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În Monitorul Oficial al României nr. 833 din 31 august 
2021 a fost publicată Ordonanța nr. 15 din 30 august 2021 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, ce ofe-
ră o soluție la problema creșterii prețurilor materialelor de 
construcții din cauza căreia proiectele de investiții ar putea 
fi blocate. Astfel, constructorii vor putea ca, prin încheie-
rea unui act adițional la contract, cu acordul beneficiarului, 
respectiv al UAT-ului, în cazul contractelor aflate în execu-
ție să modifice prețul materialelor de construcții stabilite 
în contractul inițial, în funcție de statisticile oficiale ale INS.

„Fără această soluție, multe dintre construcțiile în-
cepute (școli, spitale, sisteme de apă și canalizare, bise-
rici reabilitate) ar risca să nu fie terminate. Aceste pro-
iecte sunt importante și au fost investiți bani publici în 
construcția lor. Fără suplimentarea de buget, necesară 
pentru acoperirea costurilor crescute a materialelor de 
construcții, investițiile nu pot fi terminate”, a spus Cseke 
Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și adminis-
trației, după adoptarea documentului.

Acesta a subliniat că soluția propusă este una pe 
termen lung, care poate fi aplicată foarte ușor în cazul 
creșterilor și, eventual, al scăderii prețurilor materiale-
lor de construcții, pe baza datelor oficiale ale Institutu-

lui Național de Statistică.
„Conform actului normativ adoptat, constructorii au 

acum posibilitatea ca, prin încheierea unui act adițional 
la contract, cu acordul beneficiarului, respectiv al UAT-
ului, în cazul contractelor aflate în execuție, să modifice 
prețul materialelor de construcții stabilite în contractul 
inițial, în funcție de statisticile oficiale ale INS. În condiți-
ile apariției unor costuri suplimentare, în cazul proiecte-
lor cu finanțare națională, autoritățile locale pot depune 
cereri la ministerul de resort, care finanțează proiectul, 
pentru acoperirea acestora”, a mai spus Cseke Attila.

În cazul contractelor de finanțare semnate după in-
trarea în vigoare a ordonanței, măsura va fi obligatorie, 
nu doar la cererea contractanților, și se va aplica la toa-
te contractele de finanțare, exceptându-le pe cele care 
au și în prezent clauză de ajustare.

Ordonanța nr. 15 din 30 august 2021 poate fi descăr-
cată de pe site-ul dedicat implementării Programului 
Operațional Regional în regiunea de dezvoltare Sud – 
Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Pro-
gram > Documente, titlul „Legislație 2021”, link: htt-
ps://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/arti-
cle/1690/ORD-15-din-30-aug-2021-MO-833.pdf.

A fost publicată Ordonanța nr. 15 din 30 august 2021,
ce soluționează problema creșterii prețurilor 

materialelor de construcții

Foto: pixabay.com
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 7 septembrie 2021
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Mirela TIBERIU 
• 15 ani de ctivitate 

în cadrul ADR Sud Munteni

În data de 1 septembrie, colega noastră Mirela TIBE-
RIU, arhivar, Compartimentul arhivă, a împlinit 15 ani 
de activitate în Agenție! Cu această ocazie, te felici-
tăm și-ți mulțumim pentru profesionalismul și moti-
vația manifestate în activitatea desfășurată în cadrul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Alexandra Elvira POPA 
• 12 ani de ctivitate 

în cadrul ADR Sud Munteni

În data de 1 septembrie, colega noastră Alexandra El-
vira POPA, expert, Serviciul helpdesk, a împlinit 12 ani de 
activitate în Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia! Cu această ocazie, dorim să te felicităm și să-
ți mulțumim pentru eficiență și pentru spiritul de echipă 
manifestate de-a lungul celor 12 ani de activitate!

La Mulți Ani cu succese!

Sediul ADR Sud Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Autoritatea de Management (AM) 
pentru Programul Operațional Com-
petitivitate (POC) din cadrul Mi-
nisterului Investițiilor și Proiecte-
lor Europene a publicat Ordinul nr. 
919/02.09.2021 pentru aprobarea 
Ghidului Solicitantului aferent Ac-
țiunii 1.1.1 - „Mari infrastructuri de 
CD – Tip de proiect: Proiecte pen-
tru clustere de inovare”, Axa priori-
tară: I - „Cercetare, dezvoltare teh-
nologică și inovare (CDI) în sprijinul 
competitivității economice și dez-
voltării afacerilor”, Prioritatea de 
investiții 1a - „Consolidarea cerce-
tării și inovării (C&I), a infrastructu-
rii și a capacităților de dezvoltare a 
excelenței în domeniul C&I, precum 
și promovarea centrelor de compe-
tență, în special a celor de interes 
european”, Obiectiv Specific: OS 
1.1 - „Creșterea capacității științi-
fice în domeniile de specializare in-
teligentă și sănătate”, din Progra-

mul Operațional Competitivitate.
Bugetul total alocat este de 

122.243.657,12 lei și este disponi-
bil pentru regiunile mai puțin dez-
voltate și proiectele derulate în re-
giunea ITI Delta Dunării.

Valoarea finanțării este cuprin-
să între minimum 2.460.775 lei 
(echivalentul a 500.000 euro) și 
maximum 36.911.250 lei (echiva-
lentul a 7.500.000 euro).

Sursa: mipe.gov.ro

POC: Finanțare disponibilă
pentru infrastructurile

de cercetare-dezvoltare,
dedicată clusterelor de inovare

Vești bune pentru IMM-urile afectate 
de pandemia de COVID-19!

Săptămâna viitoare, Comisa Eu-
ropeană va aproba modificarea 
Programului Operațional Compe-
titivitate, prin care se vor aloca 
550 de milioane de euro din cadrul 
Facilității de finanțare REACT-EU.

Suma va merge către:
 9 reîntregirea bugetului aferent 

Măsurii 2 (capital de lucru) pentru 
proiectele contractate de către Minis-
terul Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului – 200 de milioane de euro;

 9 acoperirea a 50 milioane eu-
ro din REACT EU pentru apelul de 
proiecte destinat achiziției de ta-
blete/ laptopuri pentru uz școlar 

cu acces la internet, contractat în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr. 144/2020 în valoare totală de 
150 de milioane de euro;

 9 pregătirea și lansarea apelu-
lui de proiecte destinat investiții-
lor productive în cadrul Măsurii 3 
– 300 de milioane de euro;

Pentru o implementare cât mai 
eficientă a apelului aferent Măsu-
rii 3 până la data de 31 decembrie 
2021, aceasta se va realiza de că-
tre MIPE prin Autoritatea de Ma-
nagement pentru Programul Ope-
rațional Competitivitate.

Sursa: mipe.gov.ro
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Înscrierea în aplicația 
informatică a datelor 

tehnice aferente 
proiectelor în cadrul 

programului „Eficiență 
Energetică în Clădiri 
Publice” va începe 
pe 15 septembrie

Administrația Fondului pentru Me-
diu a modificat perioada de înscriere 
a datelor tehnice în aplicația informa-
tică pentru programul „Eficiență Ener-
getică în Clădiri Publice”. Astfel, peri-
oada de înscriere în aplicația informa-
tică a datelor tehnice aferente proiec-
telor în cadrul programului „Eficien-
ță Energetică în Clădiri Publice” va în-
cepe în data de 15 septembrie 2021, 
ora 10:00 și se va închide în data de 
16 noiembrie 2021, ora 16:30.

Deși în primă instanță, programul 
„Eficiență Energetică în Clădiri Publi-
ce” a fost conceput doar pentru școli, 
au existat mai multe solicitări de com-
pletare a ghidului de finanțare inițial. 
Noile modificări în sensul suplimen-
tării categoriilor de beneficiari, supli-
mentării valorilor finanțate și intro-
ducerii unor noi categorii de cheltu-
ieli eligibile se vor regăsi în forma fina-
lă a ghidului. După publicarea în Mo-
nitorul Oficial, ghidul de finanțare va 
fi postat pe site-ul Administrației Fon-
dului pentru Mediu, www.afm.ro, la 
secțiunea aferentă programului.

Bugetul aprobat în anul 2021, pen-
tru această categorie de proiecte es-
te de 1,40 miliarde de lei, mai mult cu 
aproximativ un miliard de lei față de 
alocarea inițială.

Sursa: afm.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/b59c67bf196a4758191e42f76670ceba.zip
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https://mfe.gov.ro/ordinul-nr-919-02-09-2021-pentru-aprobarea-ghidui-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare-axa-prioritara-i-cer/
https://mfe.gov.ro/vesti-bune-pentru-imm-urile-afectate-de-pandemia-de-covid-19/
http://afm.ro
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Biserica Sân Nicoară este un ansamblu de 
monumente istorice aflat pe teritoriul 

municipiului Curtea de Argeș, în vecinătatea 
Bisericii Domnești. Ansamblul este format din 
trei monumente: Ruinele bisericii Sân Nicoara ,̆ 
Parcul și Crucea Eroilor 1916-1918. 

Biserica Sân Nicoară păstrează în morfologia denu-
mirii sale chiar forma arhaică a cuvintelor „Sfântul” - Sân 
și „Nicolae” - Nicoară. Legenda spune că ar fi fost ctito-
rită chiar de vestita Doamna Clara, mama vitregă a vo-
ievodului Vlaicu-Vodă. Tot legenda spune că doamna a 
adus mulți preoți catolici cu care spera să-i catolicizeze 
pe români. Reîntors victorios de pe câmpul de luptă, V-
ladislav Vlaicu s-a mâniat foarte tare la auzul politicii du-
se de mama sa vitregă și a dat ordin să se tragă cu tu-
nul cu ghiulele de piatră în biserică. Apoi a alungat-o pe 
mama sa, într-un car cu boi, în Transilvania. Fiind vară și 
foarte cald, atunci când Doamna Clara a ajuns la Dom-
nești și boii au văzut apa, au luat-o la fugă spre râu și au 
răsturnat carul în râu. Doamna Clara s-a înecat, iar de 
atunci râul se numește Râul Doamnei. 

Istoricul Ştefan Dumitrache amintește faptul că tur-
nul-clopotniță al vechiului lăcaș a rezistat vreme de câ-
teva secole. Ruinarea turnului s-a produs târziu, în sec. 
XIX. Alexandru Odobescu, venind de la Râmnicu Vâlcea, 
i-a găsit pe câțiva locuitori în frunte cu un preot demon-

tând biserica. La cererea sa, Guvernul a trimis jandarmi 
să protejeze monumentul pentru a nu fi dărâmat com-
plet, devenind astfel salvatorul lăcașului.

Printre argeșeni, chiar și acum, circulă mai multe 
zvonuri potrivit cărora între Curtea Domnească, Biseri-
ca Sân Nicoară și Valea Doamnei există un tunel secret, 
tunel cu ajutorul căruia domnitorii din Argeș se puteau 
retrage în pădure. 

Tot ce a mai rămas astăzi din biserică se prezintă sub 
forma unor ruine aflate pe platoul parcului cu același 
nume. Zidurile prezintă o alternanță de șiruri de piatră 
de râu și cărămidă. Săpăturile arheologice au scos la lu-
mină resturi de ceramică smălțuită, monede de argint 
și aramă, inele de argint din secolul XIV-XV, vase de sti-
clă și fragmente de frescă.

Sursa: turismistoric.ro

Ruinele Bisericii Sân Nicoară din Curtea de Argeș
Foto: facebook.com
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Noul corp al Spitalului Județean Pitești va fi funcțional în va-
ra anului 2022, a anunțat conducerea spitalului într-o conferin-
ță de presă desfășurată săptămâna trecută. În prezent, struc-
tura de rezistență este realizată într-un procent de 99%, zidă-
ria 80% și tâmplăria exteriorară 95%. Proiectul are o valoare de 
peste 85,21 milioane de lei, întreaga investiție fiind finanțată 
din fondurile alocate de la bugetul Consiliului Județean Argeș. 
Clădirea va avea o capacitate de 120 de paturi, iar ca organiza-
re funcțională va avea un nivel subteran în care vor fi amplasa-
te spațiile tehnice aferente construcției, trei adăposturi ALA (a-
părare locală antiaeriană) și o zonă destinată prosecturii, iar pe 
cele cinci niveluri supraterane ale clădirii se vor amenaja sec-
ții medicale transferate din clădirea principală a spitalului și un 
bloc operator: la parter, secția Chirurgie plastică și Arși; la etajul 
1, secția de Chirurgie vasculară; la etajul 2, blocul operator (cu 
săli de operație chirurgie plastică, electrofiziologie și chirurgie 
cardio-vasculară); la etajele 3 și 4, secția Cardiologie.

Sursa: argesplus.ro

Noul corp
al Spitalului Județean 
Pitești va fi funcțional

în vara anului 2022

Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat, la sfârșitul săp-
tămânii trecute, alte nouă proiecte de investiții finanța-
te prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, proiect 
desfășurat la nivelul județului, prin care CJ Dâmbovița spri-
jină financiar cu o cotă parte investiții locale în infrastructu-
ră sau utilități. Contractele noi au fost semnate cu primări-
ile Contești, Morteni, Vișina, Vlădeni, Fieni, Răcari, Doicești, 
Dragodana și Nucet. Până la acest moment au fost aproba-
te 56 de proiecte din cele 69 depuse de autoritățile locale , 
printre care un proiect de alimentare cu apă, două proiec-
te de canalizare, două centre civice, 31 de proiecte privind 
drumurile locale, 4 proiecte privind șanțuri, poduri și pode-
țe, 3 proiecte privind poduri, 5 dispensare, un centru cul-
tural și 7 baze sportive. Toate aceste investiții se ridică la o 
valoare de 127 milioane lei, iar contribuția Consiliului Jude-
țean Dâmbovița este de aproximativ 55 milioane lei.

Sursa: cjd.ro

Nou lot
de contracte semnate 
în cadrul PJDL, pentru 

proiecte de investiții locale

Lucrările pentru construirea pasajului suprateran de la 
Drajna peste calea ferată București - Constanța vor înce-
pe în luna octombrie a acestui an, investiția ridicându-se la 
133 milioane de lei, a anunțat Ministerul Transporturilor la 
începutul săptămânii trecute. După realizarea lucrărilor se 
va rezolva problema cozilor la trecerea la nivel cu calea fe-
rată și a timpilor mari de așteptare pe relația Slobozia - Au-
tostrada A2 - Călărași. Proiectul are o lungime de 2,7 km 
pe traseu nou, dintre care pasajul propriu-zis are o lungime 
de aproximativ 300 de metri. Pasajul de la Drajna va fi par-
te integrantă a viitorului drum TransRegio (TR ISTER) Brăila 
– Slobozia – Călărași - Chiciu, de aproximativ 142 km. Finan-
țarea pentru acest obiectiv de infrastructură este asigura-
tă din fonduri europene, de 133 de milioane de lei cu TVA, 
din cadrul POIM 2014-2020. Pasajul de la Drajna va începe 
de la nodul rutier de la autostradă, în sensul de mers de la 
Călărași spre Slobozia, unde se va construi un sens girato-
riu, va merge pe partea stângă, paralel cu DN 21, va traver-
sa calea ferată și se va descărca, de asemenea, într-un sens 
giratoriu, la intrarea în comuna Dragalina, pe DN 21.

Sursa: adevarul.ro

Începe
construirea pasajului

de la Drajna

Luni, 6 septembrie, la Centrul Cultural Ion Vinea, 
s-a desfășurat evenimentul de lansare a proiectului 
„Screening pentru Cancerul de Col Uterin și Tratament 
Precoce în județul Giurgiu”. 

Programul oferă investigații medicale gratuite pen-
tru 170.001 de femei din regiunea Muntenia Sud și 
este implementat de Institutul Național pentru Să-
nătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, 
în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară și 
Studii de Gen FILIA, Fundația Renașterea și Centrul Ro-
milor pentru Politici de Sănătate. 

Demersul vizează prevenția, depistarea precoce, 
diagnosticarea și tratamentul, în special pentru per-
soane ce provin din grupuri vulnerabile. 

Sursa: facebook.ro

Screening
pentru Cancerul

de Col Uterin și Tratament 
Precoce în județul Giurgiu

ARGEŞ CĂLĂRAŞI

DÂMBOVIȚA
GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://argesplus.ro
http://cjd.ro
http://adevarul.ro
http://facebook.ro
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Ruinele din centrul orașului Amara, 
amplasate în imediata apropiere 

a Poliției Amara, vor fi transformate 
în blocuri ANL. În total, vor fi 35 de 
apartamente și garsoniere în imobile 
cu două etaje. Cu o valoare de 5,4 milioane 
de lei, proiectul se va finaliza în 24 de luni.

În perioada următoare, administrația locală trebu-
ie să facă demersuri în vederea ocupării celor 35 de a-
partamente și garsoniere.

Locuințele vor fi acordate tinerilor până în 35 de 
ani, care își desfășoară activitatea în orașul Amara și 
fac dovada că nu beneficiază de o altă locuință închi-
riată.

Sursa: independentonline.ro

Orașul Amara
va avea trei blocuri ANL

Drumul județean 102 C (Cislău - Buda Crăciunești - 
Prahova) este în proces de asfaltare. Noua șosea va fi 
spectaculoasă și va face legătura spre localitățile pra-
hovene Urlați și Albești Paleologu, prin comuna Lapoș. 

Proiectul este finanțat prin PNDL II, iar valoarea 
investiției este de aproximativ 79 de milioane de lei. 
Lungimea drumului complet modernizat este de 24,5 
km. Drumul va fi extrem de util pentru cele câteva su-
te de locuitori ai satului buzoian Buda Crăciunești, ca-
re erau până acum izolați între Drumul Național 10 și 
limita cu județul Prahova. De asemenea, pentru locu-
itorii din zona Pătârlagele, Cislău și Viperești, șoseaua 
prin Buda Crăciunești constituie o variantă mai scurtă 
de a ajunge la Ploiești și București. Prin județul Praho-
va, continuând pe acest drum, se poate ajunge la Ur-
lați și Albești Paleologu.

Şi pentru prahoveni, drumul este util și constituie o 
alternativă spectaculoasă pentru rutele existente că-
tre Buzău, adesea destul de aglomerate pe sectoarele 
din județul Prahova.

Sursa: ziarulincomod.ro

O șosea
spectaculoasă nouă

va lega județele
Prahova și Buzău
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UAT Municipiul Turnu Măgurele, în calitate de lider 
al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate 
din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, 
pe care îl implementează în parteneriat cu Municipa-
litatea Nikopole, a semnat contractul pentru achiziți-
onarea serviciilor de consultanță în achiziții, necesare 
implementării activităților proiectului. Valoarea achi-
ziției este de 45.000,00 lei, la care se adaugă TVA, iar 
procedura aplicată este achiziția directă.

Proiectul „Modernizarea serviciilor de sănătate din 
cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole” va 
contribui la îmbunătățirea eficienței serviciilor de să-
nătate și a cooperării în domeniul medical, între auto-
ritățile relevante din zona transfrontalieră, asigurând 
în același timp accesibilitatea la acest tip de servicii.

Sursa: ziarul-mara.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data publicării 8 septembrie 2021

Se distribuie gratuit

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

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