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În data de 25 aprilie, Liviu Gabriel 
Mușat, directorul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și 
Vlad Gheorghe Oprea, primarul orașului 
Sinaia au semnat contractele de 
finanțare pentru proiectele „Construire 
park&ride” și „Eco – bus”. Astfel, pentru 
reducerea emisiilor de carbon, obiectivul 
general comun al celor două proiecte, 
investițiile se ridică la o valoare totală de 
peste 45 de milioane de lei. 

Cele două aplicații sunt finanțate din Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 
3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de carbon”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate 
tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 
promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a 
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiec-

tivul specific „Reducerea emisiilor de carbon în zonele ur‐
bane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Pentru realizarea obiectivului propus, Primăria Orașului 
Sinaia, beneficiar de fonduri Regio, va asigura condițiile pen-
tru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din trans-
portul privat cu autoturisme, către transportul public („Con‐
struire park&ride”), dezvoltând totodată un sistem de 
transport public de călători atractiv și eficient („Eco‐bus”). 

(continuare în pagina 3) 

Investiții de peste 45 de milioane de lei 
pentru reducerea emisiilor de carbon în stațiunea Sinaia
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(continuare din pagina 2) 
Prin implementarea acestor proiecte complemen-

tare, locuitorii orașului, precum și turiștii care aleg ca 
destinație stațiunea Sinaia, vor beneficia de o parcare 
cu o capacitate de 300 de locuri, precum și de două 
stații de reîncărcare a autovehiculelor alimentate elec-
tric. De asemenea, beneficiile vizate includ creșterea 
capacității de transport public, extinderea traseelor ru -
tiere și modernizarea sistemului de transport, prin in-
troducerea unui sistem inteligent de management al 
traficului, al unui sistem de e-ticketing, precum și prin 
achiziționarea a 11 autobuze ecologice, nepoluante 
pentru transportul public de călători. 

Proiectul „Construire park&ride” are o valoare 
totală de 27.097.223,07 lei, din care peste 19 milioane 
de lei sunt alocați din Fondul European pentru Dez-
voltare Regională (FEDR), aproximativ 3 milioane de 
lei provin din bugetul de stat, în timp ce peste 450 de 
mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Peri -
oada de implementare a acestui proiect este de 54 de 
luni, începând cu 1 septembrie 2017. 

Aplicația „Eco‐bus” vizează investiții a căror valoa -
re totală se ridică la 18.314.932,44 lei, peste 13,5 mili -

oane de lei este alocarea din FEDR, aproximativ 2 mili -
oane de lei provin din bugetul de stat, cofinanțarea 
be neficiarului având o valoare de aproape 320 de mii 
de lei. Proiectul va fi implementat în perioada 25 februa -
rie 2016 – 28 februarie 2021.  

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înre-
gistrat 1.161 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa-
bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului 
Prahova au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
302 cereri de finanțare, având o valoare solicitată de pes -
te 1,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 3 proiecte depuse 
în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 4e, 
solicită fonduri de peste 62 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 5,5 milioane de lei fonduri nerambursabile 
pentru creșterea eficienței energetice a Pavilionului principal 

din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia”, Mizil
Joi, 25 aprilie, a fost semnat contractul de finan -

țare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice 
a Spitalului Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil – Pavilionul 
principal” finanțat din Programul Operațional Regional 
2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tran ‐
ziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prio -
ritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energe‐
tice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării ener giei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, in‐
clusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Ope -
ra țiunea B – Clădiri publice. 

Primăria Orașului Mizil, beneficiar de finanțare eu -
ropeană, și-a propus prin acest proiect să îmbunătă -
țească eficiența energetică a Pavilionului principal din 
cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia”, Mizil, corp 
de clădire care concentrează o parte importantă din ac -
tivitatea medicală a unității spitalicești. Investițiile pe 
care administrația locală le va realiza vor avea ca efect 
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și scă-
derea cheltuielilor pentru plata energiei cu peste 80%, 
ca urmare a economiei realizate la consumul de resur -
se. De asemenea, personalul medical, locuitorii orașu -
lui Mizil și ai localităților aflate în vecinătate, se vor 
bucura de un confort termic sporit, indiferent de ano-
timp, precum și de condiții optimizate de igienă.  

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spita ‐
lului Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil – Pavilionul princi ‐
pal” se ridică la o valoare totală de 6.969.992.01 lei, din 
care peste 5,5 milioane de lei provin din Fondul Euro-
pean pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 842 de 
mii de lei sunt alocate de la bugetul de stat, în timp ce 
aproape 130 de mii de lei reprezintă cofinanțarea eligi -
bilă a beneficiarului. Perioada de implementare a pro-
iectului este 1 iunie 2017 – 31 decembrie 2020. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înre-
gistrat 1.161 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa-
bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului 
Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
302 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,9 
miliarde de lei. Dintre acestea 18 proiecte depuse în 
cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 B, 
solicită fonduri de peste 94 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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S-a lansat în consultare publică online 
Planul de acțiune SUERD!

Președinția și Secretariatul Strategiei Uniunii Europene 
pentru Regiunea Dunării (SUERD) au lansat con sultarea publică 
online prin intermediul site-ului SUERD și al rețelelor sociale, 
pentru a implica reprezentanții socie tății civile și publicul larg 
în actualizarea acțiunilor și pro iectelor cu impact strategic 
pentru Regiunea Dunării. 

În contextul pregătirii noii perioade de programa re, Pla-
nul de acțiune al SUERD este în proces de revizuire, actorii 
SUERD – coordonatori naționali, coordonatorii de arii prioritare 
și grupurile de coordonare, părțile interesate și experții din 
țările Regiunii Dunării, precum și direcțiile generale ale Comisiei 
Europene – elaborând documentația aferentă propriei 
contribuții la noul plan de acțiune. 

Până la sfârșitul lunii mai prima versiune a planu lui va fi 
realizată, urmând ca în luna iunie, în cadrul ce lei de-a opta 
ediții a Forumului Anual al SUERD organi zate la București, 
Președinția română a SUERD să ofere spațiu pentru consultări 
și pentru un schimb mai larg de idei între părțile interesate și 
societatea civilă. Pe baza contribuțiilor tuturor actorilor stra-
tegiei, Comisia Europeană va utiliza propunerea consolidată 
de elabo rare a noului Plan de acțiune, care va fi aprobat de 
mi niștrii Regiunii Dunării, în octombrie 2019. 

Întrucât SUERD este un proces care funcționează pe 
principiul „de jos în sus”, societatea civilă din macro regiunea 
Dunării are posibilitatea să prezinte propuneri pentru noul 

Plan de Acțiune. Cei care doresc să partici pe la revizuirea SU-
ERD sunt invitați să-și prezinte ideile despre proiecte noi și 
acțiuni strategice și să aducă o con tribuție valoroasă pentru 
Strategie. Pot participa la consul tări toate persoanele interesate 
și organizațiile societă ții civile. Contribuțiile pot adăuga teme 
noi, relevante, sau pot recomanda îmbunătățirea abordărilor 
existente. 

Pentru a facilita transmiterea contribuțiilor, a fost elaborat 
un chestionar care trebuie completat înainte de 20 mai 2019. 
Autorii propunerilor sunt invitați să ada uge și adresa de e-
mail, ca să fie invitați la consultările publice care vor avea loc 
pe 27 iunie 2019 la București și să fie informați despre rezul-
tatele consultărilor. Lim ba de lucru a SUERD este limba engleză, 
de aceea chestio narul este formulat în această limbă și necesită 
răspunsuri tot în engleză. 

SUERD este o strategie macroregională adoptată de Co-
misia Europeană în decembrie 2010 și cuprinde 14 state 
dintre care: nouă state membre UE (Austria, Bulgaria, Croația, 
Cehia, Germania, Ungaria, România, Slovacia și Slovenia) și 
cinci state nemembre UE (Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, 
Serbia, Republica Moldova și Ucraina). 

Regiunea Dunării se întinde de la Pădurea Neagră (Ger-
mania) până la Marea Neagră (România-Bulgaria-Moldova-
Ucraina) și are o populație de 115 milioane de locuitori. 

Sursa: MDRAP

A fost publicat Ghidul specific 2.1.A, pentru noul apel de proiecte destinat 
doar regiunilor: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru!

În data de 6 mai, Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020 (AMPOR) a pu-
blicat Ghidul specific aferent Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea 
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Priorității de 
investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special 
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încu‐

rajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare 
de afaceri”, Microîntreprinderi, în cadrul noului apel de proiecte 
lansat pentru următoarele regiuni: Nord Est, Sud Est, Sud Vest 
Oltenia, Vest și Centru. Potențialii beneficiari din regiunile men -
ționate pot depune aplicații în perioada 8 iulie – 8 noiembrie. 
Ghidul poate fi consultate pe site-ul ministerului, www.inforegio.ro.

http://mdrap.ro
http://www.inforegio.ro
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S-a prelungit termenul de depunere 
a aplicațiilor pentru apelul de proiecte 

POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat!
Marți, 7 mai, Autoritatea de Management pentru 

Programul Operațional Regional (AMPOR) din cadrul 
Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice a pre-
lungit termenul de depunere a cererilor de finanțare 
pentru apelul de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în 
parteneriat, din cadrul Axei prioritare 4 - „Sprijinirea dez ‐

voltării urbane durabile”, Obiectivul specific 4.1  - „Re‐
ducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de 
județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate ur ‐
bană durabilă”, până la data de 28.06.2019, ora 12.00. 

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific 
rămân neschimbate.
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Situația proiectelor POR în data de 7 mai 2019
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Constantin TUDORACHE 
• 20 ani de 

activitate în cadrul 
ADR Sud Muntenia! 

În prima zi a lunii mai, co -
legul nostru Constantin TUDO -
RACHE, conducător auto, Ser -
viciul Administrativ, împlineș te 
20 de ani de activitate în cadrul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim 
pentru profesionalismul și responsabilitatea de care 
ai dat dovadă în cei 20 de ani de activitate continuă! 

La Mulți Ani cu multe bucurii!

Gilda Lidia NICULESCU 
• 16 ani de 

activitate în cadrul 
ADR Sud Muntenia! 

În data de 5 mai, colega 
noastră Gilda Lidia NICULES -
CU, șef Serviciu Dezvoltare, 
îm plinește 16 ani de activitate în Agenție! 

Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim 
pentru profesionalismul și conștiinciozitatea mani -
festate de-a lungul celor 16 ani în cadrul ADR Sud 
Muntenia. 

La Mulți Ani cu multe realizări!

Rodica IORGA 
• 12 ani de 

activitate în cadrul 
ADR Sud Muntenia! 

În data de 1 mai, colega 
noastră Rodica IORGA, șef Ser -
viciu Verificare proiecte POR, 
Direcția Organism Intermediar, 
împlinește 12 ani de activitate în Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!  

Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pen-
tru profesionalismul și colegialitatea manifestate de-a 
lungul celor 12 ani în cadrul ADR Sud Muntenia! 

La Mulți Ani cu multe realizări!

Diana POȘCHINĂ PENESCU 
• 11 ani de 

activitate în cadrul 
ADR Sud Muntenia! 

La începutul acestei luni, 
colega noastră Diana POȘCHI -
NĂ PENESCU, expert Serviciul 
Monitorizare proiecte POR, 
împlinește 11 ani de activitate în Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim 
pentru responsabilitatea și motivația manifestate 
de-a lungul celor 11 ani în cadrul ADR Sud Muntenia! 

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Florina RĂȘCANU 
• 13 ani de 

activitate în cadrul 
ADR Sud Muntenia! 

În data de 2 mai, colega 
noastră Florina RĂȘCANU, ex -
pert Serviciul Dezvoltare, împli -
nește 13 ani de activitate în Agenția pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim 
pentru profesionalismul și colegialitatea manifesta -
te de-a lungul celor 13 ani în cadrul ADR Sud Muntenia! 

La Mulți Ani cu împliniri! 

Silviu George MITREA 
• 17 ani de 

activitate în cadrul 
ADR Sud Muntenia! 

La începutul lunii mai, co-
legul nostru Silviu George MI-
TREA, expert Serviciul Monito -
rizare proiecte POR, împlinește 
17 ani de activitate în cadrul Agenției! Cu această 
ocazie, dorim să-l felicităm și să-i mulțumim pentru 
profesionalism și pentru întreaga activitate derulată 
până în prezent în Agenția pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia! 

La Mulți Ani cu reușite în toate domeniile!
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Cel de-al VII-lea seminar interregional 
și vizită de studiu în cadrul proiectului ClusterFY
În perioada 14-16 mai 2019, ADR Sud Muntenia 

va fi gazda unei suite de evenimente ce se vor des -
fășura în Pitești, la Institutul de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Pomicultură Pitești – Mărăcineni, dar și în Bu cu -
rești în cadrul Conferinței Europene a Clusterelor 2019. 

Aceste evenimente vor fi organizate de Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate 
de partener în proiectul ClusterFY - „Promovarea co‐
laborării inter‐regionale a clusterelor și integrarea în 
lanțurile de valori internaționale”, finanțat din progra-
mul INTERREG Europe, Axa prioritară 1.1 b. 

Desfășurate în cadrul celei de-a șasea ediții a Con -
ferinței Europene a Clusterelor – 2019, aceste activități vor 
permite participarea membrilor consorțiului proiectului. 

Obiectivul principal al acestui proiect este acela 
de a îmbunătăți instrumentele de politici în domeniul 
dezvoltării Clusterelor, din regiunile și țările partenere, 
prin cooperare inter-regională și integrare în lanțurile 
internaționale de valori, prin intermediul unui meca-

nism bine structurat de transfer de cunoștințe și bune 
practici ce este implementat de un consorțiu format 
din 8 parteneri din Lituania, Suedia, Olanda, Spania, Po -
lonia, Slovacia, Grecia și România. Instrumentul de po-
litică pe care proiectul își propune să-l îmbunătățească 
este  aferent POR 2014-2020, Axa 1, Prioritatea 1.1.  

Consorțiul proiectului este format din: 
Lider de Proiect: Agenția pentru Știință, Inovare •

și Tehnologie – LITUANIA 
P1. Alianța Proviinciilor Nordice – OLANDA •
P2. Municipalitatea Hudiksvall - SUEDIA •
P3. Agenția pentru Dezvoltarea Întrepinderilor •

din Polonia – POLONIA 
P4. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun -•

tenia – ROMÂNIA 
P5. Universitatea Castilla - La Mancha – SPANIA •
P6. Agenția pentru Inovare și Energie – SLOVACIA •
P7. Centrul pentru Cercetare și Tehnologie Hellas •

- GRECIA.
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Finanțare europeană destinată achiziției de tehnologii 
și dispozitive de asistență pentru persoanele 

cu dizabilități care doresc să se angajeze
Autoritatea Națională a Persoanelor 

cu Dizabilități (ANPC) și Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă (ANOFM) au depus Fișa de 
proiect aferentă acordării de fonduri 
europene pentru achiziționarea de 
tehnologii și dispozitive de asistență de 
către persoanele cu dizabilități. 
Procedura de acordare a subvențiilor în 
vederea sprijinirii persoanelor cu 
dizabilități pentru accesarea și utilizarea 
tehnologiilor și a dispozitivelor asistive, 
altele decât cele finanțate prin Fondul 
național unic de asigurări sociale și de 
sănătate, a fost aprobată prin semnarea 
Ordinului comun al miniștrilor Sănătății 
și Muncii. 

Subvențiile, acordate sub forma unui voucher ti-
părit de ANPC, vor fi alocate din fonduri europene, 
prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul 
Axei prioritare 3, „Locuri de muncă pentru toți”. Va-
loarea maximă a unui voucher este de 5000 de euro, 
acestea fiind distribuite de direcțiile generale de asis -
tență socială și protecția copilului județene, pe baza 
certificatului de încadrare în grad de handicap și a re-
comandării medicului specialist. 

Beneficiarii vor figura în evidențele ANOFM și vor 
primi tot sprijinul serviciului de ocupare în vederea 
gă sirii unui loc de muncă. Totodată, angajatorii per-
soanelor din cadrul acestui proiect vor primi o sub -
venție în o valoare de 2.250 lei pe lună pentru o pe-

rioadă de 18 luni, pentru fiecare persoană angajată. 
În funcție de cerere și rezultatele inițiale ale pro-

iectului, a cărui valoare este de 35 de milioane de eu -
ro, Ministerul Fondurilor Europene poate suplimenta 
această sumă pentru a deservi o categorie cat mai lar -
gă de beneficiari. 

Sursa: phon.ro

Oportunități de finanțare deschise 
prin Fondul de Dezvoltare și Investiții

Comisia Națională de Strategie și Prognoză a lan-
sat, pentru anul în curs, sesiunea de depunere a for-
mularelor de solicitare de finanțare prin Fondul de 
Dezvoltare și Investiții. 

Prin acest fond se pot finanța proiecte de dez-
voltare care cuprind investiți sau lucrări de întreținere, 
respectiv de reparații curente din dome nii precum să-
nătate, educație, infrastructura de apă și canalizare, 
rețele de energie electrică, gaze sau iluminat public, 

infrastructură de transport, cultură, sănătate, etc. 
Granturile acordate prin acest fond pot fi solici-

tate de primării, asociații de dezvoltare intercomuni-
tară sau universități. 

Mai multe detalii privind aceste oportunități 
de finanțare, precum și documentația aferentă, 
puteți găsi accesând site-ul 
www.cnp.ro.

Sursă foto libertatea.ro

http://phon.ro
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Consultare publică privind Ghidul solicitantului - 
Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor 

în domeniul situațiilor de urgență
Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Capital Uman (AMPOCU) a lansat spre 
consultare publică Ghidul solicitantului aferent Pro-
gramului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea să‐
răciei”, Obiectiv specific 4.8 – „Îmbunătățirea nivelului 
de competențe din sectorul medical”. 

Prin acest apel de proiecte se are în vedere ma-
nagementul situațiilor de urgență prin aplicarea unor 
politici, proceduri și practici ce au ca obiective identifi -
carea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea și reeva -
luarea riscurilor pentru diminuarea acestora, astfel încât 
cetățenii să poată trăi, munci și să-și satisfacă trebuin -
țele și aspirațiile într-un mediu fizic și social durabil. Pre -
venirea situațiilor de urgență este componentă a siste -
mului de securitate națională și reprezintă un ansam blu 
integrat de activități specifice cu caracter tehnic și ope -
rativ, planificate și executate pentru eliminarea sau re-
ducerea riscurilor de producere a dezastrelor, în scopul 
protejării vieții, mediului și bunurilor împotriva efecte lor 
negative ale situațiilor de urgență. Are caracter anticipa -

tiv, rezultatul constând în măsuri graduale stabilite 
pentru prevenirea producerii evenimentelor vizate. 

Acest apel de proiecte este destinat Ministerului 
Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații 
de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență, și are un buget de 7.500.000 de euro, din ca -
re peste sunt alocate 6,6 milioane de euro (contribuția 
UE și contribuția națională) regiunilor mai puțin dez-
voltate ((Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, 
Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), și peste 846 de mii 
de euro (contribuția UE și contribuția națională) regiu -
nii dezvoltate București-Ilfov. 

Grupul țintă al acestui apel este reprezentat de per -
sonalul implicat în furnizarea serviciilor medicale, a 
serviciilor paramedicale, a serviciilor privind soluțio na -
rea situațiilor de urgență, precum și a serviciilor conexe 
actului medical, alături de specialiștii în furnizarea ser-
viciilor medicale. 

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pe adresa 
consultare.pocu@fonduri-ue.ro. 

Sursa: finantare.ro

S-a prelungit sesiunea privind finanțarea parteneriatelor 
pentru comerțul cu produse agricole

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anun -
ță prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de fi-
nanțare aferente submăsurilor 16.4 „Sprijin acordat 
pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii 
din lanțul de aprovizionare” și 16.4 a „Sprijin acordat 
pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din 
lanțul de aprovizionare‐sectorul pomicol”, din cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
(PNDR 2020). Astfel, proiectele prin care se poate so-
licita finanțare de maximum 100.000 euro se pot depu -
ne până în data de 30 iunie 2019, ora 16.00.  

Decizia de prelungire a sesiunii a fost luată în ur ma 
solicitărilor mai multor potențiali beneficiari, fiind vorba 
de proiecte cu o complexitate deosebită care ne cesită un 
timp suplimentar pentru întocmirea docu mentației. Se 
reamintește faptul că fondurile disponibile pentru submă-
sura 16.4 sunt de 4.744.665 euro, iar pentru submăsura 
16.4a se ridică la 6.668.484 eu ro. Pragul minim de selecție 
al proiectelor aferente sM16.4 și sM16.4 a este de 10 puncte. 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare 
este cea on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info. 
Toți cei interesați să depună proiecte pentru coopera-
rea orizontală și verticală între actorii din lanțul de apro -
vizionare pot consulta gratuit Ghidul solicitantului și 
anexele aferente pe site-ul AFIR, la secțiunea „Investiții PNDR”. 

Sursa: ziardambovita.ro

http://www.finantare.ro
http://www.afir.info
http://ziardambovita.ro


www.adrmuntenia.ro 12 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #415 
22 aprilie • 6 mai 2019

TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

Invitație la conacul Marghiloman!

Situat în plină câmpie, județul Ialomița 
nu are beneficiile turistice ale unui 

relief montan sau marin, însă condițiile 
naturale propice de care dispune au 
făcut ca acest spațiu să fie o străveche 
vatră de cultură românească, locuită din 
paleolitic.  

Alături de biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”, 
monument de cult și istoric ce datează din anul 1703, 
în satul Hagiești (com. Sinești) pasionații de istoria edi-
ficiilor de patrimoniu cultural pot vizita Conacul Mar-
ghiloman. Situat pe malul râului Mostiștea, satul Ha -
giești prezintă urme de locuire care coboară până în 
perioada preistorică. 

Fosta proprietate a familiei Marghiloman este o 
construcție tipică pentru arhitectura reședințelor 
boierești caracteristice secolului al XIX – lea, edificiul 
fiind ridicat cu ajutorul meșterilor italieni, în perioada 
1869 - 1874. 

Până să intre în proprietatea familiei Marghilo-
man, după jumătatea secolului al XIX-lea, moșia Ha -
gieștilor, atestată documentar în anul 1624, a aparținut 

pe rând familiei Dudeștilor, apoi familiei Suțu. Succe-
siunea modificărilor poate fi observată în configurația 
spațiilor organizate pe trei niveluri; astfel, din pivnița cu 
influențe medievale, parterul își subliniază sorgintea brân -
covenească, în timp ce etajul se dezvăluie eclectic.  

Conacul Marghiloman se află în proprietatea sta-
tului român, fiind administrat de Institutul Național al 
Patrimoniului care a realizat prima etapă a unui proiect 
de restaurare, avizat de Comisia Națională a Monu-
mentelor Istorice, în prezent așteptându-se și aproba -
rea Ministerului Culturii și Identității Naționale. În even-
tualitatea identificării unor surse de finanțare, Conacul 
Marghiloman ar putea deveni centru de expoziții și for -
mare în domeniul artelor. 

Propunerea Institutului Na țional al Patrimoniului 
este de a oferi spații adecvate pen tru expoziții temporare 
axate pe aceste colecții „ascun se”, împreună cu spații 
complementare, pentru ateliere și sesiuni de instruire, 
experimentare și formare, împre ună cu o sală de 
conferințe și întruniri în subsol și o biblio tecă de studiu 
în mansardă. 

Sursa: igloo.ro

Sursă foto: igloo.ro

http://igloo.ro


Proiectul transfrontalier „Coordination of joint 
policies and equipment investments in the field of edu‐
cation in the cross‐border area” („Coordonarea politi‐
cilor comune și a investițiilor în echipamente în dome‐
niul educației în zona transfrontalieră”)/„CBC for MaST 
education”, implementat în parteneriat româno-bulgar 
de Inspectoratul Școlar Județean Călărași, în calitate 
de lider de proiect a ajuns la final. Prin intermediul pro -
iectului, opt licee – cinci din județul Călărași, trei din 
Bulgaria – au obținut dotări cu echipamente în valoare 
de aproximativ 80.000 de euro.  

Finanțat prin programul transfrontalier Interreg 
V – A, proiectul a avut drept obiectiv principal dezvol-
tarea domeniului MaST (matematică, științe și tehno-
logii în sistemele educaționale din cele două țări par-
tenere) prin crearea și echiparea atelierelor de inovare 
și creativitate în școli situate în zona transfrontalieră, 
și prin crearea unui cadru educațional comun pentru 

dezvoltarea ulterioară a domeniului vizat.  
Proiectul a avut alocat un buget de peste 990 de mii 

de euro, din care ISJ Călărași a beneficiat de peste 630 
de mii de euro, (85% finanțare europeană, 15 % cofi -
nanțare națională asigurată de ministerul de resort). 

Sursa: observatorcl.info
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Aparatură de înaltă performanță 
pentru Spitalul de Pediatrie Pitești

La finalul lunii aprilie, a fost semnat 
contractul ce a avut ca finalitate 

furnizarea, instalarea și punerea în 
funcțiune a echipamentelor de 
imagistică de înaltă performanță prin 
rezonanță magnetică la Spitalul de 
Pediatrie Pitești, ca urmare a aplicației 
depuse de Consiliul Județean Argeș la 
Ministerul Sănătății. Cu această 
aparatură performantă, operațiile de 
investigare a pa cienților vor duce la 
stabilirea unor diagnostice corecte și 
precise.  

Prin investițiile realizate la secțiile de radiologie 
ale Spitalului de Pediatrie și ale Spitalului de Urgență 
Pitești, personalul medical are posibilitatea să lucreze 
cu echipamente ultramoderne ce dau posibilitatea de 
a efectua examene rapide, asigurând totodată precizie 
în stabilirea diagnosticului. Astfel, în cursul anului tre-
cut Spitalul de Pediatrie a fost dotat cu echipamente 
medicale, dintre care și un computer tomograf, iar 
investițiile în modernizarea spitalului au continuat cu 
reabilitarea etajului al V-lea și a Blocului alimentar, la 
standarde occidentale. De asemenea, în luna aprilie a 
acestui an, a fost semnat contractul de finanțare pri-

vind extinderea, modernizarea și dotarea Comparti-
mentului de primiri urgențe, urmând a fi semnat și con -
tractul de finanțare pentru extinderea, modernizarea 
și dotarea Ambulatoriului Spitalului de Pediatrie. Toate 
aceste investiții vin în sprijinul pacienților din întreaga 
regiune, nu numai din județul Argeș. 

Sursa: jurnaluldearges.ro

ARGEȘ

„CBC for MaST Education” – la final!CĂLĂRAȘI

http://observatorcl.info
http://jurnaluldearges.ro
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Stațiunea 
Padina-Peștera ar putea 

avea pârtie de schi!

DÂMBOVIțA

Reprezentanții administrației locale din Mo-
roeni, pe raza căreia se află zona montană a județului 
Dâmbovița, și administratorii domeniului schiabil din 
Azuga caută soluții privind construcția unei pârtii de 
schi în stațiunea turistică Padina-Peștera. Potențialii 
investitori au vizitat zona montană de la Moroeni, 
respectiv pârtia de la Babele spre Peștera, dar și pe 
Valea Cocorei. În vederea realizării acestor investiții, 
discuțiile urmează a fi purtate și cu conducerea Con-
siliului Județean Dâmbovița. 

Realizarea unei pârtii în această zonă ar face 
mai atractivă noua stațiune turistică Padina-Peștera, 
în proximitatea căreia se mai află Peștera Ialomiței, 
Canionul Horoabe, Sfinxul, Babele, Turbăria Laptici, 
Cheile Tătarului sau Cascada Ialomiței. 

Sursa: gazetadambovitei.ro

Investiții 
de aproximativ 17 
milioane de lei în 
Spitalul Județean 

de Urgență Giurgiu
Spitalul Județean de Urgență Giurgiu benefi-

ciază de investiții în valoare de aproape 17 milioane 
de lei. 

Din această sumă, se vor efectua lucrări de rea-
bilitare a spitalului, vor fi achiziționate aparate de 
imagistică medicală, avându-se totodată în vedere 
atragerea resursei umane necesare. Astfel, în cadrul 
unui proiect finanțat de Banca Mondială a fost achi -
ziționat un aparat Computer Tomograf CT și PACS prin 
intermediul căruia vor putea fi furnizate servicii de 
imagistică medicală. 

Pe lângă achiziția realizată cu susținerea Băncii 
Mondiale, spitalul va beneficia de peste 12 milioane 
de lei alocate de Ministerul Sănătății pentru reabili-
tarea și dotarea unității medicale. 

Prin intermediul acestei alocări secțiile ATI și 
Chirurgie vor primi aparatură medicală, iar Labora-
torul de imagistică va beneficia în plus, și de un ma-
mograf și trei aparate de radiologie digitală care vor 
înlocui aparatura veche.   

Sursa: adevarul.ro

GIURGIU

Administrația județului Ialomița și-a propus ca în 
anul 2019 să finanțeze din bugetul propriu realizarea 
trotuarelor în localitățile care sunt tranzitate de dru-
muri județene. Programul inițiat de Consiliul Județean 
Ialomița, prin care vor fi realizate trotuare pe o 
suprafață de cel puțin 100 de kilometri lungime pe 
drumurile județene ce străbat intravilanul localităților, 
va avea ca rezultat îmbunătățirea aspectului satelor 
ialomițene. Astfel, prin bugetul aferent anului în curs 
se are în vedere proiectarea și asistența tehnică, ela-
borarea studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului 
tehnic, a documentației, precum și a avizelor. Conform 

autorităților județene, primele rezultate concrete ale 
acestui demers vor fi vizibile în anul următor. 

Sursa: realitateadeialomita.net

Proiect pentru realizarea 
infrastructurii pietonale în comunele ialomițene 

tranzitate de drumuri județene

IALOMIțA

Sursă foto: primariamagurele.ro

http://gazetadambovitei.ro
http://adevarul.ro
http://realitateadeialomita.net


Administrația județului Teleorman a anunțat că 
lucrările de modernizare a Drumului Județean Căli -
nești-Antonești-Rădoiești sunt pe cale de a fi inițiate, 
procedurile de licitație publică fiind finalizate. Astfel, 
peste 15 km de drum vor fi modernizați, conform 
cerințelor din Directiva Uniunii Europene, lucrările de 
modernizare fiind concentrate asupra platformei dru-
mului, părții carosabile, benzilor de circulație, precum 
și asupra acostamentelor. Totodată, proiectul de mo-
dernizare include și partea de șanțuri și rigole care vor 
fi betonate, podețele de la gospodăriile populației, 
parcări, stații de autobuz și intrările în proprietățile pri -
vate: 269 de intrări situate pe tronsonul Călinești-An -
tonești și 469 de intrări aflate pe tronsonul Antonești-
Rădoiești. 

Prin finalizarea acestui proiect va crește calitatea 
circulației în zonă, aspectul celor trei localități se va 
îmbunătăți considerabil, acești factori ducând la 
creșterea nivelului de trai în mediul rural. 

Aceste lucrări de modernizare sunt finanțate din 

programul Național de Dezvoltare Locală și se ridică la 
o valoare de peste 43 de milioane de lei, termenul de 
finalizare fiind de 10 luni de la adjudecarea licitației.  

Sursa: ziarulteleormanul.ro

www.adrmuntenia.ro 15 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #415 
22 aprilie • 6 mai 2019

INFO 
JUDEțE

Consiliul Județean Prahova a inițiat demersurile 
pentru amenajarea unui sens giratoriu în sudul 
localității Ploiești, în satul Tătărani, comuna Bărcănești. 
Scopul acestei inițiative este de a sistematiza intersec -
ția Drumului Județean 101D cu Drumul Județean 101G, 
astfel încât să fie facilitat accesul autoturismelor care 
vin din drumul secundar. Administrația județeană a 
lansat acest proiect alături de alte trei investiții similare 
propuse pe Drumul Național 1, la Păulești, Florești și 
Bănești. 

Dintre cele patru proiecte de investiții anunțate, 
primul care poate intra în lucrări este cel de la Tătărani, 
deoarece fiind vorba despre un drum județean, nu 
sunt necesare avizele CNAIR. Investiția va fi realizată 
cu fondurile Consiliului Județean Prahova, drumul asi-
gurând accesul din Ploiești spre DN 1, prin sudul ora -
șului, și DJ 101G, intersecția de la Tătărani fiind în ulti-
mii ani scena mai multor accidente.  

Sursa: ph‐online.ro

Demersuri pentru amenajarea 
unui nou sens giratoriu 

în sudul municipiului Ploiești

PRAHOVA

Lucrări de modernizare 
a Drumului Județean Călinești-Antonești- Rădoiești

TELEORMAN

http://ziarulteleormanul.ro
http://ph-online.ro
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de Informare REGIO Sud Muntenia și despre 
cele mai importante evenimente organizate 
de acestea în județele regiunii.
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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 informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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, 
B-dul 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, 
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 Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 6, 
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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


