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Oportunităţi de finanţare pentru îmbunătăţirea 
serviciilor sociale, culturale și de recreere, 

dedicate persoanelor vârstnice
Marți, 16 octombrie, Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia a organizat seminarul de in-
formare privind promovarea oportunitățillor de fi -
nanțare nerambursabilă din cadrul Programului Opera -
țional Regional 2014 – 2020, pentru dezvoltarea infra -
structurii de sănătate și sociale. În cadrul evenimentu -
lui, tematica abordată a vizat Axa prioritară 8, „Dez-
voltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prio-
ritatea de investiții 8.1 –„Investițiile în infrastructurile 
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la ni-
vel național, regional și local, reducând inegalitățile 
în ceea ce privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la ser-
viciile sociale, culturale și de recreere, precum și tre-
cerea de la serviciile instituționale la serviciile pres-
tate de colectivitățile locale”, Obiectiv specific 8.3 – 
„Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, 
Grup vulnerabil: Persoane vârstnice, Apel 2. 

Participanții, reprezentanți ai unităților adminis-
trativ-teritoriale, ai unităților de cult, precum și ai di -
recțiilor generale de asistență socială și protecția co-
pilului, au fost informați cu privire la criteriile de eligi -
bilitate și condițiile de accesare a fondurilor Regio pen -
tru realizarea de proiecte de investiții ce au ca scop în -
ființarea de servicii sociale prin centrele de zi, unită -
țile de îngrijire la domiciliu și/sau cantine sociale, în 
situația în care nu există asemenea servicii. 

Pentru acest apel necompetitiv de proiecte „pri-
mul venit, primul servit”, regiunea Sud - Muntenia are 
alocat un buget de peste 4 milioane de euro, iar pro-
iectele ce depășesc pragul minim de 50 de puncte, pot 
fi depuse prin aplicația My SMIS până la data de 3 de-
cembrie, ora 13:00. 

Beneficiarii eligibili ai acestui apel de proiecte pot 
fi: unități administrativ-teritoriale, alte entități de 
drept public, entități de drept privat precum asociații 
și fundații constituite în conformitate cu prevederile 
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la aso-
ciații și fundații, unități de cult sau structuri ale cul-
telor, aparținând cultelor religioase recunoscute în 
România conform anexei la Legea nr. 489/2006 privind 
libertatea religioasă și regimul general al cultelor, 
precum și parteneriate între oricare dintre entitățile 

menționate anterior. 
În ceea ce privește infrastructura de servicii so-

ciale, programul Regio are o abordare prin care să con -
tribuie la implementarea măsurilor de prevenire a in -
stituționalizării prevăzute în „Strategia Națională pen -
tru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Per-
soanelor Vârstnice 2014 – 2020”, aprobată prin Hotă-
rârea de Guvern nr. 566 din 15 iulie 2015. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia realizează un proces intens de promovare a opor -
tunităților de finanțare prin POR și de susținere a so -
licitanților de fonduri nerambursabile, astfel încât la 
nivelul regiunii Sud – Muntenia să se realizeze o rată 
optimă de absorbție a fondurilor europene destinate 
dezvoltării regionale durabile. Până în prezent, la ni-
velul regiunii Sud – Muntenia, în cadrul Axei prioritare 
8, Apel 1 s-a depus un număr total de 12 aplicații ce au 
o valoare totală a fondurilor nerambursabile de aproxi -
mativ 30 de milioane de lei, din care s-au semnat con-
tractele de finanțare pentru 3 proiecte, având o valoa -
re totală a finanțării nerambursabile de aproape 8 mi-
lioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilități 
delegate pentru implementarea acestui 
program. Mai multe detalii despre posibilitățile 
de finanțare din POR puteți obține contactând 
experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, 
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Seminar de informare privind oportunităţile 
de finanţare pentru dezvoltarea urbană durabilă

Luni, 15 octombrie, Agenția pentru »
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în 
calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020, 
a organizat la sediul Consiliului Județean 
Prahova evenimentul informativ destinat 
reprezentanților municipiilor reședință de 
județ de la nivelul regiunii Sud - Muntenia, 
privind promovarea posibilităților de 
finanțare POR, aferente Axei prioritare 4 – 
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. 

Întâlnirea de lucru a avut ca scop prezentarea 
stadiului de pregătire a cererilor de finanțare, iden -
tificarea, soluționarea problemelor întâmpinate în 
depunerea proiectelor, urgentarea pregătirii și a 
depunerii cererilor de finanțare în cadrul Axei prio-
ritare 4, având în vedere că termenul limită de de-
punere a aplicațiilor este 31 decembrie 2018. 

Beneficiarii eligibili ai acestor apeluri de pro-
iecte pot fi municipiile reședință de județ din regiu -
nile mai puțin dezvoltate, precum și parteneriatele 
acestora cu unitățile administrativ-teritoriale (UAT) 
din zona funcțională urbană (ZFU) sau cu alte insti -
tuții publice. 

Axa prioritară 4 a Programului Operațional Re-
gional 2014 - 2020 include priorități de investiții (PI) 
aferente următoarelor Obiectivele tematice (OT), 
după cum urmează: OT 4 - economie cu emisii re-
duse de carbon – Prioritatea de investiții 4.1 - Pro-
movarea strategiilor de reducere a emisiilor de dio-
xid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în 
particular zone urbane, inclusiv promovarea planu-
rilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor mă-
suri relevante pentru atenuarea adaptărilor; OT 6 
- conservarea și protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor – Prioritatea de 
investiții 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îm-
bunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, 
regenerării și decontaminării terenurilor indus-
triale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconver-
sie), reducerii poluării ; OT 9 – promovarea inclu-
ziunii sociale și combaterea sărăciei și a discrimi-
nării – Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de 

sprijin pentru regenerarea fizică, economică și so-
cială a comunităților defavorizate din regiunile ur -
bane și rurale și OT 10 - investițiile în educație, for -
mare și formare profesională pentru competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții, Prioritatea de in -
vestiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, in -
clusiv în formare profesională pentru dobândirea 
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare, respectiv 4.5 - Creșterea calității infras-
tructurii educaționale relevante pentru piața for-
ței de muncă. 

Prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Ur -
bane Durabile” din cadrul POR 2014–2020, regiunea 
Sud-Muntenia dispune de fonduri nerambursabile de 
201,09 milioane de lei, distribuite astfel: pentru mo -
bilitatea urbană (P. I. 4.1) – 163,33 milioane de euro, 
pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15 mili -
oane de euro, pentru regenerarea comunităților de -
favorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro, pentru 
educație (P.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro. 

Astfel, la nivelul regiunii noastre, în cadrul Axei 
prioritare 4, au fost depuse cinci proiecte ce au o va -
loare totală a fondurilor nerambursabile de peste 
102 milioane de lei.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 63 de milioane de lei 
pentru modernizarea iluminatului public 
în orașele din Regiunea Sud - Muntenia

Miercuri, 10 »
octombrie, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a organizat 
seminarul de informare 
privind promovarea 
oportunitățillor de finanțare 
nerambursabilă din cadrul 
Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020, pentru 
sprijinirea tranziției spre o 
economie cu emisii reduse 
de carbon. Discuțiile purtate 
în cadrul evenimentului au vizat Axa 
prioritară 3, „Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de 
carbon”, Prioritatea de investiții 3.1, 
Operațiunea C - Iluminat public. 

Participanții, reprezentanți ai unităților admi-
nistrativ - teritoriale din mediul urban, au primit în 
cadrul seminarului de informare date relevante pri -
vind criteriile de eligibilitate și condițiile de acce-
sare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiec te 
de investiții ce au ca scop sprijinirea tranziției spre 
o economie cu emisii reduse de carbon, prin îm bu -
nătățirea rețelelor de iluminat public. 

Pentru acest apel de proiecte, regiunii Sud - Mun -
tenia îi este alocat un buget de peste 63 de milioa -
ne de lei, termenul limită până la care solicitanții pot 
depune proiectele fiind 18 octombrie, ora 10:00. 

Beneficiarii eligibili ai acestui apel de proiecte 
pot fi: unitățile administrativ teritoriale din mediul 
urban, definite conform Legii nr. 215/2001 Legea ad -
ministrației publice locale, republicată, cu modifi -
cările și completările ulterioare, parteneriate con-
stituite între unitățile administrativ-teritoriale men -
ționate mai sus, precum și parteneriate constituite 
între unitățile administrativ-teritoriale și autori-
tăți și instituții ale administrației publice centrale 
sau orice alte autorități sau instituții publice care 

pot contribui la buna implementare a proiectului.  
Prin organizarea acestui seminar de informare, 

ADR Sud Muntenia continuă procesul de promovare 
a oportunităților de finanțare active POR la nivelul 
regiunii și de sprijinire a potențialilor beneficiari 
ai programului Regio, prin informarea lor constantă 
cu privire la modalitatea de accesare a fondurilor ne -
rambursabile alocate regiunii noastre. Astfel, obiec -
tivul Agenției este de a crea premise cât mai bune pen -
tru ca solicitanții să aplice cu proiecte de investiții 
pe POR 2014 – 2020, care să determine astfel creș te -
rea gradului de absorbție a fondurilor europene în 
cadrul programului Regio.  

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud - Munte -
nia s-a depus un număr total de 1045 de aplicații, ce 
au o valoare totală a fondurilor nerambursabile de 
aproximativ 6 miliarde de lei, din care s-au semnat 
contractele de finanțare pentru 429 de proiecte, 
având o valoare totală a finanțării nerambursabile 
de peste 1,4 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilități 
delegate pentru implementarea acestui 
program. Mai multe detalii despre posibilitățile 
de finanțare din POR puteți obține contactând 
experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, 
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro


Marți, 9 octombrie, »
la sediul Universității 
„Spiru Haret” din București, 
a avut loc Conferința 
regională „Regional Danube 
Strategy Summit” pentru 
evaluarea SUERD. 

Evenimentul a fost organizat de 
Catedra Inter națională Onorifică 
„Jean Bart” în sprijinul Strate giei UE 
pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), 
Aso ciația „Comunitățile Loca le Ri-
verane Dunării” (CLDR), Fundația 
EUROLINK - Casa Europei și Univer-
sitatea „Spiru Haret”. 

Agenția pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia, Organism 
Intermediar al Programului Opera -
țional Regional 2014 – 2020, toto-
dată lider al proiec tului Danube S3 
Cluster - Cooperare transnaționa lă 
a clusterelor active în domeniul agroa limentara, fost 
reprezentată în cadrul acestei reuniuni regionale 
de Monica Măgureanu, expert în cadrul Serviciu lui 
Dezvoltare. 

Întâlnirea a avut loc în contextul demarării pro -
cesului de implementare a noii guvernanțe a Stra-
tegiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) la nivel 
național, prin H.G. 462/28.06.2018, deschiderii Punctu -
lui Focal - Secretariatul Tehnic SUERD la București, 
în tandem cu Municipalitatea Viena, precum și apro -
piatei preluări a Președinției SUERD de către Româ -
nia cu ocazia Forumului Anual al Dunării care va avea 
loc la Sofia, în perioada 17-18 octombrie 2018.   

Conferința a trecut în revistă problematica și 
oportunitățile SUERD, importanța clusterelor și a 
priorităților naționale SUERD, rolul universităților și 
a institutelor de cercetare aplicată și a fost eviden -
țiată importanța colaborării între toți actorii impli -
cați și interesați de implementarea Strategiei Uniu -
nii Europene pentru Regiunea Dunării.  

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Exter ne, 
Dorel Dorobanțu, a prezentat Hotărârea de Guvern 
nr. 462/28.06.2018 privind funcționarea sistemului 
de coordonare la nivel național a implementării 
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dună -
rii (SUERD), în conformitate cu care se va constitui 
Punctul Focal pentru Asistență Tehnică SUERD ce va 
fi găzduit în tandem de Guvernul Austriei și al Româ -
niei, precum și de Consiliul Consultativ Român – SUERD. 
Punctul focal de lucru este în faza avansată de orga -
nizare și va deveni operațional până la sfârșitul aces -
tui an. În contextul preluării Președinției SUERD, MAE 
își propune: creșterea vizibilității și contribuției 
României la nivel european și promovarea unor 
proiecte de succes la nivel transnațional și regional 
cu scopul demonstrării valorii adăugate a cadrului 
de cooperare regională pentru eliminarea decala-
jelor de dezvoltare și pentru sporirea interconec -
tivității între statele participante la strategiile ma-
croregionale ale UE.
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Andreea Marina Dogaru 
• 11 ani de activitate 
în ADR Sud Muntenia 

În data de 15 octombrie, colega 
noastră Andreea Marina Dogaru, expert 
Serviciul Dezvoltare, împlinește 11 ani 
de activitate în cadrul ADR Sud Munte-
nia! 

Pe această cale, dorim să-ți mul -
țu mim pentru profesioanlism și impli-
carea dovedită în activitatea desfășu -
rată în cadrul Agenției! 

La Mulți Ani cu multe realizări!
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S-au modificat ghidurile specifice 
pentru apelul de proiecte aferente 

Axei prioritare 1
Vineri, 12 octombrie, Autoritatea de Manage-

ment pentru Programul Operațional Regional, din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Ad -
ministrației Publice, a modificat ghidurile specifice 
pentru apelul de proiecte aferente Axei prioritare 
1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Priori-
tatea de investiții 1.1 – „Promovarea investițiilor 
în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între în-
treprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și 
învățământul superior, în special promovarea in-
vestițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoino-
varea și aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea 
deschisă prin specializarea inteligentă, precum și 
sprijinirea activităților de cercetare tehnologică 
și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare pre -
coce a produselor, capacităților de producție avan-
sate și de primă producție, în special în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și difuzării teh-
nologiilor de uz general”, Operațiunea C – „Inves-
tiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui 
rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un 
ITT” și respectiv Operațiunea B – „Sprijinirea par-
curilor tehnologice și științifice” din cadrul Pro-

gramului Operațional Regional 2014-2020. 
Principalele rectificări vizează alocările buge-

tare regionale pentru apelurile de proiecte, con-
form Deciziei Comitetului de Monitorizare a Pro-
gramului Operațional Regional nr. 96/2018, astfel 
valoarea solicitată a proiectelor depuse la nivelul 
fiecărei regiuni de dezvoltare nu depășește aloca-
rea regională actualizată pentru apelul închis POR 
/2017/1/1.1.C./1, pentru a se respecta tratamen-
tul egal al solicitanților la finanțare. 

Prin aceste modificări operate asupra Axei 
prioritare 1, regiunii Sud-Muntenia îi revin 5.63 mi-
lioane de euro în cadrul Priorității de investiții 1.1, 
Operațiuna C, respectiv 5,72 milioane de euro, 
Operațiunea B, bani alocați prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat. 

Detalii privind modificările aprobate, precum 
și forma consolidată a ghidurilor, pot fi descărcate 
accesând site-ul dedicat implementării Programu-
lui Operațional Regional în regiunea Sud - Munte-
nia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > 
Axe > Axa 1, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
1/ static/1196, sau pe site-ul Autorității de Mana-
gement pentru Programul Operațional Regional, 
www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
http://www.inforegio.ro
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A fost publicat Corrigendumul nr. 2 
al Ghidului solicitantului pentru apelurile de proiecte 

nefinalizate privind mobilitatea urbană
Marți, 9 octombrie, Autoritatea de Manage-

mentr pentru Programul Operațional Regional din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Admi -
nistrației Publice a modificat „Ghidului solicitantu -
lui – Condiții specifice de accesare a fondurilor în ca -
drul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/ 
2/proiecte nefinalizate” din cadrul Axei prioritare 
4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prio-
ritatea de investiții 4.1 - „Promovarea strategiilor 
de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urba -
ne, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de 
mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pen-
tru atenuarea adaptărilor”. 

Principalele modificări vizează adaptarea anu-
mitor cerințe privind documentația tehnico-econo -
mică la specificul proiectelor nefinalizate, precum 
și includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea 
adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achi -
ziția și modernizarea mijloacelor de transport public. 

Detalii privind modificările aprobate, precum 
și forma consolidată a Ghidului solicitantului, pu -
teți afla accesând site-ul dedicat implementării 
Programului Operațional Regional în regiunea Sud - 
Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > 
Axe > Axa 4, https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
4/static/1199, sau pe site-ul AM POR, www.info-
regio.ro.

S-a emis Instrucţiunea nr. 90 
privind modul de verificare 
a achiziţiilor și a cererilor 

de rambursare/plată
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administra -

ției Publice, în calitate de Autoritate de Manage ment 
pentru Programul Operațional Regional (AM POR), 
a emis Instrucțiunea nr. 90/02.10.2018 privind mo -
dul de verificare a achizițiilor și a cererilor de ram -
bursare/plată de către Organismul lntermediar 
(OI) și Autoritatea de Management, precum și mo -
dul de încărcare în SMIS INTR02014 (MINIMAL) a 
indicatorilor proiectelor, a informațiilor și a do-
cumentelor aferente vizitelor pe teren. 

Acest lucru a avut ca scop eficientizarea ve-
rificărilor procedurilor de achiziții, precum și a chel -
tuielilor solicitate la plată de către beneficiari, a -
tât la nivelul OI, cât și la nivelul AM POR.  

Instrucțiunea, precum și Anexele acesteia pot 
fi descărcate de pe site-ul dedicat implementării 
POR în regiunea Sud – Muntenia, regio.adrmun-
tenia.ro, pagina Program > Documente, titlul 
„Instrucțiuni”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/ 
documente/static/1252, precum și pe site-ul AM 
POR http://www.inforegio.ro.

S-a publicat Corrigendumul nr. 1 
pentru proiectele nefinalizate privind 

strategiile de reducere a emisiilor 
de dioxid de carbon în zonele urbane

Luni, 15 octombrie, Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Regional din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, a modificat Ghidului solicitantului – Condi -
ții specifice de accesare a fondurilor în cadrul ape-
lului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 
REGIUNI/proiecte nefinalizate. 

Prin aceste modificări se are în vedere adapta -
rea unor cerințe aferente documentației tehnico-
eco nomică la specificul proiectelor nefinalizate, pre -
cum și includerea unor prevederi privind taxa pe va -
loarea adăugată corespunzătoare cheltuielilor eligi -
bile vizând achiziția mijloacelor de transport public. 

Detalii privind modificările aprobate, precum 
și forma consolidată a ghidului, puteți afla acce-
sând site-ul dedicat implementării Programului 
Operațional Regional în regiunea Sud - Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > 
Axa 3, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
3/static/1198, sau pe site-ul AM POR, www.info-
regio.ro.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul 
regiunii Sud Muntenia și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, 

la data de 15 octombrie 2018

Legendă

1 Apel în consultare publică

2 Apel în așteptare

3 Apellansat

4 Apeldeschis

5 Apel închis

SUERD Alocare SUERD

Na�ional Alocare na�ională

Axă Opera�iune Apel
Data

lansării

Perioadă depunere Proiecte depuse Proiecte respinse/retrase
Nr. proiecte
în evaluare

Proiecte contractate

Început Sfârșit Număr
Valoare
totală

- mil. lei -

Valoare
eligibilă

- mil. lei -

Valoare
solicitată
- mil. lei -

Număr
Valoare
totală

- mil. lei -

Valoare
eligibilă

- mil. lei -

Valoare
solicitată
- mil. lei -

Număr
Valoare
totală

- mil. lei -

Valoare
eligibilă

- mil. lei -

Valoare
solicitată
- mil. lei -

1.1 - Promovarea investi�iilol în C&I | Alocare ADR Sud Muntenia: 353.222.990,15 lei | Valoare solicitată: 5.710.630,38 lei | Grad de acoperire: 1,62%

1 1.1.A POR/2018/1/1.1.A/1 20.07.2018, 13:30 20.08.2018, 12:00 20.02.2019, 12:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

1 1.1.B POR/2017/1/1.1/B/1 13.07.2018, 12:00 13.08.2018, 12:00 13.02.2019, 12:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

1 1.1.C POR/2017/1/1.1C/1 21.12.2017, 17:00 25.01.2018, 10:00 25.08.2018, 10:00 7 7,22 6,26 5,71 0 0,00 0,00 0,00 7 0 0,00 0,00 0,00

1 1.2 POR/2018/1/1.1/OS 1.2/1, NE și NV 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial | Alocare ADR Sud Muntenia: 345.052.262,58 lei | Valoare solicitată: 255.750.972,04 lei | Grad de acoperire: 74,12%

2 2.1.A POR/2016/2/2.1/A/1 26.05.2016, 15:00 27.07.2016, 12:00 04.05.2017, 12:00 460 477,13 404,76 323,91 160 168,84 141,07 111,08 0 300 307,08 262,48 211,87

2 2.1.B POR/2/2.1/B/1 - Incubatoare de afaceri 04.12.2017, 17:00 05.02.2018, 12:00 09.07.2018, 12:00 5 145,15 118,36 58,55 2 25,96 21,85 15,63 3 0 0,00 0,00 0,00

2.2 - Extinderea capacită�ilor avansate | Alocare ADR Sud Muntenia: 395.081.437,37 lei | Valoare solicitată: 487.533.576,90 lei | Grad de acoperire: 123,40%

2 2.2 POR/102/2/2 23.12.2016, 11:00 23.02.2017, 12:00 30.08.2017, 12:00 190 1.122,84 912,95 603,22 40 232,89 181,85 115,69 69 81 457,84 373,37 247,37

3.1 - Sprijinirea eficien�ei energetice în infrastructurile publice | Alocare ADR Sud Muntenia: 573.141.506,39 lei | Valoare solicitată: 400.207.786,59 lei | Grad de acoperire: 69,83%

3 3.1.A POR/2016/3/3.1/A/1 15.03.2016, 16:00 16.05.2016, 10:00 16.11.2016, 17:00 7 32,10 30,76 18,46 5 28,52 27,18 16,31 0 2 3,55 3,55 2,13

3 3.1.A POR/2017/3/3.1/A/2 27.07.2017, 16:00 28.08.2017, 10:00 28.02.2018, 10:00 15 78,28 72,22 43,33 1 5,40 5,22 3,13 14 0 0,00 0,00 0,00

3 3.1.A POR/2018/3/3.1/A/SISTEME FOTOVOLTAICE/7regiuni 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

3 3.1.B POR/2016/3/3.1/B/1 28.12.2016, 12:00 28.02.2017, 10:00 04.10.2017, 10:00 62 394,86 346,86 333,61 20 110,71 104,92 99,39 34 8 76,85 59,31 57,53

3 3.1.C POR/2018/3/3.1/C/1 19.01.2018, 14:30 18.02.2018, 10:00 18.10.2018, 10:00 13 149,57 147,65 123,65 0 0,00 0,00 0,00 13 0 0,00 0,00 0,00

3.1 - Sprijinirea eficien�ei energetice în infrastructurile publice (SUERD) | Alocare SUERD: 567.718.156,63 lei | Valoare solicitată: 94.010.903,82 lei | Grad de acoperire: 16,56%

3 3.1.A (SUERD) POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1 SUERD 15.12.2017, 15:00 15.01.2018, 10:00 15.08.2018, 10:00 3 30,23 29,42 17,65 0 0,00 0,00 0,00 3 0 0,00 0,00 0,00

3 3.1.B (SUERD) POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 SUERD 19.12.2017, 17:00 19.01.2018, 10:00 19.08.2018, 10:00 15 90,54 81,11 76,36 0 0,00 0,00 0,00 15 0 0,00 0,00 0,00

3.2 (4e) - Promovarea strategiilor de reducere a CO2 | Alocare ADR Sud Muntenia: 251.377.001,02 lei | Valoare solicitată: 162.556.953,82 lei | Grad de acoperire: 64,67%

3 3.2 POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI 20.07.2017, 11:00 20.09.2017, 12:00 21.06.2018, 12:00 6 170,23 165,87 162,56 0 0,00 0,00 0,00 6 0 0,00 0,00 0,00

3 3.2 POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/IN PARTENERIAT Na�ional 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

3 3.2 POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate Na�ional 30.08.2018, 17:00 03.09.2018, 12:00 15.10.2018, 12:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

3.2 (4e) - Promovarea strategiilor de reducere a CO2 (SUERD) | Alocare SUERD: 0,00 lei | Valoare solicitată: 0,00 lei | Grad de acoperire: nan%

3 3.2 (SUERD) POR/2017/3/3.2/1/SUERD SUERD 21.09.2017, 17:00 21.11.2017, 12:00 21.05.2018, 12:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

4.1 - Promovarea strategiilor de reducere a CO2 | Alocare ADR Sud Muntenia: 827.992.949,73 lei | Valoare solicitată: 81.229.178,82 lei | Grad de acoperire: 9,81%

4 4.1 POR/2017/4/4.1/1 21.07.2017, 14:00 21.08.2017, 10:00 31.12.2018, 10:00 2 79,77 79,77 78,17 0 0,00 0,00 0,00 2 0 0,00 0,00 0,00

4 4.1 POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate 02.07.2018, 12:00 09.07.2018, 12:00 09.10.2018, 12:00 1 9,99 3,12 3,06 0 0,00 0,00 0,00 1 0 0,00 0,00 0,00

4 4.1 POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Na�ional 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

4.2 - Îmbunătă�irea mediului urban | Alocare ADR Sud Muntenia: 91.999.218,71 lei | Valoare solicitată: 0,00 lei | Grad de acoperire: 0,00%

4 4.2 POR/2017/4/4.2/1 21.07.2017, 14:00 21.08.2017, 10:00 31.12.2018, 10:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

4.3 - Regenerarea comunită�ilor defavorizate | Alocare ADR Sud Muntenia: 43.239.633,96 lei | Valoare solicitată: 0,00 lei | Grad de acoperire: 0,00%

4 4.3 POR/2017/4/4.3/1 21.07.2017, 14:00 21.08.2017, 10:00 31.12.2018, 10:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

4.4 - Educa�ie APL | Alocare ADR Sud Muntenia: 56.211.523,22 lei | Valoare solicitată: 7.781.565,89 lei | Grad de acoperire: 13,84%

4 4.4 POR/2017/4/4.4/4.4/1 21.07.2017, 14:00 21.08.2017, 10:00 31.12.2018, 10:00 1 12,74 7,94 7,78 0 0,00 0,00 0,00 1 0 0,00 0,00 0,00

4.5 - Educa�ie continuă | Alocare ADR Sud Muntenia: 0,00 lei | Valoare solicitată: 11.667.410,46 lei | Grad de acoperire: inf%

4 4.5 POR/2017/4/4.4/4.5/1 21.07.2017, 14:00 21.08.2017, 10:00 31.12.2018, 10:00 1 29,03 11,91 11,67 0 0,00 0,00 0,00 1 0 0,00 0,00 0,00

5.1 - Patrimoniu cultural (SUERD) | Alocare SUERD: 86.817.159,00 lei | Valoare solicitată: 50.965.944,01 lei | Grad de acoperire: 58,70%

5 5.1 (SUERD) POR/2017/5/5.1/SUERD/1 SUERD 28.07.2017, 16:00 28.08.2017, 10:00 28.12.2017, 10:00 9 109,81 107,46 105,08 4 56,37 55,46 54,12 5 0 0,00 0,00 0,00

5.1 - Patrimoniu cultural | Alocare ADR Sud Muntenia: 183.593.637,83 lei | Valoare solicitată: 330.223.818,97 lei | Grad de acoperire: 179,87%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.03.2016, 16:00 25.05.2016, 12:00 25.11.2016, 14:00 41 438,48 434,47 425,62 14 99,26 97,39 95,40 3 24 302,55 300,22 291,78

5 5.1 POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate 03.05.2018, 14:00 14.05.2018, 12:00 16.07.2018, 12:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

5.2 - Revitalizare orașe | Alocare ADR Sud Muntenia: 51.915.157,31 lei | Valoare solicitată: 61.265.634,93 lei | Grad de acoperire: 118,01%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.03.2016, 16:00 25.05.2016, 12:00 25.11.2016, 17:00 5 34,49 33,79 33,11 1 4,20 4,16 4,08 0 4 27,46 25,93 25,41

5 5.2 POR/2017/5/5.2/2 14.03.2017, 16:00 15.04.2017, 12:00 15.10.2017, 12:00 6 37,60 37,01 36,27 1 4,17 4,13 4,04 4 1 7,70 7,68 7,53

5.2 - Revitalizare orașe (SUERD) | Alocare SUERD: 59.683.878,00 lei | Valoare solicitată: 4.159.124,25 lei | Grad de acoperire: 6,97%

5 5.2 (SUERD) POR/2017/5/5.2/SUERD/1 SUERD 28.07.2017, 16:00 28.08.2017, 10:00 28.12.2017, 16:00 1 4,44 4,24 4,16 0 0,00 0,00 0,00 1 0 0,00 0,00 0,00

6.1 - Drumuri | Alocare ADR Sud Muntenia: 577.051.015,23 lei | Valoare solicitată: 1.226.768.064,92 lei | Grad de acoperire: 212,59%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 15.03.2016, 16:00 16.05.2016, 12:00 16.11.2016, 17:00 3 473,79 471,93 462,28 1 130,11 129,72 127,02 0 2 340,69 339,68 332,75

6 6.1 POR/2016/6/6.1/2 06.12.2016, 00:00 06.01.2017, 15:00 13.07.2017, 15:00 7 640,24 614,11 582,61 5 442,42 440,33 412,31 0 2 197,82 186,67 182,94

6 6.1 POR 2018/6/6.1/4 VEST și SUD MUNTENIA 22.03.2018, 12:00 30.03.2018, 12:00 02.10.2018, 15:00 7 650,35 647,17 634,23 0 0,00 0,00 0,00 7 0 0,00 0,00 0,00

6 6.1 POR/2018/6/6.1/5/Proiecte nefinalizate: NE,SE,SM,V 03.05.2018, 16:50 14.05.2018, 12:00 16.07.2018, 15:00 3 145,73 88,75 86,98 0 0,00 0,00 0,00 3 0 0,00 0,00 0,00

6 6.1 POR/2018/6/6.1/6 - Proiecte nefinalizate - Na�ional Na�ional 06.07.2018, 12:00 16.07.2018, 13:00 17.09.2018, 15:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

6.1 - Drumuri (SUERD) | Alocare SUERD: 1.072.029.935,90 lei | Valoare solicitată: 251.127.029,53 lei | Grad de acoperire: 23,43%

6 6.1 (SUERD) POR/2017/6/6.1/SUERD/1 SUERD 31.07.2017, 16:00 28.08.2017, 15:00 29.01.2018, 15:00 3 255,51 254,87 251,13 0 0,00 0,00 0,00 3 0 0,00 0,00 0,00

7.1 - Turism balnear | Alocare ADR Sud Muntenia: 64.371.850,47 lei | Valoare solicitată: 118.660.417,28 lei | Grad de acoperire: 184,34%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 01.04.2016, 16:00 01.06.2016, 12:00 05.12.2016, 17:00 6 83,73 82,04 80,43 4 48,21 47,47 46,55 0 2 35,23 34,29 33,61

7 7.1 POR/2017/7/7.1/2 21.03.2017, 16:00 21.04.2017, 12:00 21.10.2017, 12:00 6 87,88 86,51 84,78 0 0,00 0,00 0,00 6 0 0,00 0,00 0,00

7.1 - Turism balnear (SUERD) | Alocare SUERD: 62.812.845,00 lei | Valoare solicitată: 0,00 lei | Grad de acoperire: 0,00%

7 7.1 - Turism (SUERD) POR/2017/7/7.1/SUERD1 SUERD 10.08.2017, 16:00 11.09.2017, 10:00 11.01.2018, 10:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

8.1 - Infrastructura de sănătate & social | Alocare ADR Sud Muntenia: 309.531.589,39 lei | Valoare solicitată: 193.613.230,08 lei | Grad de acoperire: 62,55%

8 8.3.A POR/8/8.1/8.3/A/1 - Persoane vârstnice 28.12.2016, 12:00 28.02.2017, 12:00 04.09.2017, 12:00 12 32,07 30,80 30,11 8 20,62 20,62 20,21 1 3 8,37 8,09 7,92

8 8.3.A P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 01.08.2018, 12:00 03.08.2018, 13:00 03.12.2018, 13:00 2 6,64 6,62 5,83 0 0,00 0,00 0,00 2 0 0,00 0,00 0,00

8 8.3B+C P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C - Copii Na�ional 29.05.2017, 16:00 03.07.2017, 12:00 30.03.2018, 12:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

8 8.3B+C P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 - Persoane cu dizabilită�i Na�ional 31.05.2017, 16:00 20.07.2017, 12:00 20.04.2018, 12:00 6 30,81 21,90 18,05 0 0,00 0,00 0,00 6 0 0,00 0,00 0,00

8 8.2 POR/2017/8/8.1/8.2B/1 Na�ional 18.08.2017, 16:00 18.10.2017, 12:00 18.04.2018, 12:00 6 53,68 49,31 36,96 0 0,00 0,00 0,00 6 0 0,00 0,00 0,00

8 8.2 P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulan�e Na�ional 06.07.2018, 12:00 09.07.2018, 12:00 31.08.2018, 12:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

8 8.2 POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate Na�ional 09.07.2018, 12:00 09.07.2018, 16:00 07.09.2018, 19:00 3 51,44 51,44 44,99 0 0,00 0,00 0,00 3 0 0,00 0,00 0,00

8 8.1.A P.O.R/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni 12.04.2018, 12:00 21.05.2018, 12:00 21.10.2018, 12:00 5 54,36 52,49 51,44 0 0,00 0,00 0,00 5 0 0,00 0,00 0,00

8 8.1.A POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate Na�ional 09.07.2018, 12:00 09.07.2018, 16:00 07.09.2018, 19:00 4 29,71 29,71 26,45 0 0,00 0,00 0,00 4 0 0,00 0,00 0,00

9.1 - DLRC/CLLD | Alocare ADR Sud Muntenia: 0,00 lei | Valoare solicitat ă: 0,00 lei | Grad de acoperire: nan%

9 9.1 POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

9 9.1 POR/2018/9/9.1/1/IMM 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

10.1 - Infrastructură educa�ională pentru învă�ământ obligatoriu | Alocare ADR Sud Muntenia: 192.186.360,30 lei | Valoare solicitată: 573.922.488,09 lei | Grad de acoperire: 298,63%

10 10.1.A POR/10/2017/10/10.1.A/7regiuni 04.12.2017, 16:00 04.01.2018, 12:00 04.07.2018, 12:00 20 60,01 48,02 45,26 0 0,00 0,00 0,00 20 0 0,00 0,00 0,00

10 10.1.A POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni Na�ional 05.07.2018, 12:00 09.07.2018, 15:00 31.12.2020, 15:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

10 10.2 POR/2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI 04.12.2017, 16:00 04.01.2018, 12:00 10.07.2018, 12:00 5 49,23 48,93 47,95 0 0,00 0,00 0,00 5 0 0,00 0,00 0,00

10 10.3 POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI 24.10.2017, 12:00 24.11.2017, 12:00 24.07.2018, 12:00 2 60,82 60,82 59,60 1 32,86 32,86 32,20 1 0 0,00 0,00 0,00

10 10.3 POR/2018/10/10.1/10.3/SM 01.10.2018, 16:00 05.10.2018, 12:00 07.12.2018, 12:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

10 10.1.B POR/10/2017/10/10.1.B/7regiuni 04.12.2017, 16:00 04.01.2018, 12:00 09.07.2018, 12:00 61 496,40 487,77 477,31 4 25,57 24,48 23,99 57 0 0,00 0,00 0,00

10 10.1.B POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni Na�ional 05.07.2018, 12:00 09.07.2018, 15:00 31.12.2020, 15:00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

13.1 (9b) - Revitalizarea comunită�ilor din zonele urbană | Alocare ADR Sud Muntenia: 113.423.073,63 lei | Valoare solicitată: 487.869.516,78 lei | Grad de acoperire: 430,13%

13 13.1 POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI 28.03.2018, 17:00 30.04.2018, 12:00 01.10.2018, 16:00 29 526,04 511,70 487,87 0 0,00 0,00 0,00 29 0 0,00 0,00 0,00

13.1 (9b) - Revitalizarea comunită�ilor din zonele urbană (SUERD) | Alocare SUERD: 281.131.837,33 lei | Valoare solicitată: 125.672.817,80 lei | Grad de acoperire: 44,70%

13 13.1 (SUERD) POR/2018/13/13.1/1/SUERD SUERD 28.03.2018, 17:00 30.04.2018, 12:00 01.10.2018, 16:00 7 135,41 128,38 125,67 0 0,00 0,00 0,00 7 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 1.047 7.378,34 6.809,21 6.111,86 271 1.436,12 1.338,71 1.181,16 347 429 1.765,15 1.601,28 1.400,85

Curs Inforeuro valabil în luna Octombrie 2018: 4.6701 lei.

Note:
Valoarea totală este formată din cofinan�are UE (FEDR) la care se adaugă cofinan�area de la bugetul de stat (BS), contribu�ia beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
Valoarea eligibilă este formată din cofinan�are UE (FEDR), la care se adaugă cofinan�area de la bugetul de stat (BS) și contribu�ia beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE).
Valoarea solicitată este formată din cofinan�are UE (FEDR) și cofinan�area de la bugetul de stat (BS).
Alocarea apelului este suma solicitată, confom Ghidului solicitantului, calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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POCU – „Inovare prin formare”
Miercuri, 10 octombrie, Ministerul »

Fondurilor Europene prin Autoritatea de 
Management pentru Programul 
Operațional Capital Uman (AMPOCU) 
a lansat apelul competitiv de proiecte 
„Inovare prin formare”, aferent Axei 
prioritare 3, Prioritatea de investiții 10 iii/ 
Obiectiv specific 3.12, cu depunere în 
MySMIS, începând cu data de 15 octombrie, 
ora 16.00, termenul limită de depunere 
fiind 15 ianuarie 2019, ora 16.00. 

Acest apel de proiecte este destinat regiunilor 
mai puțin dezvoltate (inclusiv ITI Delta Dunării) și 
urmărește formarea profesională a angajaților din 
întreprinderile mari, cu scopul de a îmbunătăți ni-
velul de cunoștințe, competențe, aptitudini în do-

meniile aferente sectoarelor economice și dome-
niilor identificate conform SNC și SNCDI. 

În cadrul acestui apel lansat de POCU, pot de-
pune cereri de finanțare angajatori, întreprinderi 
mari constituite ca societăți comerciale conform 
Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările 
ulterioare, persoane juridice cu drept privat și scop 
patrimonial.  

Alocarea bugetară totală prin POCU pentru 
acest apel competitiv este de peste 38 de milioane 
de euro (cofinanțarea UE și națională), din care 
1.000.000 de euro reprezintă alocarea destinată 
ITI Delta Dunării. 

Mai multe detalii puteți afla accesând link-ul 
următor: http://www.fonduri-ue.ro/presa/nou-
tati-am-oi/details/6/574/am-pocu-lansează-ape-
lul-competitiv-de-proiecte-„inovare-prin-for-
mare”.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/574/am-pocu-lanseaz�-apelul-competitiv-de-proiecte-�inovare-prin-formare�
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/574/am-pocu-lanseaz�-apelul-competitiv-de-proiecte-�inovare-prin-formare�
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/574/am-pocu-lanseaz�-apelul-competitiv-de-proiecte-�inovare-prin-formare�
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/574/am-pocu-lanseaz�-apelul-competitiv-de-proiecte-�inovare-prin-formare�
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Pe urmele dacilor spre „Cetatea Soarelui” (Helis)
Poate nu la fel de generos în ceea »

ce privește obiectivele turistice precum 
alte județe ale regiunii Sud-Muntenia, 
Ialomița este cunoscut drept unul dintre 
cele mai vechi teritorii locuite din România, 
fiind populat continuu încă din Paleolitic și 
Neolitic, epoci ale istoriei destul de 
îndepărtate ca timp, cultură și civilizație, 
față de perioada geto-dacă pentru care 
dovezile ce confirmă existența așezărilor 
umane în această zonă sunt mai importante 
din punct de vedere calitativ și cantitativ. 

Cetatea Soarelui - reședința primilor regi geto-
daci - reprezintă un domeniu de interes care a sus-
citat, în timp, interesante controverse, perspecti-
vele asupra localizării acestui centru bazându-se 
pe textele istorice din Antichitate, de la Herodot (se -
colul al V-lea, Î.HR), până la Pausanias (secolul al 
II-lea, d.HR).  

Astfel, aceste surse au arătat că Helis  - ceta-
tea închinată regelui Dromichete - a reprezentat, 
în vechile vremuri ale istoriei, un adevărat centru 
sacru, dar și unul comercial foarte puternic. Popu-
lația geto-dacă din interiorul acestei cetății realiza 
numeroase schimburi comerciale pe râul Ialomița, 
care, era considerat cea mai importantă arteră na-
vigabilă a zonei de sud – est, din străvechea Dacie 

Cea mai vehiculată variantă privind localiza-
rea Cetății Helis este complexul arheologic Piscul 
Crăsani, iar cel care a acreditat această ipoteză es -
te Vasile Pârvan („Getica”). În sprijinul acestei afir -
mații stau atât monedele descoperite în așezările 
de la Crăsani și Copuzu, monede getice locale sau 
sud-dunărene, cât și monede provenind din Tha-
sos, Macedonia Prima, Dyrrhachium, Tomis sau Im-
periul roman. Una din cele mai importante desco-
periri ale lui Pârvan în acest loc este un candelabru 
de bronz cu trei brațe, expus în prezent la Muzeul 
Național de Isorie al României.  

O altă ipoteză, de dată mai recentă, a fost lan -
sată de Ion Munteanu în „Istoria veche a Stelnicii. 
Monografie”. Situată pe malul brațului Borcea al 
Dunării, Stelnica este cunoscută de către arheologi 
datorită necropolei getice de la Grădiștea Mare (sec. 
IV-III î.Hr., La Tène timpuriu), aici fiind descoperite 

până în prezent 193 de morminte de înhumație și 
21 de gropi pentru ofrande. De menționat că așe -
zarea are urme de locuire încă din Neolitic (cultura 
Boian), dar și din Epoca Bronzului târziu (cultura 
Coslogeni). Astfel, conform acestei noi ipoteze, Ce -
tatea Soarelui ar fi fost situată în punctul numit Ma -
zale de pe moșia Stelinica. Poate nu întâmplător, 
în prezent, Fundația pntru Dezvoltare Locală și Re-
gională, în parteneriat cu Institutul Național de Pa-
trimoniu, cu Muzeul Satului și cu Ministerul Cultu-
rii, intenționează să realizeze la Fetești construc -
ția unui parc tematic de reconstituire istorică a 
Cetății Soarelui. 

Deși diferite în esență, cele două teorii privind 
situarea Cetății Soarelui au în comun nu doar cur-
sul râului Ialomița, Naparis – „Râul Divin”, în denu -
mirea geților, ci și descoperirile prinvind existența 
așezărilor umane datând din cele mai vechi epoci 
ale istoriei. 

Între aceste două repere ialomițene ce aduc 
în prim-plan epoca dacică, iubitorii de valori isto-
rice mai pot vizita Mănăstirea Balaciu – monument 
istoric cu o vechime de două veacuri, Biserica 
„Sfinții Voievozi” din Slobozia – unul dintre cele 
mai vechi lăcașuri de cult din țară, Conacul Hagia-
noff de pe Domeniul Manasia, precum și Conacul 
Marghiloman de la Hagiești. 

Sursa: adevarul.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro


11Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 390 / 8 - 14 octombrie 2018

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

IN
FO

 JU
D

EȚE

Autoritățile locale din comuna Albeștii de Ar geș 
au realizat o informare cu privire la stadiul de imple -
mentare a proiectului PNDL II „Extindere sistem ali -
mentare cu apă sat Dobrotu și reabilitare sistem de 
alimentare cu apă sat Albești-Ungureni, comuna 
Albeștii de Argeș”. Astfel, potrivit acesto ra, proiec -
tul este finalizat în proporție de 85%, locitorii din sa -
tul Dobroțu beneficiind în prezent de apă potabilă.  

Prin aceast proiect ce are alocate fonduri de pes -
te 120 de mii de euro, s-au preconizat lucrări de extin -
dere și reabilitare a rețelei de alimentare cu apă în 
satele Dobrotu, Albești, Ungureni (stație de pompare 
Ungureni Izlaz), de extindere a rețelei de apă în 
satele Albești și Cândești, precum și de canalizare 
și epurare a apelor uzate menajere, în comuna Al -
beștii de Muscel.  

Programul Național de Dezvoltare Locală este 

o sursă de finanțare ce vizează asigurarea unui set 
minim de servicii publice în domenii precum: să-
nătate, educație, apă-canalizare, energie termică 
și electrică, iluminat public și transport, salubriza -
re, cultură, culte, locuire sau sport. În a doua eta pă 
a programului se finanțează 9.500 de investiții pen -
tru care sunt alocate fonduri de 30 de miliarde de lei. 

Sursa: ziarulargesenilor.ro

Îmbunătăţirea infrastructurii 
de alimentare cu apă prin PNDL, 

în Albeștii de Argeș

Argeș

Reprezentanții Consiliulu Județean »
Călărași au reperat ca posibilitate de 
reabilitare a Palatului Prefecturii – clădire 
de patrimoniu cu o valoare inestimabilă 
pentru zona Bărăganului -, Programul PA 
14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu 
cultural și schimb cultural” – program 
aflat în gestiunea Unității de Management 
a Proiectului din cadrul Ministerului 
Culturii și Identității Naționale.  

Astfel, la finele lunii septembrie, autoritățile 
județene au aprobat proiectul de apartamentare a 
edificiului, aspect necesar pentru accesarea fi nan -
țării. Conform acestei hotărâri, clădirea a fost apar -
tamentată în trei corpuri: vestic, central și estic. 

Încercările autorităților județene de a reabi-
lita acest monument durează de ceva timp. În pre-
zent se vehiculează ca termen de debut al lucrări -

lor de reabilitare, martie 2019, conform declarații -
lor lui Eduard Grama, directorul Direcției de Dezvol -
tare și Relații Externe din cadrul CJ Călărași: „Pa-
latul se află în administrarea Consiliului Județean 
Călărași din anul 2004 în baza unei Hotărâri de Gu-
vern. În respectivul document, avea prevăzută men -
țiunea Lucrări de consolidare. Astfel, pentru a pu-
tea face investiții, am solicitat MAI modificarea 
Hotărârii de Guvern în care am solicitat trecerea 
expresă reabilitare, restaurare, consolidare, mo-
dernizare din fonduri guvernamentale și fonduri 
proprii. Acest lucru s-a finalizat la sfârșitul anului 
2017, iar în anul 2018 am decis realizarea unui pro -
iect prin care clădirea monumentului – simbol al 
județului nostru să fie restaurată. Astfel, lucrările 
de restaurare a Palatului Administrativ Călărași vor 
începe în primăvara anului 2019 și sperăm că vom 
reuși să-i redăm frumusețea și strălucirea pe care 
o avea înainte simbolul nostru”. 

Sursa: adevarul.ro

Planuri de renovare 
a Palatului Prefecturii din Călărași

Călărași

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesenilor.ro
http://adevarul.ro


În data de 15 octombrie, »
a fost inaugurat Ambulatoriul Secției 
de Oncologie din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Giurgiu. 

Prin această inițiativă, rezultat al colaborării 
strânse dintre Consiliul Județean Giurgiu și Spitalul 
Județean de Urgență Giurgiu, Secția de Oncologie 
cuprinde două cabinete de consultații, un salon cu 
șase paturi în regim de spitalizare de zi, un birou re -
gistrator medical, o cameră de pregătire a tratamen -
tului, grupuri sanitare și o sală de așteptare, aspec -
te importante pentru o activitate medicală ce tre-
buie să deservească aproximativ 7000 de bolnavi cu 
afecțiuni oncologice din județul Giurgiu. 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu beneficiază 
de ample lucrări de modernizare cu sprijinul Consi-
liului Județean Giurgiu; astfel în prezent sunt începu -
te lucrările de reabilitare și modernizare a curții in-
terioare a spitalului și de îmbunătățire a iluminatului 
public. Totodată, au mai fost depuse proiecte vizând 
„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 
Ambulatoriu din cadrul SJU Giurgiu”, precum și „Rea-
bilitare, extindere și dotare corp spital nou C1+C2”. 

Sursa: Consiliul Judeţean Giurgiu
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Miercuri, 10 octombrie, în cadrul »
ședinței extra orinare a Consiliului Local 
Târgoviște, a fost aprobat studiul de 
fezabilitate, precum și indicatorii tehni co 
– economici pentru obiectivul de investiții 
„Ame najare skatepark în Municipiul 
Târgoviște – adiacent Parcului Chindia”.  

Făcând referire la acest proiect ce se va întin -
de pe o suprafață de 4000 de mp, Cristian Stan, pri -
marul orașului a precizat: „Trebuie să spunem că, 
având în vedere faptul că este finanțat prin POR,  
suprafața construită este de maxim 10% din supra-

fața totală a imobilului pe care se va realiza in-
vestiția. În aceste condiții aparatele acelea de fit-
ness vor fi amplasate pe iarbă, astfel încât să nu se 
ia din suprafața construită. Oricum cea mai mare 
parte din suprafața construită va fi ocupată de 
skatepark”. 

Conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Lo -
cal nr.313/31 august 2017, proiectul a luat naștere 
ca răspuns la petiția inițiată de un grup de tineri, 
practicanți ai acestui sport, manifestându-se astfel 
deschiderea autorităților locale față de solicitările 
cetățenilor, deschidere ce duce la o îmbunătățire 
a nivelului de viață și de civilizație. 

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Skatepark 
pentru tinerii târgovișteni

Dâmboviţa

Ambulatoriu pentru bolnavii 
cu afecţiuni oncologice

Giurgiu

http://cjgiurgiu.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://jurnaldedambovita.ro
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Autoritățile locale din municipiul »
Fetești, județul Ialomița, au pregătit 
proiecte importante pentru implementarea 
cărora este vizată finanțarea prin fonduri 
europene. Prin aceste proiecte se are în 
vedere modernizarea și dotarea unei 
unități școlare, achiziția de autobuze 
electrice destinate deservirii navetiștilor 
interni, extinderea Ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Municipal „Anghel Saligny” 
precum și construirea unui Centru 
Multifuncțional. 

Astfel, la începutul acestui an Primăria Muni-
cipiului Fetești a pus în dezbatere publică proiectul 
ce vizează extinderea și dotarea cu echipamente 
medicale a Ambulatoriului din Cadrul Spitalului Mu-
nicipal „Anghel Saligny” , Ambulatoriu ce va avea 
în componență 19 cabinete de specialitate, săli de 
tratament, un laborator de radiologie și unul de ima -
gistică medicală. Acest proiect în valoare de peste 9 
milioane de lei a trecut de prima etapă de evaluare. 

Construirea Centrului Multifuncțional dotat cu 
săli de conferințe, o bibliotecă și parcări este un pro -
iect îndrăzneț în valoare totală de 5 milioane de euro. 

Proiectele ce au ca scop creșterea eficienței 
energetice a Liceului Tehnologic de Industrie Ali-
mentară și a Liceului Teoretic „Carol I”, precum și 
achiziția celor cinci autobuze electrice au ca sursă 
de finanțare Programul Operațional Regional 2014-
2020, derulându-se 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 in-
teligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Ope-
rațiunea 3.1.B - Clădiri publice, respectiv Priori-
tatea de investiții 3.2 - „Promovarea strategiilor 
de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urba -
ne, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de 
mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pen-
tru atenuarea adaptărilor”. 

Sursa: realitatea-ialomiţeana.blogspot.com

Proiecte de investiţii importante 
pentru locuitorii municipiului Fetești

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://realitatea-ialomi�eana.blogspot.com


În data de 8 octombrie, județul »
Prahova a fost gazda „ Caravanei 
ambasadorilor UE la proiectele finanțate 
de Uniunea Europeană în România”. 

În cadrul acestui evenimentul ce face parte 
din campania „Da, ne pasă!” ambasadori ai state-
lor membre UE și reprezentanți ai Comisiei Euro-
pene, alături de reprezentanți ai Ministerului Afa-
cerilor Externe, ai Ministerului Fondurilor Euro-
pene și ai Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, efectuează vizite în teren, 
pentru a observa modul cum au fost realizate și 
implementate proiectele care au primit finanțare 
europeană. 

Vizita oficialităților europene și române – co-
ordonată de de Monica Loloiu, consilier al rapor-
torului politic al reprezentanței Comisiei Europe -
ne, a avut ca obictive: „Muzeul Ceasului Nicolae 
Simache” din Ploiești și Conacul „Pană Filipescu” 
de la Filipeștii de Târg. Cu această ocazie, amba-
sadorii europeni și-au manifestat aprecierea față 
de proiectele realizate cu bani europeni de Consi-
liul Județean Prahova. 

Sursa: incomod-media.ro
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Vineri, 12 octombrie, Inspectoratul »
pentru Si tuații de Urgență Teleorman, 
în colaborare cu Muzeul Național al 
Pompierilor a organizat, în foaierul 
Instituției Prefectului din municipiul 
Alexandria, expoziția de fotografii și 
documente „Repere din istoria pompierilor 
militar, în județul Teleorman”. 

Prin acest eveniment s-au aniversat 50 de ani 
de la înființarea Grupului de Pompieri din județul 

Teleorman, evenimentul înscriindu-se în seria acti -
vităților dedicate Centenarului Marii Uniri; astfel, 
cei care au dat curs acetei invitații au putut realiza 
o călătorie prin istorie, începând cu anul 1877, piese -
le expuse oferind informații despre primele for ma -
țiuni de pompieri de pe teritoriul județului Teleor -
man, modul de organizare a acestora, inter ven țiile 
semnificative efectuate în acea perioadă, precum și 
exponate din cadrul Muzeului Național al Pompieri -
lor ce redau trecutul glorios al militari lor în luptă cu 
forțele naturii pentru salvarea vie ților oamenilor. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro

„Repere din istoria 
pompierilor militari, în județul Teleorman” – 

expoziţie cu tematică istorică

Teleorman

Caravana ambasadorilor UE 
la proiectele finanţate de Uniunea Europeană

Prahova

http://incomod-media.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulteleormanul.ro


Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre activitățile derulate de către 

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
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.

DATE DE CONTACT 
Agenţia 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 Judeţean 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 Judeţean 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 Judeţean GIURGIU 
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,                 
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax / 0246/215.271 
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean 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 Judeţean PRAHOVA 
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova 
Tel./fax / 0244/595.594 
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul Judeţean TELEORMAN 
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman, sediul Consiliului Județean 
Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,             
mun. Alexandria, jud. Teleorman 
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494 
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro 
 
Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. 
Călărași, cod 910001 
Tel. / fax 0342-100.160 
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro 
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Alexandra POPA, Andreea PLOEȘTEANU, 
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU, 
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA 
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,  
Website / www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro 
Data publicării / 15 octombrie 2018

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 ca ractere 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 newsletter-ului. 
Materialele de informare vor fi transmise la adresa 

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. 
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul 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 mass-media 
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor 

dedicate (portalurilor de știri economice), precum 
și publicului larg. 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi 
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, 

fax: 0242/313.167.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

