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În perioada 11-12 mai 2022, doi reprezentanți 
ai ADR Sud Muntenia, împreună cu doi 

stakeholderi din cadrul Consiliului Județean 
Argeș și Consiliul Județean Ialomița, au 
participat, în cadrul proiectului SinCE-AFC - 
Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-
urilor din lanțul agroalimentar în tranziția 
către economia circulară, la cea de a șasea 
întâlnire și la vizitele de studiu organizate 
de către partenerul din Ungaria, Consiliul 
Județean Hajdú-Bihar.

Evenimentul a reunit partenerii proiectului SinCE-AFC, 
actori importanți din cadrul economiei circulare și auto-
rități publice locale din țările partenere și a cuprins vizite 
de studiu la diverse proiecte care au demonstrat impor-
tanța punerii în practică a principiilor economiei circulare.

În prima zi de eveniment a avut loc ședința comitetu-
lui de coordonare a proiectului, în cadrul căreia s-a dis-
cutat despre activitățile implementate de fiecare parte-
ner din proiect în regiunea de proveniență. 

În a doua zi, consorțiul proiectului, împreună cu in-
vitații la eveniment, au participat la cele două vizite de 
studiu organizate, având astfel oportunitatea de a afla 
mai multe informații despre bunele practici. 

Prima bună practică a fost prezentată de către reprezen-
tanții programului „Cseppetsem - Lakossági használt sütőo-
laj begyűjtés”, oferindu-se o perspectivă asupra programu-
lui „Not A Drop” (colecția de ulei/grăsimi/unt uzat) și despre 
modul în care a fost înființat și implementat în Debrecen.

În continuare, a avut loc a doua vizită de studiu, în ju-
dețul Hajdú-Bihar, la BoldAgro Ltd (https://boldagro.hu/
hu) care este o afacere de familie agroalimentară. Vizi-
unea antreprenorilor se concentrează pe trei aspecte 
principale: furnizarea de alimente cultivate local, de o 
calitate mai bună și în cantități mai mari, folosind prac-
tici de creștere durabilă și livrare la scară locală, nați-
onală și internațională. Concentrându-se pe probleme-
le economiei circulare, pe parcursul proceselor (proiec-
tare, autorizare, implementare, exploatare, întreruperea 
activității) compania a depus eforturi pentru reducerea 
emisiilor la sursă și aplicarea resurselor naturale combi-

nate cu tehnici digitale de ultimă generație. 
Astfel, prin intermediul cooperării interregionale, par-

tenerii din proiect au putut identifica, disemina și transfera 
procese și bune practici utilizate pentru elaborarea și im-
plementarea politicilor referitoare la economia circulară.

Proiectul SinCE-AFC este implementat de ADR Sud 
Muntenia în calitate de partener, fiind finanțat în cadrul 
Programului Interreg Europe. Obiectivul principal al pro-
iectului constă în îmbunătățirea politicilor în domeniul 
strategiilor regionale de inovare prin facilitarea mecanis-
melor orizontale care susțin și sporesc spiritul antrepre-
norial al IMM-urilor în sectorul agroalimentar prin ex-
ploatarea oportunităților de economie circulară. 

Proiectul este implementat de către un consorțiu for-
mat din 8 parteneri, câte unul din Macedonia, Ungaria, Ir-
landa, Polonia, România, Bulgaria și doi din Italia, al cărui co-
ordonator este Agenția pentru Dezvoltare Locală a Autori-
tăților Locale din Estul Salonicului - Anatoliki S.A din Grecia. 
Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând: htt-
ps://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/article/1202.

ADR Sud Muntenia, la cea de a șasea întâlnire
a partenerilor în cadrul proiectului SinCE-AFC

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/article/1202
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud Muntenia și-a extins prezența 

online prin crearea unui cont pe rețeaua 
de socializare Mastodon – platformă de 
microblogging open-source, ce permite 
publicarea a mici anunțuri într-un flux de 
actualizări de pe profil. Software-ul utilizat 
presupune publicarea postărilor tip text și, 
opțional, atașarea de conținut media, cum ar fi 
imagini, audio, video sau sondaje.

Noul cont online social-media al ADR Sud Munte-
nia poate fi accesat la adresa https://mastodon.social/@
adrsm, unde veți regăsi anunțuri și resurse privind activi-
tatea ADR Sud Muntenia și programele pe care le imple-
mentează la nivelul regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia.

Inițiativa vine în contextul în care Comisia Europeană 
(CE) a lansat recent două platforme de social media (EU 
Voice și EU Video), unde instituțiile, organismele, oficiile 
și agențiile Uniunii Europene (UE) participante în faza pi-
lot a acestor platforme interacționează cu publicul prin 
intermediul textelor scurte, al imaginilor și videoclipuri-
lor – în cazul EU Voice, o implementare a software-ului 

open-source Mastodon pe server-ele CE, și prin parta-
jarea, încărcarea, comentarea de videoclipuri și podcas-
turi – în cazul EU Video, instanță server a software-ului 
open-source PeerTube.

Cele doua platforme sunt alternative de social media, 
descentralizate, gratuite și open-source, care acordă pri-
oritate cetățenilor și drepturilor lor la confidențialitate 
și protecția datelor. EU Voice și EU Video nu se bazează 
pe transferurile de date cu caracter personal către țări 
din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic Euro-
pean, și, de asemenea, nu acceptă monetizarea prin uti-
lizarea reclamelor în aplicație și dau utilizatorilor posibi-
litatea de a alege și a controla modul în care sunt utiliza-
te datele lor personale.

EU Voice (https://social.network.europa.eu/public) și 
EU Video (https://tube.network.europa.eu/) contribuie la 
implementarea strategiei Uniunii Europene pentru date și 
suveranitate digitală (https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-da-
ta-strategy_ro), la stimularea independenței Europei în 
lumea digitală, precum și la atingerea obiectivelor Strate-
giei Comisiei Europene privind Software-urile Open Sour-
ce 2020-2023 (https://ec.europa.eu/info/departments/in-
formatics/open-source-software-strategy_en).

ADR Sud Muntenia își consolidează prezența
în mediul online

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:https://mastodon.social/@adrsm
mailto:https://mastodon.social/@adrsm
https://social.network.europa.eu/public
https://tube.network.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en
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Victorina Ligia DRAGU 
• 18 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 13 mai, colega noastră Victorina 
Ligia DRAGU, șef Serviciul financiar-contabil, a 
împlinit 18 ani de activitate!

Cu acest prilej, îți transmitem sincerele 
noastre felicitări și îți mulțumim pentru impli-
carea și priceperea de care ai dat dovadă în 
toți acești ani!

La Mulți Ani cu multe realizări!

Concurs, în data de 31 mai 2022, pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul Serviciului Helpdesk, 
la Biroul Județean Prahova din municipiul Ploiești

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 31 mai 

2022, concurs pentru ocuparea unui post de 
expert în cadrul Serviciului Helpdesk, Biroul 
Județean Prahova din municipiul Ploiești. 
Contractul individual de muncă va fi pe durată 
determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență 

în ramura de știință - științe economice (conform no-
menclatorului domeniilor și al specializărilor/programe-
lor de studii universitare);

 9 Experiență minim 1 an în domeniul implementării 
proiectelor finanțate din fonduri europene;

 9 Cunoștințe foarte bune de limba română;
 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9 Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a in-

formațiilor.
Alte cerințe:

 9 Cunoștințe foarte bune de limba engleză - repre-
zintă un avantaj;

 9 Posesor de permis de conducere auto și disponibi-
litate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și da.dez-
voltare@adrmuntenia.ro sau se depun personal la sediul 
central al ADR Sud Muntenia din mun. Călărași, până la 

data de 27 mai 2022, ora 14:00.
Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud 

Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin 
Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 31 mai 2022, în-
cepând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 
persoane de contact: Traian Daniela Camelia - director Di-
recția dezvoltare și comunicare, e-mail da.dezvoltare@adr-
muntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou resurse umane, e-
mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentu-
lui anunț, bibliografia, precum și documentele necesare în-
scrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Mun-
tenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunica-
re > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri 
angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1292/Concurs-BJPH-Serviciul%20helpdesk.rar.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1292/Concurs-BJPH-Serviciul%20helpdesk.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1292/Concurs-BJPH-Serviciul%20helpdesk.rar
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Guvernul României a emis Ordonanța de 
Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind 

ajustarea prețurilor și a valorii devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile. Documentul 
a intrat în vigoare la data publicării acestuia în 
Monitorul Oficial nr. 472 din 11 mai 2022.

Prin acest act normativ se reglementează situația ajus-
tării contractelor de achiziție de lucrări și produse ce au le-
gătură cu respectivele lucrări sau care includ execuție de 
lucrări în cadrul prestării de servicii din cauze imprevizibile 
generate de trei situații succesive de criză: situația post-pan-
demică, conflictul armat din Ucraina și criza energetică.

Modificarea prețului contractelor de achiziție publică/
contractelor sectoriale/acordurilor – cadru se încadrează în 
prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv în prevede-
rile art. 238 din Legea nr. 99/2016, fără să depășească 50% 
din prețul inițial al contractului de achiziție publică/contrac-
tului sectorial/acordului – cadru, potrivit notei justificative.

În cazul în care se efectuează majorarea prețului con-
tractului de achiziție publică/contractului sectorial/acor-
dului – cadru prin mai multe modificări succesive, valoa-
rea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele 
aferente prezentei ordonanțe de urgență, nu va depăși 
50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/
contractului sectorial/acordului – cadru.

Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile par-
curg etapele pentru încheierea actelor adiționale la con-
tracte de achiziție, astfel: Etapa I - întocmesc nota justifi-
cativă privind îndeplinirea condițiilor; Etapa a II-a - pe baza 
notei justificative se încheie act adițional la contract prin 
majorarea prețului cu valoarea rezervei de implementare.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe de urgență, contractanții pot trans-
mite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o 

adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restu-
lui rămas de executat/furnizat și prestat, existent la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

OUG nr. 64/2022 poate fi descărcată de pe site-ul de-
dicat implementării Programului Operațional Regional 
2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 
2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Docu-
mente, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/down-
load_file/article/1762/OUG-64-din-9-mai-2022.pdf. 

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 publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 64/2022 
privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri 
externe nerambursabile
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 18 mai 2022

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Direcția Generală Politică Regională și 
Urbană a Uniunii Europene a prelungit 

termenul limită pentru depunerea cererilor 
de finanțare în cadrul apelului „Sprijin 
pentru noile inițiative locale ale Bauhaus-
ului european” până la 30 mai, ora 14:00 CEST 
(15:00, ora României). 

Obiectivul cererii de propuneri este de a oferi asistență 
tehnică micilor municipalități de pe teritoriul Uniunii Euro-
pene care ar dori să dezvolte inițiative locale și proiecte de 
regenerare în conformitate cu principiile noului Bauhaus 
european. Municipalitățile selectate vor primi asistență 
specializată și orientări cu privire la modul corespunzător 
de pregătire și punere în aplicare a ideilor lor de proiect. 

Noul Bauhaus european face din European Green De-
al o experiență culturală, centrată pe om, pozitivă și tan-
gibilă pentru toată lumea, promovând transformarea și 
adaptarea orașelor din întreaga Europă prin locuri fru-
moase, durabile și incluzive.

Acest apel competitiv caută să sprijine proiecte inspi-
ratoare de transformare, bazate pe teritoriul unde sunt 
implementate, care promovează cele trei valori comple-
mentare ale Noului Bauhaus european în viața de zi cu zi:

• Sustenabilitate – promovează obiectivele climati-
ce, circularitatea, poluarea zero și biodiversitatea;

• Estetică – crește calitatea experienței și a stilului 
dincolo de funcționalitate;

• Incluziune – promovează valorizarea diversității, 
accesibilității și accesibilității.

Sunt promovate proiecte conduse de autoritățile pu-
blice locale ce contribuie la Noul Bauhaus european în 
următoarele patru domenii de acțiune:

• Renovarea clădirilor și spațiilor publice existente 
într-un spirit de circularitate și neutralitate carbon;

• Conservarea și transformarea patrimoniului cultural;
• Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții 

de locuințe la prețuri accesibile;
• Regenerarea spațiilor urbane sau rurale.

Cine poate aplica?
Sunt încurajate să trimită solicitări de finanțare în spe-

cial orașele mici și municipalitățile mijlocii. Din acest mo-
tiv, acest apel vizează autoritățile locale sub pragul de 

100.000 de locuitori și deschide calea către o reprezenta-
re echilibrată a diferitelor tipuri de spații și locuri din UE.

Principalele cerințe pentru eligibilitate
• Domeniul de aplicare geografic: cu sediul într-un 

stat membru al UE;
• Tipul de entitate care aplică: autorități publice lo-

cale (ex: județe, municipii, orașe), precum și aglome-
rări, grupuri de municipalități și zone funcționale (inclu-
siv zonele transfrontaliere) care au toate competențele 
necesare implementării proiectului depus;

• Dimensiunea entităților care solicită sprijin: mai 
puțin de 100.000 de locuitori (în cadrul unui grup, fieca-
re dintre municipii trebuie să aibă mai puțin de 100.000 
de locuitori);

• Tip de proiect: idei de proiecte avansate privind re-
conversia infrastructurii existente la fața locului sau a 
spațiului public.

• Limba: cererea se depune în limba engleză
Acest apel este finanțat de Uniunea Europeană, prin Di-

recția Generală Politică Regională și Urbană, și implemen-
tat în colaborare cu Ramboll Management Consulting.

Timpul se scurge: Aplicați acum!
 9 Detalii apel de proiecte: https://c.ramboll.com/lo-

cal-support-new-european-bauhaus
 9 Formularul cererii de finanțare: https://surveys.

adelphi.de/index.php/695812?lang=en

A fost prelungit termenul limită pentru depunerea 
cererilor de finanțare în cadrul apelului „Sprijin 

pentru noile inițiative locale ale Bauhaus-ului european”, 
dedicat municipalităților mici din statele membre UE

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://surveys.adelphi.de/index.php/695812?lang=en
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus
https://surveys.adelphi.de/index.php/695812?lang=en
https://surveys.adelphi.de/index.php/695812?lang=en
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Finanțare de 2,73 miliarde de euro din PNRR
pentru dezvoltarea localităților

S-a deschis apelul de proiecte pentru finanțarea
de locuințe pentru tineri

Apelul de proiecte al Ministerului Dezvoltării, Lucră-
rilor Publice și Administrației (MDLPA) pentru finanțarea 
construcției a peste 5.522 de locuințe nZEB (near-Zero 
Energy Building) pentru tineri care provin din comunități 
și grupuri marginalizate și specialiști din domeniul sănă-
tății și al educației, s-a deschis luni, 16 mai 2022. Ministe-
rul asigură 370 milioane de euro în acest scop din Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Fiecare unita-
te administrativ-teritorială poate crea și construi un pro-
iect propriu sau poate folosi proiectul tip pus la dispozi-
ție de MDLPA, care are toate avizele necesare și este ușor 
de implementat. Aceste proiecte tip sunt pentru clădiri 
cu câte șase apartamente de două camere și 65 de metri 
pătrați și vor avea sisteme inteligente, digitale de mana-
gement al resurselor, iar cheltuielile vor fi mici - un aspect 

important în contextul creșterii prețurilor la energie. Pro-
iectele trebuie adaptate doar terenului pe care vor fi con-
struite. În același timp, aceste locuințe vor reduce impac-
tul fenomenului de efect de seră și vor fi sustenabile și 
prietenoase cu mediul. Clădirile nZEB vor fi dotate cu pa-
nouri solare și fotovoltaice pentru asigurarea necesarului 
de energie și apă caldă din surse regenerabile, anvelopa 
clădirii va fi foarte bine izolată termic, cu uși și geamuri 
izolante. Clădirile vor fi, de asemenea, dotate cu pompe 
de căldură cu puțuri forate în mare adâncime, care asi-
gură un agent termic de 10 grade Celsius, indiferent de 
anotimp. Vara poate fi folosit pentru răcirea locuinței, iar 
iarna ajută la încălzire, fiind nevoie de un aport de ener-
gie redus pentru a încălzi locuința pornind de la 10 grade.

Sursa: mdlpa.ro

De luni, 16 mai 2022, autoritățile publice locale pot 
accesa fonduri pentru dezvoltarea localităților și a unei 
infrastructuri moderne și prietenoase cu mediul, odată 
cu apariția în Monitorul Oficial nr. 467/10.05.2022 a Ghi-
dului solicitantului finalizat pentru acest fond. Ghidul pu-
blicat prin Ordinul de ministru nr. 999/2022 a fost în con-
sultare publică din 4 februarie, iar cererile vor putea fi 
depuse în mod transparent, digital, online, pe platforma 
pregătită de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (MDLPA), cu ajutorul unei interfețe dedi-
cate, care funcționează deja pentru depunerea cererilor 
pentru Valul renovării, program finanțat de MDLPA prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 30 iunie, 
fondurile fiind prealocate pe fiecare categorie de UAT, 
dar fiecare categorie de investiție are un buget maxim, 
care nu poate fi depășit. 

Prin PNRR, MDLPA finanțează și reabilitarea termică 
și seismică a clădirilor publice și rezidențiale, cu un buget 
de 2,82 miliarde de euro, pentru care apelurile de pro-
iecte au fost lansate în 1 aprilie, iar fondurile au fost ac-
cesate deja în proporție de peste 70%. 

Pentru a asigura dezvoltarea echitabilă a localități-
lor, în această schemă de finanțare sunt prevăzute fon-
duri prealocate, garantate pentru fiecare comună, oraș, 
municipiu care depune solicitări de finanțare pentru in-
vestițiile ce pot fi accesate. Astfel, suma prealocată es-
te de 12.350.000 euro pentru municipiul București și 
12.155.000 euro pentru fiecare sector în parte, fiecare 

comună are o sumă prealocată în valoare de 324.770 eu-
ro, fiecare oraș poate accesa 3.189.815 euro, fiecare re-
ședință de județ - 12.493.000 euro, în timp ce, pentru 
celelalte municipii, suma este de 4.193.550 euro. După 
cum este cunoscut, din Fondul Local, comunitățile loca-
le, cu finanțare de la MDLPA, pot construi, în total la ni-
vel național, 5.522 de locuințe pentru tineri și specialiș-
tii din sănătate și învățământ, eficiente energetic, vor pu-
tea fi înnoite parcurile de vehicule destinate transportu-
lui public cu 1.135 de vehicule nepoluante, pentru care 
se vor instala și 13.200 puncte de reîncărcare. De ase-
menea, se vor realiza 1.091 km de piste pentru biciclete. 
Anterior publicării Ghidului solicitantului, a fost publicat 
și Ordinul de ministru pentru aprobarea Schemei de aju-
tor de stat necesare implementării apelurilor de proiec-
te din Fondul Local.

Sursa: facebook.com
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administra-
ției (MDLPA) a publicat Ghidul solicitantului pentru Com-
ponenta 10 a PNRR, „Fondul local” și Schema de ajutor de 
stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului națio-
nal de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de re-
dresare și reziliență — PNRR/2022/C10 — Fondul Local — 
promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicu-
le electrice”. Fondul local abordează provocările legate de 
disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rura-
le, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei com-
ponente este de a susține o transformare durabilă urbană 
și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Bugetul total aferent reformelor și investițiilor din ca-
drul componentei C10-Fondul Local este de 2,1 miliarde 
euro. În conformitate cu Art. 24. din O.U.G. nr. 124/2021 
privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pen-
tru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență, în scopul atingerii jaloanelor și 
țintelor asumate prin PNRR, MDLPA, în calitate de coor-
donator de reforme și/sau investiții, este autorizat să în-
cheie contracte de finanțare a căror valoare poate de-
termina depășirea cu până la 30% a sumelor alocate în 
euro aferente fiecărei reforme și/sau investiție din acor-
durile de finanțare, numai pentru implementarea pro-
iectelor pentru care este prevăzută lansarea de apeluri 
de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament 

aprobate anual cu această destinație prin legile bugeta-
re anuale. În acest sens, vor fi contractate proiecte până 
la valoarea de 130% din bugetul alocat pe fiecare inves-
tiție în parte. Valorile bugetelor disponibile pe investiții 
vor conține marja de supracontractare valorică de 30%, 
adică în total 2,73 miliarde euro. 

Va fi apel deschis tuturor UAT-urilor, în limita bugetu-
lui maxim eligibil prealocat pentru fiecare categorie de 
UAT pentru investițiile 1, 2 și 3, respectiv în limita bu-
getului alocat pe investiția 4 (la Investiția 4 va fi utilizat 
principiul „primul venit/primul servit”). Cererea de finan-
țare se efectuează pentru fiecare investiție/subinvesti-
ție în parte. În cazul în care cererea de finanțare respec-
tă cerințele prevăzute în ghid și în limita bugetului prea-
locat beneficiarului, respectiv bugetul stabilit pentru fi-
ecare investiție, se va proceda la semnarea contractu-
lui de finanțare dintre MDLPA și solicitant. În cazul în ca-
re documentația transmisă de către solicitant necesită 
completări/modificări, MDLPA poate solicita clarificări. 
În acest caz, semnarea contractului de finanțare va avea 
loc doar după furnizarea tuturor informațiilor solicitate 
și numai dacă informațiile furnizare sunt corespunzătoa-
re, în limita bugetului disponibil pentru fiecare catego-
rie de investiție. În situația în care bugetul unei categorii 
de investiții va fi epuizat, vor mai putea fi depuse cereri 
de finanțare doar pentru investițiile care vor avea buget 
disponibil. Bugetul și indicatorii aferenți fiecărei catego-
rii de investiții vor fi blocați imediat după transmiterea 
cererii de finanțare de către beneficiar și primirea numă-
rului de înregistrare. Investițiile vor fi implementate și fi-
nalizate până la data de 30 iunie 2026.

Sursa: mdlpa.ro

Finanțări PNRR pentru infrastructura destinată 
vehiculelor electrice

Foto: pixabay.com
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Conacul Bolomey este unul dintre cele mai 
impozante conace boierești și un important 

reper arhitectural local din județul Ialomița. 
Construit undeva la finele secolului al XIX-lea, de 
o anume familie Ghețu, ajutată de câțiva meșteri 
italieni, conacul a fost cumpărat, în 1932, de 
boierul Constantin Bolomey, originar din Elveția.

Succesiunea proprietarilor asupra moșiei Popești – 
Cosâmbești este impresionantă prin număr, dar și prin 
detaliile din înscrisurile oficiale, care dau informații certe 
despre construcțiile existente pe moșie.

Concepția arhitecturală a conacului construit în anul 
1898, se încadrează în arhitectura nobiliară rurală tip „vi-
lla rustic”, în stilul neoclasic francez cu elemente eclecti-
ce, bogat decorat atât la interior, cât și la exterior, cu ca-
mere spațioase împodobite cu picturi murale de „tip șa-
blon”, cu patru fațade identice, realizate la același nivel 
de arhitectură și detaliere și care pot fi privite din toate 
unghiurile. Așezat în mijlocul unei „grădini în suprafață 
de 10 pogoane plantate cu pomi fructiferi și nefructiferi”, 
dar și în zonă inundabilă a râului Ialomița, conacul avea 
fundații de cca 1,70- 2,00 m adâncime, pentru a ajunge 
la terenul bun de fundare, deasupra apei freatice (-4,00 
m), fără un subsol înalt, doar parțial, care arată măiestria 
arhitectului care le-a proiectat.

Clădirea avea un regim de înălțime spațial de S+P+E+M, 
cu o suprafață construită de 373,00 mp. Subsolul cona-
cului servea drept spațiu de depozitare pentru alimente. 
La parter se aflau patru saloane, așezate două câte două 
de-a lungul unui hol central, folosite pentru primiri și re-
cepții, o bucătărie, oficiu și baie. Etajul cuprindea patru 
dormitoare pentru proprietari și oaspeți, un hol central 
despărțit în două încăperi, baie, camere de serviciu și un 
balcon-terasă. Cele patru camere mari de la etaj aveau 
acces la câte unul din cele patru turnulețe de colț, deco-
rate cu piese turnate și care aveau un rol pur decorativ, 
cu acces vizual la parcul și vecinătățile înconjurătoare. La 
mansardă existau numai spații anexe pentru depozitare 
și pentru personalul de serviciu. Accesul se făcea pe scări 
realizate din lemn. Șarpanta acoperișului era din lemn, cu 
învelitoare din tablă. Plastica fațadelor este simplă și ur-
mează în esență o compoziție clasicistă. Elementul deco-
rativ cel mai bogat al fațadelor sunt consolele celor pa-
tru turnulețe de colț, formate din câte patru brațe dispu-
se în cruce, decorate cu volute, frunze de acant și rozete.

În anul 1932, Louis Bolomey și frații săi, prin mijloci-
rea sa ca avocat, cumpără de la Barbu Grăjdănescu, mo-
șia și conacul de la Cosâmbești. Constantin Bolomey, și 
prin prisma profesie sale de agronom, s-a ocupat de ad-

ministrarea moșiei de la Cosâmbești, căreia i-a adăugat 
orezăria și a organizat-o ca o microfermă model. Cona-
cul a devenit, în perioada interbelică, un apreciat și că-
utat loc de petreceri rafinate pentru protipendada loca-
lă și cea bucureșteană, cu serate muzicale și distracții di-
verse. Din păcate, după anul 1947, odată cu începerea 
exproprierii conacelor boierești și Conacul Bolomey își 
va pierde strălucirea și, printr-o folosință aberantă, se va 
degrada continuu. După anul 1990, Conacul Bolomey a 
fost inclus în Programul de restaurări al Ministerului Cul-
turii și s-au început lucrările de restaurare, dar acestea 
au fost sistate la scurt timp din lipsa finanțării. 

Începând cu anul 2016, a fost identificată oportuni-
tatea Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conserva-
rea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cul-
tural”, Prioritatea de investiții 5.1 - „Conservarea, prote-
jarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural”. Obiectivele specifice ale proiectului sunt core-
late cu activitățile acestuia: reabilitarea și punerea în va-
loare a monumentului istoric și de arhitectură Conacul 
Bolomey, realizarea unui cadru adecvat desfășurării unor 
spații de găzduire a expozițiilor permanente și tempora-
re din diferite domenii tematice, bibliotecă, salon de con-
certe, conferințe, ateliere de restaurare ceramică, stuca-
tură, pictură, școli de vară, activități de tip meșteșugă-
resc, cenacluri, facilitarea accesului la patrimoniul isto-
ric și cultural pentru publicul larg, dezvoltarea economi-
că locală prin impulsionarea dezvoltării turismului și prin 
diversificarea afacerilor locale. Odată restaurat, Conacul 
Bolomey se va reînscrie printre atracțiile turistice și cultu-
rale reale care să multiplice atractivitatea zonei și se poa-
te transforma într-un brand al județului Ialomița.

Sursa: conaculbolomey.ro

Bolomey, faimosul conac din inima Bărăganului

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


INFO 
JUDEȚE

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro11

Info Regional Sud Muntenia #559
11 • 17 mai 2022 

În curând, zeci de copii preșcolari se vor muta în noua 
grădiniță, construită după standardele actuale. Primăria 
spune că noua grădiniță nu respectă doar normele educați-
onale, de siguranță și de confort, ci și pe cele privind econo-
mia de energie. Aplicația a fost depusă spre finanțare prin 
Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), Axa pri-
oritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, 
apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar. Pro-
iectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Grădini-
ța cu Program Normal Hârsești, județul Argeș” are o valoa-
re totală de 1.449.456,87 lei, din care peste 1,2 milioane de 
lei sunt alocați din Fondul European pentru Dezvoltare Re-
gională, aproximativ 187 de mii de lei provin din bugetul de 
stat, în timp ce peste 28 de mii de lei constituie cofinanțarea 
beneficiarului.Prin proiect au fost realizate lucrări de reabili-
tare, modernizare și extindere a corpului de clădire existent, 
ce vor avea ca rezultat creșterea nivelului de confort și sigu-
ranță al copiilor. De asemenea, prin dotările ce urmează a fi 
efectuate, se va asigura o infrastructură modernă, integrată. 

Sursa: argesplus.ro

Grădiniță nouă
la Hârsești

Primăria Municipiului Târgoviște a depus proiectul 
„Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane 
funcționale Târgoviște prin achiziția de autobuze ecologice 
– etapa I”, proiect care vizează extinderea transportului 
public cu autobuze noi, moderne, la întreaga zonă funcți-
onală a municipiului Târgoviște (25 de unități administra-
tiv-teritoriale). Investiția, depusă în cadrul parteneriatului 
Primăria Târgoviște – Primăria Șotânga, constă în achizi-
ția a 21 autobuze electrice de capacitate mare (12 m), 21 
stații de încărcare lentă pentru autobuze electrice – la au-
tobază, 7 stații de încărcare rapidă pentru autobuze elec-
trice – pe traseu,  lucrări de construcții pentru branșarea 
punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice, 
respectiv activități de proiectare (pentru stațiile de încăr-
care vehicule electrice) și cheltuieli pentru documentații 
suport și obținere avize, acorduri, autorizații.

Valoarea intervențiilor este de 13,788,828.98 euro, 
TVA inclus, din care 11,571,000.00 euro, fără TVA, re-
prezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național 
de Redresare și Reziliență, la care se adaugă TVA afe-
rent cheltuielilor eligibile în valoare de 2,198,490.00, 
cheltuieli asigurate din bugetul de stat.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Proiect
pentru achiziționarea de autobuze 

electrice pentru zona urbană 
funcțională Târgoviște

Comuna Fundeni din județul Călărași implementează 
o serie de programe „verzi” pentru reducerea consumului 
energiei electrice: stații de reîncărcare pentru autovehicule-
le electrice, sisteme fotovoltaice menite să asigure alimen-
tarea instituțiilor publice din localitate, cât și modernizarea 
iluminatului stradal cu ajutorul tehnologiei LED, care să re-
ducă substanțial resursele utilizate, în comparație cu ilumi-
narea clasică. Administrația din Fundeni a anunțat, la înce-
putul lunii mai, că au fost depuse mai multe proiecte care 
vor avea impact pozitiv asupra costurilor, întrucât resursele 
sunt valoroase pentru fiecare dintre noi, iar utilizarea aces-
tora trebuie să afecteze cât mai puțin mediul înconjurător, 
iar amprentă de carbon trebuie să fie cât mai mică.

La nivelul comunei vor fi implementate următoarele proiecte:
• Realizarea stațiilor de reîncărcare pentru autovehicule 

electrice pentru care au fost depuse deja cerere de finanțare;
• Sisteme fotovoltaice care să alimenteze toate instituții-

le publice din comună și care vor avea un impact pozitiv și a-
supra costurilor;

• Sisteme de iluminare inteligente cu leduri – pentru care 
consumul de electricitate este mai mic față de iluminarea clasică.

Sursa: canalsud.ro

Stații de reîncărcare
pentru autovehiculele electrice,

în comuna Fundeni

Fonduri
guvernamentale pentru dezvoltarea 

județului Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

1.210.034.800 de lei este suma alocată, recent, județu-
lui Giurgiu, prin Programul național de investiții „Anghel Sa-
ligny”. Potrivit listei publicate de Ministerul Dezvoltării, Lu-
crărilor Publice și Administrației (MDPLA), din această sumă, 
691.448.457 de lei se atribuie pentru drumuri și poduri, iar 
518.586.343 de lei pentru alimentare cu apă și sisteme de 
canalizare. Suma totală alocată la nivel național este de 52,5 
miliarde de lei: 30 de miliarde de lei pentru drumuri și poduri 
și 22,5 miliarde de lei pentru alimentare cu apă și sisteme 
de canalizare. Pentru repartizarea sumelor s-a ținut cont de: 
ponderea numărului localităților din județ din totalul loca-
lităților la nivel național, ponderea populației fiecărui județ 
în total populație, indicatorii statistici publicați de către Insti-
tutul Național de Statistică, din care rezultă necesarul de in-
frastructură în domeniile drumurilor publice, alimentării cu 
apă, sistemelor de canalizare și capacitatea financiară a uni-
tăților administrativ-teritoriale. Programul „Anghel Saligny” 
vizează finanțarea infrastructurii pentru servicii esențiale – 
apă, drumuri, gaze – pe care statul și administrațiile locale 
au obligația de a le asigura tuturor cetățenilor români. 

Sursa: giurgiu-news.ro
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Primăria Municipiului Slobozia a atras un proiect eu-
ropean de peste 28 milioane de lei, din care 24 milioa-
ne de lei reprezintă contribuția din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională (FEDR), pentru moderni-
zarea transportului public din municipiu. Proiectul pre-
vede crearea de benzi de circulație destinate exclusiv 
transportului public, pe o lungime de peste 8.000 de 
metri liniari, și piste de biciclete pe o suprafață de pes-
te 9.000 de metri pătrați. Totodată, va fi modernizat 
spațiul pietonal, pentru creșterea siguranței pietonilor 
pe traseele pietonale, și va fi amenajat un spațiu verde 
pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați. Ad-
ministrația locală din Slobozia beneficiază de finanța-
re nerambursabilă prin Programul Operațional Regio-
nal 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e 
–„Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dio-
xid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în speci-
al pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilită-
ții urbane multimodale durabile și a măsurilor de adap-
tare relevante pentru atenuare”. Administrația locală a 
anunțat că ordinul de începere a lucrărilor va fi semnat 
până la sfârșitul lunii mai 2022, iar lucrările vor fi finali-
zate înainte de sfârșitul lunii decembrie 2023.

Sursa: independentonline.ro

Lucrări
de modernizare a infrastructurii 

rutiere din Slobozia

Începe să prindă contur Transbaiul, noul drum care ar 
urma să traverseze Munții Baiului, pe ruta Azuga – Bușteni 
– Valea Doftanei, continuând apoi până la Gura Vitioarei. 
Autoritățile prahovene au anunțat că a fost semnat con-
tractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate, valoarea 
sa ridicându-se la suma de 3.326.930,60 lei (cu TVA), dintre 
care 2.610.616,05 lei (inclusiv TVA), asigurați din fonduri ne-
rambursabile în cadrul Programului Operațional Asistență 
Tehnică (POAT) 2014-2020. Diferența va fi acoperită din bu-
getul județului Prahova. Practic, autoritățile primesc în ac-
tuala sesiune de finanțare de la UE fonduri pentru pregăti-
rea proiectului, urmând ca în viitoarea sesiune să fie depu-
să cererea de finanțare pentru execuția propriu-zisă a lu-
crărilor. Traseul va avea o lungime de aproximativ 88,6 km, 
asigurând conectivitatea a șapte unități administrativ-teri-
toriale (Azuga, Bușteni, Valea Doftanei, Bertea, Aluniș, Văr-
bilău și Gura Vitioarei) și urmând să deservească minimum 
35.000 utilizatori. Prin realizarea obiectivului de investiții se 
va asigura îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere, inclusiv dezvoltarea unei mobilități județe-
ne, regionale și naționale durabile, reziliente în fața schim-
bărilor climatice, inteligente și intermodale, asigurând con-
diții de siguranță rutieră atât a locuitorilor, cât și a celor care 
tranzitează zona, conectivitatea între mai multe tronsoane 
de drumuri județene, începând din orașul Azuga, respectiv 
Bușteni, traversând Golul alpin Munții Baiului până la Tră-
isteni și continuând pe DJ 102I (Trăisteni– Teșila), DJ 101T 
(Teșila – Vărbilău), DJ 102 (Vărbilău – Poiana Vărbilău) și DJ 
100G (Poiana Vărbilău – Gura Vitioarei), până în comuna 
Gura Vitioarei. De asemenea se va asigura conectivitatea 
directă cu rețeaua TEN-T prin intermediul drumului euro-
pean E 60 (DN 1) și DN 1A. Totodată prin asigurarea co-
nectivității directe cu rețeaua TEN-T, vor contribui la redu-
cerea emisiilor de carbon prin descongestionarea traficului 
pe Valea Prahovei, ca alternativă la acesta, precum și facili-
tarea mobilității forței de muncă în zonă, dar și dezvoltarea 
economică durabilă a regiunii.

Sursa: ziarulincomod.ro

Transbaiul,
noul drum montan din Prahova, 

începe să prindă contur

IALOMIȚA

PRAHOVA

Foto: facebook.com

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație (M-
DLPA) a anunțat că au fost finalizate repartizările pe județe ale 
fondurilor disponibile prin Programul național de investiții „An-
ghel Saligny” pentru investiții în realizarea, extinderea și moder-
nizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale. Județul 
Teleorman a primit suma de 229.126.742 lei pentru acest tip de 
investiții, săptămâna trecută fiind repartizate și sumele pentru 
sisteme de apă-canalizare (656.739.588 lei) și drumuri și poduri 
(875.652.784 lei). Criteriile de selectare care au fost luate în con-
siderare la alocarea sumelor au fost numărul de unități admi-
nistrativ-teritoriale dintr-un județ, numărul de locuitori, ponde-
rea localităților (UAT) unde gospodăriile nu sunt racordate la re-
țeaua de distribuție a gazelor naturale și impozitul pe venit co-
lectat - date disponibile prin Institutul Național de Statistică.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Aproape
230 milioane de lei prin Programul 

„Anghel Saligny” pentru rețele 
de distribuție a gazelor natural 

n județul Teleorman

TELEORMAN

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

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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