentru capital de lucru se stabilește:
a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anu-

lui 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea 
grantului este de 5.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anu-
lui 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului 
poate fi de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși 
suma 120.000 euro.

Cine poate beneficia de ajutorul de stat: IMM-urilor, 
societățile agricole, cooperative agricole, organizații de 
producători, cu activitate autorizată într-unul din codu-
rile CAEN REV 2 prevăzute în anexa OUG nr. 61/2022.

Beneficiari estimați: 10.000 entități.

Calendarul contractării microgranturilor 
și granturile pentru capital de lucru 
destinate sectorului agroalimentar:

24.05.2022 - Aprobare și publicare Proceduri de im-
plementare/ Ghidul solicitantului pentru beneficiarii aju-
torului de stat prin Ordin al ministrului MAT și MADR în 
Monitorul Oficial.

26.05.2022 – 31.05.2022 - Lansarea apelului de pro-
iecte pentru granturi pentru capital de lucru (MAT).

27.05.2022 – 31.05.2022 - Lansarea apelului de pro-
iecte pentru microgranturi (MADR).

02.06.2022 - Întocmirea Listei beneficiarilor finali 
(MAT și MADR).

03-30.06.2022 - Încheierea contracte ajutor de stat 
(MAT și MADR).

Sursa: mfe.gov.ro

Microgranturi și granturi pentru capital de lucru 
destinate sectorului agroalimentar
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Mecanism 
de asistență tehnică 

pentru susținerea valului 
de renovare în statele 

membre ale UE

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
om

MIPE: Listele de autoevaluare recomandate 
beneficiarilor de fonduri europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publi-
cat Listele de autoevaluare în scopul verificării procedu-
rilor de atribuire și a implementării contractului de achi-
ziție publică/sectorială recomandate spre a fi utilizate de 
către beneficiarii de fonduri europene ca instrument de 
autoverificare a respectării legislației achizițiilor publice 
pe întreg parcursul derulării procesului de achiziție.

Cu ajutorul acestor liste beneficiarii vor putea evita nere-
guli în derularea achizițiilor din cadrul proiectelor și, implicit, 
a eventualelor reduceri procentuale/corecții ce pot rezulta 
în urma procesului de verificare a contractelor de achiziție.

Suplimentar, MIPE le recomandă beneficiarilor de 
fonduri europene să utilizeze listele de autoevaluare pe 
parcursul derulării procesului de achiziție și să le pre-
zinte ca document asumat în cadrul dosarului achiziți-

ei. Listele pot fi consultate la adresa: https://mfe.gov.ro/
mipe-listele-de-autoevaluare-recomandate-beneficiari-
lor-de-fonduri-europene/.

Sursa: mfe.gov.ro

Autoritățile publice locale (mu-
nicipii, orașe, consilii județene) sunt 
invitate să completeze un chestio-
nar proiectat pentru a evalua nevo-
ile de consolidare a capacității la ni-
velul Agențiilor de Dezvoltare Regio-
nală, în ceea ce privește sistematiza-
rea eficientă a investițiilor în renova-
rea clădirilor, în special clădirile publi-
ce și clădirile rezidențiale, capabilita-
tea de a facilita auditarea energetică, 
pregătirea documentației de proiec-
tare, achiziționarea serviciilor și lucră-
rilor, monitorizarea și raportarea pri-
vind datele inițiale și realizările. Acest 
chestionar este implementat cu coo-
perarea Comisiei Europene și a Băn-
cii Mondiale, pentru a furniza asisten-
ță tehnică României, sprijinind for-
marea de capacitate administrativă 
pentru proiectarea și implementarea 
programelor de renovare a clădirilor.

Chestionarul poate fi completat 
accesând următorul link: https://for-
ms.gle/L4c8696HAMoe7iFC8.

Guvernul României a aprobat Metodologiile 
privind ajustarea prețurilor la contractele 

finanțate din fonduri europene
În ședința de Guvern de marți, 24 

mai a.c., au fost aprobate Metodologiile 
care oferă beneficiarilor exemple con-
crete de aplicare a formulelor de ajus-
tare a prețurilor și explicații privind mo-
delul de întocmire a actelor adiționale 
la contractele de achiziție, reglementa-
te de OUG nr. 64/2022 privind ajusta-
rea prețurilor și a valorii devizelor gene-
rale în cadrul proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile. Docu-
mentul a fost supus atenției Executivu-
lui de Ministerul Investițiilor și Proiecte-
lor Europene, prin Memorandum.

Prin OUG nr. 64/2022 privind ajusta-
rea prețurilor și a valorii devizelor gene-
rale în cadrul proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile s-a re-
glementat ajustarea prețurilor din con-
tracte și implicit valoarea contractelor 
de finanțare. Actul normativ reechili-
brează contractele de lucrări, respec-
tiv ale celor de produse/servicii aflate în 
strânsă legătură cu execuția lucrărilor, 
afectate de creșterea prețurilor la ma-
teriile prime și la energie. 

Beneficiarii de fonduri europene 
vor primi Instrucțiuni de la Autoritățile 

de Management, însoțite de cele două 
Metodologii.

OUG nr. 64/2002, inițiată de MIPE, 
este publicată aici: https://bit.ly/3sSfVod. 
Prin această Ordonanță este acordată 
cea de-a doua tranșă din fonduri exter-
ne nerambursabile, în valoare totală de 
3,5 miliarde lei, din pachetul de aproxi-
mativ 5,2 miliarde lei pentru compensa-
rea creșterii prețurilor la materialele de 
construcții. Vor beneficia de acest sprijin 
beneficiarii a aproximativ 7.000 de pro-
iecte finanțate din fonduri europene.

Sursa: mipe.gov.ro
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Vila Șipot, una dintre cele mai spectaculoase 
clădiri administrative aflate pe Domeniul Regal 

de la Sinaia, locul în care a fost conceput Castelul 
Peleș, a intrat într-un amplu proiect de restaurare 
și va fi integrat într-un circuit cultural-turistic.

Salvarea Vilei Șipot se datorează Asociației pentru Patrimo-
niul Regal Peleș (APRP), care, în colaborare cu studenți și profesori 
ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, va trans-
forma imobilul într-un spațiu destinat expozițiilor și evenimente-
lor culturale. În ciuda importanței istorice a clădirii și a valorii sa-
le arhitecturale, aceasta se află, în prezent, într-un stadiu avan-
sat de deteriorare. Demersul de restaurare al Asociației vizează, 
în primul rând, identificarea aspectului original al vilei și integra-
rea unor funcționalități moderne, păstrându-i caracterul istoric.

Vila Șipot a fost denumită astfel grație amplasamentului 
său, în imediata apropiere de pârâul Peleș, care curge prin 
stânga clădirii. Nu a fost deloc o vilă destinată cazării mem-
brilor Familiei regale, ci a făcut parte din ansamblul de clădiri 
administrative ale Domeniului Regal, în vecinătatea Corpului 
de gardă (complexul „La Tunuri” de astăzi), a Economatului 
(Vila Economat) și a Garajelor noi. Clădirile cu arhitectură de 
tip Fachwerk (n.r.  cu cadre din lemn) sunt construite în jurul 
unei piațete de tipul așezărilor germane medievale.

Proiectată de către Karel Líman, casa a fost destinată încă 
de la bun început a găzdui Biroul regal de arhitectură, dar și 
locuința de serviciu a arhitectului-șef. Din 1929, de la moar-
tea lui Líman, apartamentul a fost preluat de către succeso-
rul său, arhitectul Jean Ernest. Vila Șipot sau Casa Arhitectu-
lui a fost proiectată la începutul anilor 1900, dar a suferit mo-
dificări ulterioare, pe parcursul șederii arhitectului Líman aici.

În perioada anilor 1908-1909, clădirii i s-a adăugat o am-

plă terasă construită peste un garaj. Este terasa pe care Lí-
man, intrat de curând în serviciul noilor suverani, se lasă fo-
tografiat în 1915, albit și copleșit de gânduri, căci după moar-
tea lui Carol I și declanșarea Primului Război Mondial, se pro-
fila un viitor incert. În biroul său din Vila Șipot, Líman a lucrat 
timp de două decenii, din 1894 și până în anul Marelui Răz-
boi, la transformarea Peleșului care, dintr-o mică vilă de vâ-
nătoare, concepută de arhitectul Johannes Schulz secondat 
de ebenistul-tâmplar specializat în mobilă din lemn masiv, 
din abanos, Martin Stöhr, a devenit un edificiu monumental.

Ca arhitect al Curții regale, Karel Líman a beneficiat de 
două locuințe de serviciu: una la București, pe Calea Victo-
riei, și cea de la Sinaia, unde lucra câte șase luni pe an, a-
tât timp cât vremea era prielnică. Tot în birourile mansarda-
te de la Șipot aveau să fie concepute reședința pentru prin-
cipii moștenitori, Castelul Pelișor, „micile folies” ale viitoarei 
regine Maria, Cuibul Principesei (1894) sau Juniperus (o ca-
să amenajată în copacii din pădurea Sinaia, în prezent distru-
să complet), o serie de cabane din parcurile palatelor Cotro-
ceni și Sinaia, și tot aici au fost realizate, sub atenta suprave-
ghere a Regelui Carol I, planurile întregului Domeniul Regal 
Peleș, transformat de arhitect în ceea ce admirăm noi astăzi.

Proiectul de restaurare prevede ca Vila Șipot, care are 
un potențial turistic uriaș, să aibă o destinație specială, de-
dicată artiștilor care doresc să-și expună lucrările, sau să 
devină un spațiu de evenimente. Proiectul de restaurare 
prevede, așadar, și posibilitatea de a organiza, în zona fos-
telor garaje, o galerie expozițională care să prezinte con-
tribuția arhitectului, un mic bistro și o terasă lângă casca-
da pârâului Peleș, completând patrimoniul turistic și cultu-
ral al Sinaiei cu încă o bijuterie de arhitectură reprezentati-
vă pentru stilul unic al zonei.

Sursa: adevarul.ro

Vila Șipot, casa unde a fost conceput
domeniul regal de la Sinaia

Foto: patrimoniupeles.ro Foto: destepti.ro
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După patru luni de întârziere, lucrările de conserva-
re și reabilitare a Cetății Poenari vor începe în cel mai 
scurt timp. Recent, a fost primit avizul pozitiv din par-
tea Ministerului Culturii. Luni, 23 mai, Proiectul Tehnic 
a fost transmis la verificator, după care urmează ca pri-
măria din Arefu să elibereze autorizația de construire. 
Valoarea totală a contractului de proiectare și execu-
ție lucrări este de 20.133.693 lei cu TVA, acesta fiind fi-
nanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 5 – „Conservarea, protejarea, promova-
rea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Ce-
tatea Poenari este printre cele mai importante obiecti-
ve turistice din Argeș. În medie, la Cetatea Poenari, ur-
cau peste 100.000 de turiști pe an, iar în 2020, în ciu-
da restricțiilor impuse de pandemia de COVID, au fost 
în jur de 80.000 de turiști. Pe perioada execuției lucră-
rilor, accesul turiștilor va fi restricționat. Cetatea Poe-
nari a fost ridicată în perioada de întemeiere a statelor 
medievale Țara Românească și Moldova (secolele XI-
II – XIV), cel mai probabil construită de primii Basarabi.

Sursa: ziarulprofit.ro

Aviz pozitiv
pentru începea lucrărilor 

de consolidare la Cetatea Poenari

Duminică, 23 mai, a avut loc inaugurarea noului se-
diu al Primăriei Comunei Potlogi, o clădire modernă cu 
influențe ale stilului brâncovenesc, concepută și reali-
zată în concordanță cu celelalte amenajări din centru 
civic al comunei, care pun în valoare Ansamblu Brân-
covenesc din imediata vecinătate. Și amenajările inte-
rioare ale noii primării sunt în ton cu arhitectura de in-
spirație brâncovenească. Investiția a fost realizată din 
bugetul local și se ridică la valoarea de 5,5 milioane lei. 
Pe lângă păstrarea stilului brâncovenesc, edificiul es-
te însă și o dovadă a respectului pe care administrația 
comunei îl acordă cetățenilor săi. Locuitorii din Potlogi 
vor fi primiți în spații și birouri aerisite, luminoase și, în 
același timp, dispuse eficient și funcțional. Noua clădire 
dispune și de o curte interioară unde a fost amenajat 
un loc de relaxare. În cel mai scurt timp, se va finaliza la 
Potlogi și proiectul privind „Amenajare girație, trotua-
re, parcări, sistem scurgere a apelor și construire trotu-
are pe Str. Constantin Brâncoveanu”, investiție ce se re-
alizează cu finanțare prin Programul Județean de Dez-
voltare Locală, inițiat de Consiliul Județean Dâmbovița.

Sursa: tvpartener.ro

A fost inaugurat
noul sediu al Primăriei 

Comunei Potlogi

Comuna Ștefan Vodă, din județul Călărași, va putea 
beneficia de o rețea de gaze naturale, după ce Consiliul 
local a adoptat în ședința ordinară din aprilie a.c., Hotă-
rârea privind aprobarea indicatorilor tehnico – econo-
mici, a devizului general și a cererii de finanțare pentru 
proiectul „Înființare rețea de alimentare cu gaze natura-
le în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași”. Concret, es-
te vorba de o investiție în valoare de 29.360.665,30 lei 
cu TVA inclus, finanțabilă prin Programul Național de In-
vestiții Anghel Saligny. Din această sumă, 28.443.735,73 
lei cu TVA inclus reprezintă valoarea suportată de la bu-
getul de stat, diferența de 916.929,57 lei, din bugetul lo-
cal. Proiectul vizează 779 de consumatori casnici (gos-
podării), respectiv 12 consumatori non-casnici (obiec-
tive socio-culturale), echivalate la consum cu aprox. 33 
de gospodării. Lungimea totală a rețelei de distribuție 
gaze, de tip inteligent, este de 33.477 metri liniari. Con-
sumul de gaz anual aferent consumatorilor casnici es-
te estimat la 1.433.380 mc/an iar pentru cei non-cas-
nici de 70.340 mc/an. Se vor monta de asemenea 791 
de contoare inteligente. Prin PNI Anghel Saligny, județu-
lui Călărași i s-a repartizat suma de 172.935.941 lei pen-
tru rețea de gaze, respectiv 1.197.037.944 lei din care 
513.016.262 lei pentru proiectele de apă și canalizare și 
684.021.682 lei pentru drumuri și poduri.

Sursa: arenamedia.ro

Rețea de alimentare
cu gaze naturale prin programul 
„Anghel Saligny”, la Ștefan Vodă

Direcția Agricolă
Giurgiu redeschide Piața Volantă

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Direcția pentru Agricultură a Județului Giurgiu reia 
seria promovării produselor și producătorilor agricoli 
locali, prin Piața Volantă organizată în curtea instituției 
din șoseaua Ghizdarului nr.1 din municipiul reședință de 
județ. Piața Volantă va fi redeschisă vineri, 27 mai, în-
cepând cu primele ore ale dimineții, giurgiuvenii având 
astfel posibilitatea achiziționării de produse agricole 
autohtone direct de la producătorii locali. Totodată, a-
ceastă Piață se vrea a fi liantul între producător și con-
sumator, promovând, în principal, consumul și comerci-
alizare produselor provenite direct din grădinile produ-
cătorilor locali, produse sănătoase și totalmente bio di-
rect către locuitorii din municipiu și din zonele limitrofe. 
Anul trecut, asemenea piețe volante au mai fost orga-
nizate de către Direcția pentru Agricultură a Județului 
Giurgiu, evenimentele fiind cuprinse inclusiv în calenda-
rul de activități transmis de către Ministerul Agriculturii.

Sursa: giurgiu-news.ro
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DIGITTEH, proiect cofinanțat din Fondul Social Euro-
pean prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 
2020, a ajuns la final. DIGITTEH a propus un ambițios pro-
gram de educație digitală și creativitate prin stagii de prac-
tică inovative în Ialomița. Aproape 200 de elevi din clasele 
a XI-a și a XII-a de la Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cu-
za” Slobozia și Liceul Tehnologic „Sfânta Ecaterina” Urziceni 
au avut ocazia de a cunoaște realitățile unui loc de muncă 
dacă doresc să dezvolte o carieră în anumite calificări. Este 
vorba de meserii ca tehnician desenator pentru construcții 
și instalații, tehnician mecatronist, tehnician operator tehni-
că de calcul, tehnician în activități economice, tehnician în 
turism și tehnician în contractări și achiziții. Stagiile de prac-
tică organizate în cadrul proiectului s-au desfășurat la agen-
ții economici parteneri în proiect sau la partenerii de prac-
tică cooptați, alături de care se află Uniunea Generală a In-
dustriașilor din România, filiala Ialomița, în calitate de cola-
borator permanent. Instruirea practică le-a oferit posibilita-
tea elevilor să utilizeze echipamentele și dotările din proiect 
dar și pe cele din dotarea partenerilor. Elevii au dobândit 
astfel competențe specifice viitoarei calificări, deprinderi ce 
le oferă încredere în propriile abilități.

Sursa: infoialomita.ro

DIGITTEH,
proiect de succes în creșterea 
competențelor prin educație 

digitală și creativitate

În data de 23 mai 2022, Primăria Vălenii de Munte 
anunță finalizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului 
de Specialitate din Vălenii de Munte în vederea creșterii 
accesibilității serviciilor de sănătate pentru populație”. 
Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte a 
fost dotat cu aparatură de ultimă generație în valoare 
de aproximativ 2 milioane de euro, iar dotarea s-a rea-
lizat la cele mai înalte standarde. Realizarea investiției 
contribuie la îmbunătățirea nivelului de sănătate al po-
pulației din județul Prahova. Proiectul a fost cofinanțat 
din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Pro-
gramul Operațional Regional 2014-2020, Axa priorita-
ră 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, 
Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii. Acum, la Spitalul Oră-
șenesc din Vălenii de Munte pot fi făcute investigații 
de imagistică de înaltă performanță: tomografie com-
puterizată, mamografie și osteodensitometrie. Progra-
mările se fac pe baza recomandării primite de la me-
dicul specialist, iar rezultatele vor fi eliberate în aproxi-
mativ cinci zile lucrătoare. 

Sursa: ph-online.ro

Investiție
de 2 milioane de euro,

în Spitalul Vălenii de Munte

IALOMIȚA

PRAHOVA

Foto: observatorulph.ro

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației informează că au fost semnate 19 noi contracte 
de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii 
de sănătate și sociale, în valoare totală nerambursabilă de 
28.566.514,11 lei. Dintre acestea, 10 proiecte vizează mo-
dernizarea serviciilor sociale, culturale și educaționale. Co-
muna Uda-Clocociov, județul Teleorman, va beneficia de 
482.424,60 lei pentru reabilitarea și modernizarea centru-
lui integrat comunitar. Acesta este înființat cu scopul de a 
furniza servicii integrate de sprijin comunității marginaliza-
te prin creșterea accesului la serviciile sociale, educaționa-
le, de ocupare și de sănătate publică. El furnizează trei ti-
puri de servicii comunității marginalizate: sociale, medicale 
și socio-medicale. Alte nouă proiecte au ca obiectiv crește-
rea competitivității unor microîntreprinderi, prin dezvolta-
rea activității și achiziționarea de echipamente moderne.

Sursa: teleormanul.ro

Comuna
Uda Clocociov, contract de finanțare 
pentru reabilitarea și modernizarea 

centrului integrat comunitar

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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Data publicării 25 mai 2022

Se distribuie gratuit

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

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

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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