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Marți, 26 ianuarie 2021, Autoritatea de Management 
(AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) a 
prelungit cu două luni perioada pentru depunerea ce-
rerilor de finanțare în cadrul apelului trei aferent Obiec-
tivului specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale”, grup vulnerabil „Copii”, Prioritatea de 
investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce priveș-
te starea de sănătate și promovând incluziunea socială 
prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, cultura-
le și de recreare, precum și trecerea de la serviciile insti-
tuționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, 
parte a Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii 
de sănătate și sociale” din POR 2014-2020.

Astfel, noul termen pentru transmiterea cererilor de 
finanțare prin intermediul aplicației MySMIS 2014+ este 
1 aprilie 2021, ora 12:00. Celelalte prevederi ale Ordinu-
lui ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administra-
ției nr. 67/2021 prin care a fost aprobat apelul 3, cu mo-

dificările și completările ulterioare, rămân neschimba-
te.

Ghidul consolidat, împreună cu anexele, pentru ape-
lul P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C pot fi descărcate de pe si-
te-ul dedicat implementării POR în regiunea de dezvol ta-
re Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Pro-
gram > Axe > Axa 8, titlul „Grup vulnerabil copii”, „Apelul 
3”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_
file/article/1614/8-3-C-corr-2-apel-3.rar, sau de pe site-ul 
AM POR, inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

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

A fost extinsă perioada pentru depunerea proiectelor 
în cadrul apelului 3 privind infrastructura socială 
și de sănătate pentru grupul vulnerabil „Copii”

Foto: pixabay.com
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 1 februarie 2021
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Sediul ADR Sud Muntenia

Activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
apreciată în mediul online!

Pagina de prezentare a Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 

facebook.com/adrsudmuntenia, a ajuns la 5.000 
de aprecieri pentru care vă mulțumim!

Lansată în august 2011, pagina de prezentare pe Fa-
cebook a Agenției a devenit în timp unul din principale-
le mijloace de comunicare cu potențialii beneficiari de 
fonduri Regio sau cu oamenii și organizațiile interesate 
de fondurile europene.

Astăzi, prezența noastră pe Facebook înregistrează 
5.043 aprecieri și 5.234 de urmăritori, având un impact 
al postărilor de peste 15.000 de vizualizări săptămânal.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://facebook.com/adrsudmuntenia
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene (MIPE) a lansat joi, 28 ianuarie 

2021, consultările între ministere, în plan 
tehnic, pe grupuri de lucru pe domenii, pentru 
identificarea priorităților și proiectelor care 
vor fi incluse în versiunea actualizată a Planului 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„PNRR este un suport bugetar pentru reforme și așa 
vă propun să gândiți când selectați potențiale proiecte. 
Iar ceea ce înțelegem prin reforme se referă la cele prinse 
de Comisia Europeană în recomandările specifice de țară. 
Ne putem uita la recomandările din ultimii 2 ani dar și al-
te reforme structurale ale României semnalate de-a lun-
gul anilor și nerezolvate până acum. Vom lucra împreună 
în această lună, zi de zi, pentru a avea cele mai potrivite 
proiecte în PNRR și pentru asta vom strânge inclusiv ideile 
valoroase de la partenerii din ONG și mediul de business”, 
le-a transmis Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Pro-
iectelor Europene reprezentanților ministerelor.

Potrivit Memorandumului adoptat în Guvern pe 20 ia-
nuarie termenul de transmitere către Comisia Euro peană a 
documentului este foarte strâns, respectiv sfârșitul lunii 
aprilie 2021, așadar este necesar un efort conjugat al tu-
turor ministerele de linie cu proiecte potențiale în PNRR.

Începând de luni, 1 februarie vor avea loc discuții te-
matice zilnice, între reprezentanții ministerelor, pe cele 10 
grupuri de lucru stabilite pe domenii. Discuțiile tematice se 
vor desfășura până pe 19 februarie, în două runde, după 
care vor fi integrate propunerile pentru Planul actualizat.

Grupurile de lucru ce au fost stabilite prin Memoran-
dum, pentru a acoperi domeniile celor 6 piloni ai Planu-
lui Național de Redresare și Reziliență sunt:

• Transport – 1 și 15 februarie;
• Mediu, schimbări climatice, energie, eficiență energe-

tică – 1 și 15 februarie;
• Dezvoltarea localităților urbane – 2 și 16 februarie;
• Agricultură și dezvoltare rurală – 5 și 16 februarie;
• Sănătate – 3 și 17 februarie;
• Educație – 3 și 17 februarie;
• Mediu de afaceri, antreprenoriat – 4 și 18 februarie;
• Cercetare, inovare, digitalizare – 4 și 18 februarie;
• Îmbunătățirea fondului construit – 2 și 19 februarie;
• Reziliență în situații de criză – 5 și 19 februarie.
Tot în această perioadă, vor fi organizate mai multe 

dezbateri publice cu partenerii din mediul de afaceri și 
ONG și toți cei interesați, cu scopul de a discuta deschis 
și a identifica idei valoroase, în mod transparent, un ca-
lendar cu temele dezbaterilor și detalii pentru înscrieri 
urmând a fi anunțat curând.

Sursa: mfe.gov.ro

Start în dezbaterile pentru actualizarea
Planului Național de Redresare și Reziliență

Trecerea la energia verde 
se face încet, dar sigur. 

Pentru prima da tă, aceasta 
a depășit-o pe cea din 
combustibili fosili în 2020.

Vedem un progres semnificativ 
la nivel european. Energia din sur-
se regenerabile a ajuns în 2020 la 
un procent de 38%. Astfel, a de-
pășit pentru prima dată energia 
din combustibili fosili care a fost 
la 37%. Iar Pactul Verde European 
garantează că raportul de forțe nu 
se va mai schimba în viitorul apro-
piat. Vedem asta și în faptul că 

energia e mai curată. În 2015, fi-
ecare kilowatt-oră de electricita-
te folosit rezulta într-o emisie de 
317 grame de dioxid de carbon. În 
2020 s-a ajuns la 226 de grame. Iar 
obiectivul este ca până în 2050 să 
ajungă la zero.

România face și ea parte din 
Pactul Verde European. În prezent, 
24% din energia consumată în ța-
ra noastră este verde iar obiecti-
vul pe care ni l-am propus este să 
ajungem la 30,7% până în 2030. 
Deși mai este mult de lucru, este 
clar că vorbim de o evoluție încu-
rajatoare peste tot în lume.

Sursa: mediafax.ro

În 2020, energia verde a devenit 
cea mai mare sursă de electricitate

în Uniunea Europeană

Ajutoare de stat: Comisia 
Europeană extinde durata 

cadrului temporar
pentru a sprijini economia

Comisia Europeană (CE) a decis să 
prelungească până la 31 decembrie 2021 
cadrul temporar pentru măsuri de ajutor 
de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru 
a sprijini economia în contextul pandemi-
ei. De asemenea, CE a decis să extindă 
sfera de aplicare a cadrului temporar prin 
majorarea plafoanelor stabilite în aces-
ta și prin posibilitatea ca, până la sfârșitul 
anului viitor, anumite instrumente ram-
bursabile să poată fi convertite în granturi 
directe. Astfel, statele membre au posibi-
litatea de a utiliza pe deplin flexibilitatea 
normelor privind ajutoarele de stat pen-
tru a-și sprijini economiile, limitând în ace-
lași timp denaturarea concurenței

Sursa: mediafax.ro

https://www.adrmuntenia.ro
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Monument reprezentativ pentru 
arhitectura veche românească, Conacul 

Bellu din Urlați face parte dintr-un complex 
arhitectonic ce datează de la jumătatea 
secolului al XIX-lea. Domeniul și conacul 
au aparținut celebrului colecționar de artă 
Alexandru Bellu (1850-1921), recunoscut 
în epocă sa ca un reputat artist-fotograf, 
numismat și om de cultură.

Muzeul adăpostește un patrimoniu mixt de artă plas-
tică și decorativă, etnografie, coloane și capiteluri, che-
nare de uși și ferestre sculptate în piatră, cărți rare în 
ediții de lux, picturi din sec. al XIX-lea, faianță, mobilier 
stil din diverse epoci, artă orientală și extrem-orientală 
(vase și stampe japoneze, vase de aramă, mobilier etc.), 
icoane și arme din secolele XVIII-XIX.

Mobilierul a aparținut aproape în totalitate familiei Be-
llu. Tot din colecția Bellu sunt tablourile: „Portret de băr-
bat” de Pavel Dincovici, „Țăranca” de Eugen Maximovici, 
„Bătrân cerșetor” de Theodor Aman, icoane, candelabre, 
sfeșnice, stampe japoneze și vasele orientale, statueta 
de bronz „Venus din Milo” (copie), un cap de copil din lut, 
pre cum și valoroase litografii realizate de Carol Papp de 
Szathmary.

În anul 1926, familia Bellu a donat Academiei Româ-
ne întreg complexul de clădiri aflat la Urlați, iar în 1953 

complexul a intrat în patrimoniul muzeal.
Din 1953, în clădire a fost organizat un muzeu. Expo-

ziția muzeală prezintă mobilier sculptat din lemn masiv, 
tablouri, icoane, arme, ceramică, porțelan, metal, artă 
orientală și o valoroasă bibliotecă.

Sursa: identitatea.ro

Conacul Bellu din orașul Urlați, județul Prahova
Foto: FB -  Conacul  „Bellu”
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Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, unitate sani-
tară aflată în coordonarea Consiliului Județean Argeș, 
a fost dotat cu stație de oxigen. Aceasta a fost pusă în 
funcțiune săptămâna trecută, are 65 de prize pentru distri-
buția oxigenului medical și este utilă saloanelor de la 
parter și etajul I. Valoarea investiției este de 353.404 de 
lei și a fost asigurată din fondurile consiliului județean.

Conform specialiștilor, terapia cu oxigen este extrem 
de importantă pentru tratarea pacienților infectați cu 
noul coronavirus. Se cunoaște faptul că, din 25 iulie 2020, 
Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni funcționează ca 
unitate Covid-19 destinată pacienților cu infecție SARS-
CoV-2, pentru asistarea cazurilor ușoare și medii.

Din luna iulie 2020 și până în prezent, la spitalul din 
Leordeni au fost internați 535 de pacienți infectați cu 
SARS-CoV-2.

Sursa: ziarulargesul.ro

O gură de oxigen
la Spitalul de plămâni 

Leordeni

Primăria Pucioasa construiește o bază de tratament, 
prima de după 1989, cu scopul de a readuce stațiunea 
pe harta turismului național. Administrația locală a depus 
un proiect pentru finanțare pe Masterplanul de Turism 
al României, iar din cele 1.400 obiective prezentate, în 
urma evaluărilor au fost selectate doar 120 de proiecte, 
dintre care patru din județul Dâmbovița: două în Pucioa-
sa și două în Moroieni. Condiția de bază pentru finanța-
re a fost depunerea studiului de fezabilitate, care sa res-
pecte fișa de proiect depusă, până la finalul anului 2020.

Prin investiția al cărei buget total depășește valoarea de 
130 de milioane de lei se propune realizarea unor structuri 
de primire turistice cu funcțiuni de cazare, baza de trata-
ment balnear, restaurant, parc cu amfiteatru în aer liber, o 
pista de bob de vară și alte facilități. Drumul județean ce va 
străbate zona va fi prevăzut cu trotuare pietonale și pistă de 
biciclete. În plus, vor fi amenajate sute de locuri de parcare.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Primăria Pucioasa 
construiește

o bază de tratament

Miercuri, 27 ianuarie 2021, a fost semnat contractul 
de proiectare și execuție lucrări al Portului Turistic de 
Agrement din Călărași. Proiectul „Dezvoltarea turistică a 
brațului Borcea – Călărași – port turistic de agrement” 
este un proiect al Consiliului Județean Călărași aprobat 
la finanțare prin Ministerul Turismului. Valoarea totală 
a proiectului este de 86.522.510,65 lei cu TVA, din care 
alocarea pentru proiectare și execuție lucrări este de 
64.023.735,81 lei, fără TVA. Termenul de finalizare a in-
vestiției este de 28 de luni.

Una dintre ideile prezentate în proiect este de a fo-
losi autobuze amfibii cu 20-40 de locuri, care circulă a-
tât pe uscat cât și în apă, și care ar urma să facă legă-
tura între orașul Călărași și Silistra din Bulgaria, această 
metodă de transport fiind utilizată în prezent în Olan-
da, Regatul Unit și Ungaria.

În proiect sunt prevăzute și o gară fluvială de 9×36,5 
metri, o alee pietonală și un ponton de 30×8 metri. Gara 
va servi drept sală de așteptare, casă de bilete, gardero-
bă, cafenea și birouri administrative. Suprafața totală de 
teren menționată în proiect este de 19.465 de metri pă-
trați, iar durata estimată a realizării este de 36 de luni.

Sursa: observatorcl.info

Autobuze amfibii
pentru traversarea 
Dunării spre Silistra

În câteva săptămâni, șantierul din Agigea va livra 
Primăriei Municipiului Giurgiu Giurgiu Nava - Coman-
dament care a fost modificată cu bani europeni, prin-
tr-un proiect cu valoarea de 800.000 de euro, fiind 
transformată în navă - ponton. Nava a fost donată pri-
măriei de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Fronti-
eră Giurgiu. Vaporul a fost ținut o perioadă în conser-
vare și apoi a fost trimis la Agigea. Ambarcațiunea va 
fi folosită pentru activități de agrement ce vor contri-
bui la promovarea și cunoașterea potențialului piscicol 
și turistic al zonei. 

Sursa: mediafax.ro

Primăria Giurgiu
va avea o navă ce va fi 

folosită în scopuri turistice

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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Administrația locală din Fetești anunță demararea lu-
crărilor de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă și de 
extindere a sistemului de canalizare menajeră. Valoarea 
investiției este de 11,78 milioane de euro și va fi asigurată 
de către RAJA Constanța, grație unei finanțări europene. 

Proiectul continuă investițiile demarate de RAJA Con-
stanța în urmă cu mai bine de 10 ani și reprezintă o etapă 
importantă a procesului de modernizare a orașului. Re-
abilitarea rețelei de alimentare cu apă se va face în Car-
tierul Fetești-Gară și parțial în Cartierul Coloniști, iar ex-
tinderea rețelei de canalizare se va face în cartierele Fe-
tești-Oraș, Buliga, Fetești-Gară și Vlașca.

Administrația din Fetești abordează această investiție 
de o manieră diferită. Astfel, spre deosebire de anii an-
teriori, șantierele de lucrări vor fi limitate la două sau trei 
străzi pentru a evita disconfortul urban. Ulterior, aceste 
lucrări vor fi verificate și numai după ce străzile sunt adu-
se la stadiul inițial vor fi extinse lucrările pe alte străzi. In-
vestițiile prevăd o nouă rețea de distribuție a apei în lun-
gime de 2,3 km și o rețea de distribuție reabilitată în lun-
gime de 30 km. De asemenea, vor fi executate și 9 foraje 
noi pentru furnizarea de apă potabilă.

Sursa: independentonline.ro

Feteștiul
beneficiază de investiții 

de 11,78 milioane de euro

Tiparul de lut a fost descoperit în anul 
1970 de către arheologul Emil Moscalu, 

pe suprafața fortificației de pământ de 
la Orbeasca de Sus. Piesa poate aparține 
Hallstatt-ului timpuriu, culturii Basarabi sau 
sec. IV-III î.Hr, deoarece nu a fost găsită într-un 
context stratigrafic clar.

Tiparul de lut este confecționat din lut fin, com-
pact, ce are în compoziție foarte puțin nisip și mică. 
Exteriorul și lateralele sunt foarte bine arse la roșu-că-
rămiziu. Interiorul este ars secundar, având o culoare 
maroniu-negricioasă, posibil de la folosirea în procesul 
turnării. Are o formă ovoidală, cu partea activă plată și 
dimensiunile de 6,80×5,20×2,20 cm. La unul dintre ca-
pete are o adâncitură semicirculară, care provine de la 
canalul prin care se turna metalul lichid în formă.

Piesa este de fapt doar o valvă de la un tipar du-
blu în care se turna metal în vederea obținerii unei bi-
juterii. Amprenta are dimensiunile de 3,70×2,30 cm și 
o adâncime de cca 1,5 mm. Bijuteria rezultată avea o 
formă alungită, fiind formată din două zone (registre) 
suprapuse și unite, cea de sus fiind triunghiulară, iar 
cea din partea inferioară pătrată, ambele având un-
ghiurile de jos rotunjite. Deasupra registrului triun-
ghiular este o adâncitură circulară care probabil ser-
vea la realizarea perforației de care se agăța bijuteria. 
Este decorată printr-un grup de împunsături în par-
tea superioară și 5 incizii paralele, verticale în regis-
trul inferior.

Sursa: ziarul-mara.ro

Repere teleormănene: 
Tiparul pentru podoabe 
de la Orbeasca de Sus
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Abandonată de mai bine de zece, clădirea fostei băi 
publice aflată pe strada Romană din Ploiești, concepu-
tă în perioada în care Ploieștiul nu avea o rețea de apă 
extinsă, se află într-un amplu proces de modernizare 
și consolidare.

În prezent, Primăria Municipiului Ploiești a finalizat 
igienizarea interioară și exterioară și va pune în valoa-
re acest spațiu. Clădirea nu are probleme din punct de 
vedere al structurii de rezistență și ar urma să fie folo-
sită pentru amenajarea unui centru de socializare de-
dicat persoanelor în vârstă.

Sursa: ziarulincomod.ro

Fostă
baie publică din Ploiești, 

transformată într-un centru 
de socializare dedicat 
persoanelor vârstnice

PRAHOVA

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://independentonline.ro
http://ziarul-mara.ro
http://ziarulincomod.ro


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

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile 
Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. 
Argeș, Tel./fax 0248/222.250, 
E-mail arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Dâmbovița, 
sediul Consiliului Județean Dâmbovița: Piața 
Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun. 
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018, 
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, 
jud. Giurgiu Tel./fax 0246/215.271, 
E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița, 
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, 
mun. Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 
316, 317 și 318, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

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

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

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia,
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• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare , 
• Mădălina CILIBEANU, 
• Alexandra POPA, 
• Fabiola MANEA, 
• Șerban GEORGESCU, 
• Mircea MARINACHE

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

Data publicării 1 februarie 2021

Se distribuie gratuit

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

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

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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