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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-
Muntenia a lansat un nou studiu privind 

oportunitatea utilizării instrumentelor 
financiare în cadrul PORSM 2021-2027, cu 
sprijinul fi-compass - platforma de asistență 
tehnică orizontală pentru instrumente 
financiare asigurată de Comisia Europeană în 
parteneriat cu Banca Europeană de Investiții.

Consultanții - Ernst&Young și t33 - au fost selectați 
pentru elaborarea studiului de fezabilitate care va iden-
tifica tipurile de instrumente financiare, potențiali be-
neficiari și acțiuni indicative, precum și eventualele mo-
dalități și condiții de implementare a acestora, accentul 
fiind pus pe investițiile în:

• infrastructura de afaceri;
• infrastructura turistică;
• eficiența energetică a locuințelor individuale.
Studiul va analiza următoarele aspecte:
• Evaluarea pieței – pentru tipurile de investiții viza-

te. Prin cercetări de birou, interviuri și ateliere de lucru 
cu potențialii beneficiari, studiul va analiza contextul și 
nevoile, opțiunile de finanțare existente sau potențiale 
și va identifica sectoarele în care utilizarea instrumente-
lor financiare este oportună;

• Opțiuni de implementare – studiul va face reco-
mandări privind potențiala strategie de implementare 
pentru instrumentele financiare propuse, în baza re-
zultatelor evaluării pieței. Aceasta secțiune va inclu-
de structura de guvernanță, strategia de investiții și di-
mensiunea financiară.

În data de 3 septembrie 2021 a avut loc întâlnirea 
de lansare a proiectului, în cadrul căreia au fost discu-
tate și agreate aspecte ce țin de planul de lucru și im-
plementarea proiectului. Astfel, în perioada 15-17 sep-
tembrie 2021 ADR Sud Muntenia va organiza întâlniri de 
lucru cu reprezentanții autorităților publice locale și ai 
mediului financiar-bancar din regiune în scopul stabilirii 
gradului de înțelegere a beneficiilor utilizării unor even-
tuale instrumente financiare, precum și a dorinței și dis-
ponibilității de implicare în astfel de demersuri. De ase-
menea, aceste întâlniri de lucru vor fi dublate de soli-
citarea completării unor chestionare, elaborate de că-
tre EY și t33, pentru a evalua oportunitatea utilizării in-

strumentelor financiare prin POR Sud Muntenia 2021 – 
2027 pentru sectoarele relevante. Chestionarele pot fi 
consultate mai jos:

 9 Ghid de interviu - Sector: eficiența energetică în 
locuințele individuale (https://www.adrmuntenia.ro/
download_file/article/592/210903-Draft_questions_
Demand_side_EE_housing%20RO_final_0.docx)

 9 Ghid de interviu - Sector: infrastructura turisti-
că / infrastructura de afaceri (https://www.adrmunte-
nia.ro/download_file/article/593/210903-Draft_questi-
ons_Demand_side_Tourism%20and%20business%20in-
fras_RO_final.docx)

 9 Ghid de interviu pentru intermediarii financi-
ari (https://www.adrmuntenia.ro/download_file/arti-
cle/594/210903-Draft_questions_Supply_side_ro.docx)

Elaborarea studiului de fezabilitate se va finaliza la 
sfârșitul anului 2021 și se va realiza prin intermediul unui 
proces partenerial și participativ, care va implica activ a-
tât autoritățile publice locale și centrale, asociațiile pro-
fesionale, precum și cetățenii și alte părți interesate re-
levante, prin mecanisme de consultare publică de jos în 
sus. În acest sens, un sumar al analizei oportunității uti-
lizării instrumentelor financiare pentru implementare 
sprijinului oferit prin POR Sud Muntenia 2021-2027 va fi 
publicată pe site-ul www.adrmuntenia.ro.

Detalii suplimentare despre implementarea aces-
tui proiect pot fi obținute de la Direcția Autoritate de 
Management POR Sud Muntenia, e-mail: amsudmunte-
nia@adrmuntenia.ro.

ADR Sud-Muntenia a lansat studiul de fezabilitate 
privind „Analiza oportunității utilizării instrumentelor 

financiare pentru implementarea sprijinului oferit 
prin POR Sud Muntenia 2021-2027”
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Joi, 9 septembrie a.c., Agenția pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia a publicat Corrigendumul nr. 1 
la Ghidul pentru Apelul 4 privind elaborarea documen-
tației tehnico-economice aferente proiectelor de in-
frastructură finanțată din POAT 2014 – 2020, conform 
prevederilor din cadrul apelului „Sprijin pentru pregă-
tirea de proiectelor de infrastructură în domeniile mo-
bilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură ruti-
eră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ 
sau drumuri de legătură, centre de agrement/ baze tu-
ristice/ tabere școlare și infrastructură și servicii publi-
ce de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu poten-
țial turistic”, din cadrul Programul Operațional Asisten-
ță Tehnică, Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității bene-
ficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate 
din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fon-
duri, Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacității bene-
ficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de 
a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 - Asisten-
ță orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru 
beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru 
aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

Astfel, noul termen pentru transmiterea prin e-mail 
a Fișelor de proiect este 24.09.2021, ora 12:00 la adre-
sa fise.proiecte@adrmuntenia.ro.

Totodată, a fost actualizata suma alocată pentru 
acest apel, la valoarea de 3.731.258,63 lei.

Pentru apelul 4, categoriile de solicitanți eligibili sunt:

• unitățile administrativ teritoriale (orașe, municipii, 
județe) pentru proiectele destinate mobilității urbane și 
regenerării urbane;

• județe individual sau parteneriate între acestea și/
sau între acestea și autorități publice locale pentru pro-
iectele destinate infrastructurii rutiere de interes jude-
țean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de le-
gătură.

O unitate administrativ teritorială poate obține spri-
jin financiar pentru documentația tehnico-economică 
aferentă unui singur proiect/ domeniu, inclusiv în cazul 
unui județ care acționează în parteneriat cu alte unități 
administrativ teritoriale sau care participă într-o asocia-
ție de dezvoltare intercomunitară în condițiile legii.

Sunt considerate eligibile proiectele noi sau, după 
caz, proiectele din listele de rezervă ale POR 2014-2020 
exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-e-
conomice existente sau pentru continuarea acestora în 
vederea pregătirii pentru implementare a proiectelor.

Corrigendumul nr. 1 la Ghidul apelului 4, alături de 
Metodologia și anexele obligatorii, necesare depunerii 
fișelor de proiecte, pot fi consultate pe site-ul destinat 
planificării regionale, www.adrmuntenia.ro, secțiunea 
Despre noi > Activitatea ADR Sud - Muntenia > Dezvol-
tare regională > 2021-2027 > Planificare regională 2021-
2027, titlul „Apelul 4 - fișe 5D”, accesând linkul urmă-
tor: https://www.adrmuntenia.ro/planificare-regiona-
la-20212027/static/1243#5d-apelul4.

S-a prelungit perioada de transmitere a fișelor de proiect 
în cadrul celui de-al patrulea apel

privind elaborarea documentației tehnico-economice 
aferente proiectelor de infrastructură finanțată

din POAT 2014 – 2020!
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Joi, 9 septembrie 2021, ora 11.00, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 

în calitate de partener, a organizat online, prin 
intermediul aplicației Zoom, un Import Workshop, 
în cadrul proiectul SinCE-AFC – „Consolidarea 
spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul 
agroalimentar în tranziția către economia circulară”.

Obiectivul evenimentului a fost să identifice bunele prac-
tici ale economiei circulare în întreprinderile mici și mijlocii 
din sectorul agroalimentar, din celelalte regiuni participante 
în proiect, să se inspire din acestea și apoi să transfere cunoș-
tințele în regiunea Sud - Muntenia.

La workshop, alături de reprezentanții ADR Sud Muntenia, 
au participat parteneri ai proiectului ANATOLIKI SA din Grecia, 
Donegal County Council din Irlanda, Regiunea Wielkopolska 
din Polonia, și reprezentanți ai autorităților publice naționale 
și locale, ai mediului de afaceri și ai celui de cercetare de la ni-
velul regiunii Sud – Muntenia, dintre care îi amintim pe cei ai 
Consiliilor Județene Giurgiu și Călărași, Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rura-
le, Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, Institu-
tul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electri-
că ICPE-CA București (INCDIE ICPE-CA), ICECHIM- filiala Călă-
rași, Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat draft-ul Planului de Ac-
țiune al regiunii Sud Muntenia, ce se va realiza în timpul im-
plementării proiectului SinCE-AFC.

În continuare au fost prezentate bune practici din regiuni-
le partenere invitate astfel:

• reprezentantul Staramaki, Stefanos Kamperis, a vorbit 
despre întreprinderea socială din Kilkis, nordul Greciei, care 
produce paie ecologice pentru băut, oferind consumatorilor 
un produs ecologic pentru a elimina treptat paiele din plas-
tic pentru băut.

• reprezentantul organizației Enviro Grind Ltd, Martin Eves, 
a prezentat o bună practică din Irlanda despre prelucrarea 
deșeurilor organice prin procesul de compostare. Înființată 
în 1997 ca o afacere de măcinare a lemnului, Enviro Grind Ltd 
a deschis fabrica Co Donegal în 1998 pentru reciclarea deșe-
urilor din lemn și a celor verzi de grădina. După construirea 
unei fabrici de compostare 2005, compania a devenit una 

dintre primele instalații de compostare a subproduselor ani-
male din Irlanda, care a primit aprobarea de la Departamen-
tul Agricultură, Alimentație și Marină. Enviro Grind Ltd proce-
sează deșeurile organice din surse precum grădini și parcuri, 
alimentele populației și firmelor, pește.

• reprezentanta Regiunii Wielkepolska, Magdalena Sa-
lewicz, a prezentat aplicația Foodsi care este un instrument 
de combatere a risipei de alimente și de limitare a pierde-
rilor de alimente. Folosită Polonia în orașele Poznań, Varșo-
via, Wrocław, Tri-City și Cracovia, aplicația ajută restaurante-
le, brutăriile, cafenelele și supermarketurile să valorifice ali-
mentele nevândute sub formă de pachete surpriză pe piață.

În cadrul evenimentului au avut loc discuții despre mo-
dul în care funcționează bunele practici prezentate, oferind 
informații detaliate și utile pentru planificarea acțiunilor care 
urmează să fie incluse în Planul de acțiune al ADR Sud Mun-
tenia în cadrul proiectului SinCE-AFC.

Proiectul SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial 
al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către econo-
mia circulară” este finanțat în cadrul celui de-al patrulea apel al 
Programului INTERREG Europe și are ca obiectiv principal îmbu-
nătățirea politicilor în domeniul strategiilor regionale de inovare 
prin facilitarea mecanismelor orizontale care susțin și sporesc 
spiritul antreprenorial al IMM-urilor în sectorul agroalimentar 
prin exploatarea oportunităților de economie circulară.

Mai multe detalii despre proiectul SinCE-AFC puteți obți-
ne accesând următoarele link-uri:

• https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/
static/1202;

• https://www.interregeurope.eu/since-afc/;
• https://www.facebook.com/Since-AFC-Pro-

ject-108838527176066/?modal=admin_todo_tour;
• https://www.linkedin.com/in/since-afc-237918193/.

Import Workshop organizat de ADR Sud Muntenia
în cadrul proiectului SinCE-AFC
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Mihaela Daniela NICA 
• 17 ani de ctivitate 

în cadrul ADR Sud Munteni

În data de 13 septembrie, colega noastră Mihae-
la Daniela NICA, expert, Serviciul monitorizare pro-
iecte POR, împlinește 17 ani de activitate în cadrul 
ADR Sud Muntenia!

Cu acest prilej, îți mulțumim pentru competen-
ța și implicarea dovedite prin sprijinul acordat be-
neficiarilorde fonduri Regio din județul Dâmbovița, 
în implementarea proiectelor!

La Mulți Ani cu multe succese!

Aurelian-Dănuț CRIVĂȚ 
• 15 ani de ctivitate 

în cadrul ADR Sud Munteni

În data de 11 septembrie, colegul nostru Aureli-
an-Dănuț CRIVĂȚ, șef Serviciu administrativ, împli-
nește 15 ani de activitate în cadrul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pen-
tru expertiza profesională și pentru consecvența 
manifestată în întreaga activitate desfășurată în 
Agenție!

La Mulți Ani cu multe realizări!

Sediul ADR Sud Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 14 septembrie 2021
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
active pentru luna septembrie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a publicat Catalogul surselor 

de finanțare nerambursabilă pentru luna 
septembrie 2021!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în spri-
jinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile 
din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze di-
ferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezen-

tate oportunitățile de finanțare din programele opera-
ționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent 
în România, precum și oportunitățile din Programul Na-
țional pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG 
V-A și URBACT III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunica-
re > Bibliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finan-
țare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1245/csf-septembrie-2021.pdf.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MI-
PE) lansează Ghidul de îndrumări practice „MySMIS pe 
înțelesul tuturor”, un instrument care să vină în sprijinul 
eficienței în utilizarea aplicației și, totodată, să prevină 
erori în operarea sistemului. Acesta are rolul de a ofe-
ri informații și îndrumări practice, astfel încât proiecte-
le implementate să poată fi susținute din punct de ve-
dere informatic, cu un efort minim.

„Ne-am îndreptat atenția asupra beneficiarilor, am 
inventariat cele mai comune situații semnalate și am 
constatat că este nevoie de mai multe instrucțiuni prac-
tice pentru ei care să-i ajute în folosirea mai rapidă a 
MySMIS, astfel încât eforturilor echipelor de proiect să 
fie concentrate pe rezultate și nu pe probleme tehnice ”, 
a declarat Cătălina Bădoiu, secretar de stat, coordona-
tor al procesului de simplificare în cadrul MIPE

De la punerea în producție a sistemului informatic 
MySMIS2014 au fost parcurse o serie de etape, din ca-
re au fost extrase învățăminte ce au condus la îmbună-
tățirea funcționalității, astfel încât sistemul să reflecte și 
să sprijine cât mai bine etapele ciclului de viață al unui 
proiect, începând de la idee și până la finalizarea imple-
mentării sale.

Folosind o abordare mult mai prietenoasă din punct 
de vedere vizual, ghidul vine cu o serie de tips&tricks, 
erori frecvente și recomandări tehnice astfel încât în-
trebările beneficiarilor transmise în Helpdesk să fie di-
minuate.

Documentul este disponibil pe site-ul MIPE, mipe.gov.ro, link: 
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/4c380dfcc-
c01485b6320848ae30f37e1.pdf.

Sursa: mipe.gov.ro

MIPE a lansat Ghidul de îndrumări practice
„MySMIS pe înțelesul tuturor”

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://mipe.gov.ro
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/4c380dfccc01485b6320848ae30f37e1.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/4c380dfccc01485b6320848ae30f37e1.pdf
http://mipe.gov.ro
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Unul dintre cele mai frumoase lacuri de pe 
teritoriul țării noastre se află pe versantul 

sudic al Masivului Făgăraș, acesta poartă numele 
de Lacul Capra și îmbie turiștii să-și tragă sufletul 
chiar și pentru câteva clipe, în mijlocul naturii.

Lacul Capra este un lac glaciar ascuns în inima Mun-
ților Făgăraș,̦ în județul Argeș, la o altitudine de 2230 
de metri și are o adâncime maximă de circa 10-11 me-
tri. Din Lacul Capra pleacă pârâul Capra (tributar al râ-
ului Argeș)̦, care în doar câțiva metri formează un alt 
lac mic, Căprița. Mai departe, pârâul coboară spre sud 
și chiar înainte de Transfăgărășan formează frumoasa 
Cascadă Capra. Lacul ocupă o suprafață totală de 1,80 
hectare și are o formă neregulată, aproape rotundă.

Pentru cei care vor să viziteze zona Transfăgărășan și 
Munții Făgăraș,̦ Lacul Capra este un obiectiv turistic care 
nu trebuie să lipsească de pe lista obiectivelor naturale 
din zonă. Întreaga zonă oferă o priveliște greu de descris 
în cuvinte asupra vârfurilor Buda, Râiosu și Mușeteica. 

Pe malul sudic al lacului, se află două monumente ri-
dicate în memoria victimelor unei avalanșe violente ce 
a avut loc în anul 1963. Aceștia străbăteau pentru prima 
dată pe timp de iarnă traseul care duce spre Creasta Ar-
pășelului, foarte dificil și în afara sezonului rece.

Vizitarea lacului este recomandată să se facă în grup 
și cu echipament minim necesar, specific montan. Acce-
sul se face dinspre Pitești > Curtea de Argeș ̦ > Transfă-
gărășan > Lacul Capra.

Sursa: descoperalocuri.ro

Lacul Capra, o perlă din Munții Făgăraș
Foto: facebook.com
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În comuna Rociu s-a finalizat construcția noii grădi-
nițe din satul Șerbănești, pe locul celei vechi, investiția 
fiind derulată prin PNDL 2. În anul școlar 2021-2022, 
aici pot fi primiți 60 de copii, fiind constituite o gru-
pă cu program prelungit și alte două cu program nor-
mal, iar condițiile oferă micuților un mediu sigur, sănă-
tos și prietenos.

Vechea grădiniță a fost demolată, întrucât clădirea 
avea 112 ani și nu mai corespundea din punct de ve-
dere al normelor igieno-sanitare.

Sursa: ziarulargesul.ro

Comuna Rociu
are grădiniță nouă

Primăria Titu reabilitează mai multe străzi din oraș și 
construiește sistem de evacuare a apelor pluviale, în ca-
drul unui proiect cu fonduri europene nerambursabile. 
Valoarea totală a investiției se ridică la 11.372.918,49 lei.

Proiectul include șase străzi în zona Hagioaica (2,247 
km), șase străzi în Fusea (3,277 km) și strada Mihai Vi-
teazu, în lungime de 0,688 km. Se vor realiza, de ase-
menea, trotuare, spații verzi și lucrări de canalizare, in-
clusiv stații de pre-epurare și stații de pompare.

Sursa: incomod-media.ro

13 străzi din orașul 
Titu, modernizate 

cu fonduri europene 
nerambursabile

Se lucrează la modernizarea DN3D, drumul de in-
trare în oraș, dinspre București, investiția ridicându-se 
la 3,5 milioane de lei. Investiția urmărește realizarea 
de benzi suplimentare pentru asigurarea a două benzi 
de sens, pe întreaga lungime a drumului de 843 me-
tri, ranforsarea sistemului rutier existent, realizarea de 
piste de biciclete și trotuare pe ambele părți ale dru-
mului și îmbunătățirea siguranței circulației prin ame-
najarea intersecției DN3 cu DN3D.

Valoarea totală a contractului este de 3.548.371,49 
lei (fără TVA). Drumul modernizat va fi dotat și cu un 
sens giratoriu în intersecția de la Donalam pentru a 
delimita fluența circulației către această societate. 
Partea carosabilă a drumului se va lărgi la 14 metri și 
va fi încadrată de câte o zonă verde de 1,5 metri pre-
cum și de piste pentru bicicliști.

Sursa: adevarul.ro

Drumul
Siderca, modernizat

cu 3,5 milioane de lei

Conducerile Liceului Tehnologic „Ion Barbu” din Giur-
giu și a Companiei Naționale „Poșta Română” au pus ba-
zele unui parteneriat de durată, ce vine în sprijinul tineri-
lor giurgiuveni prin înființarea unei clase de învățământ du-
al la nivelul unității școlare, începând cu anul școlar viitor.

Astfel, în anul școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic 
„Ion Barbu” a fost înființată o clasă de a XI-a liceu, curs se-
ral, cu 20 de elevi în specializarea tehnician în activități de 
poștă, nivel 4 de calificare. Tinerii vor fi pregătiți prin învă-
țământul profesional în sistem dual, după finalizarea studi-
ilor având un loc de muncă asigurat în cadrul CN Poșta Ro-
mână. Elevii vor beneficia, de asemenea, de o bursa luna-
ră din partea companiei.

Este pentru prima oară când o instituție de învățământ 
din județul Giurgiu încheie un astfel de parteneriat cu Poș-
ta Română, instituție care vine cu o cerere semnificativă 
de forță de muncă pe acest segment de activitate.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Parteneriat
de durată între Liceul 

Tehnologic „Ion Barbu” 
și Compania Națională 

„Poșta Română”

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: dbonline.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesul.ro
http://incomod-media.ro
http://adevarul.ro
http://giurgiuveanul.ro
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Cultivatorii de legume de la Gura Ialomiței 
s-au asociat și vor să devină autonomi. 

Beneficiile apartenenței producătorilor la 
asociația agricolă sunt multiple: 
protejarea intereselor producătorilor, 
negocierea unor prețuri mai bune 
pentru marfa lor sau asigurarea 
tratamentelor la prețuri mai mici.

Prin Grupul de Acțiune Locală „Dunărea de Jos”, 
asociația din Gura Ialomiței va accesa o finanțare de 
100.000 de euro pentru construcția unei hale de de-
pozitare modernă ce va fi dotată cu o cameră de frig. 
Investiția este destinată tuturor membrilor care intră 
în noua asociație și ar putea reprezenta primul pas că-
tre autonomia zonei.

Producătorii din Gura Ialomiței cultivă cu gogoșari, 
ardei kapia și vinete o suprafață ce depășește 200 de 
hectare, fiind cea mai mare zonă legumicolă în câmp 
deschis din România.

Sursa: independentonline.ro

Legumicultorii
de la

Gura Ialomiței
s-au asociat!

Primăria Municipiului Ploiești a dat startul votului pen-
tru proiectele de bugetare participativă ale municipiului 
Ploiești, în care cetățenii municipiului sunt invitați să vo-
teze proiectul pe îl consideră necesar pentru oraș. Pro-
iectele pot fi votate doar online, pe platforma bugetă-
rii participative https://bugetareparticipativa.ploiesti.ro/.

Cele cinci proiecte admise în acest proces sunt: 
1. „Optimizare zonă de parcare autovehicule Zona 

Malu Roșu – Str. Sergent Erou Mateescu Gheorghe”.
2. „Siguranță! Fără entorse!”.
3. Amenajare curte interioară a Colegiului Național 

„I.L. Caragiale”, Ploiești.
4. „Youth Hub” – Spații pentru tinerii din Munici-

piul Ploiești.
5. Student Garden.
La încheierea perioadei de votare, în termen de 5 zi-

le, se întocmește lista cu proiectele câștigătoare, pro-
iecte ce vor fi incluse în proiectul de buget al Primăriei 
Municipiului Ploiești, în limita a 5% din valoarea buge-
tului local pentru anul în curs, urmând ca în data de 30 
septembrie să se publice pe site-ul primăriei lista fina-
lă cu proiectele câștigătoare.

Bugetarea participativă este un instrument de gu-
vernare deschisă, transparent, ce stimulează democra-
ția participativă și implicarea reală în comunitate. Cetă-
țenii pot decide în mod direct cum se va cheltui un pro-
cent clar definit din bugetul de investiții al Ploieștiului.

Anual, în urma derulării procesului de bugetare 
participativă, vor fi selectate proiectele câștigătoare 
ce vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Ploiești pentru acel exercițiu bugetar. Da-
că bugetul alocat nu va fi depășit de primele proiecte, 
vor fi selectate următoarele proiecte, în ordinea clasi-
ficării, cu condiția ca bugetul să nu fie depășit.

Sursa: ziarulincomod.ro

Ploieștenii
sunt invitați să voteze

cel mai important proiect 
cu bugetare participativă

IALOMIȚA

PRAHOVA
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Săptămâna trecută, aleșii locali zimniceni au apro-
bat în ședință extraordinară mai multe proiecte de ho-
tărâri esențiale pentru dezvoltarea viitoare a orașului.

 Unul dintre acestea se referă la realizarea unui 
parc fotovoltaic, amplasat în partea de est a orașului, 
la o distanță mai mică de 3 km față de stația de trans-
formare.

Realizarea unui astfel de proiect va asigura cea mai 
mare parte a necesarului de energie electrică pentru 
instituțiile publice, din surse regenerabile.

Sursa: explozivnews24.ro

Parc 
fotovoltaic
la Zimnicea

TELEORMAN

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://independentonline.ro
https://bugetareparticipativa.ploiesti.ro/
http://ziarulincomod.ro
http://explozivnews24.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. 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.

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia,
Direcția Dezvoltare și Comunicare, 
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• Fabiola MANEA, 
• Șerban GEORGESCU, 
• Mircea MARINACHE

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

Data publicării 14 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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