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Reglementări guvernamentale
pentru descentralizarea fondurilor europene
și stabilirea cadrului financiar general în perioada
de programare 2021-2027

ta eventuale întârzieri în demararea implementării programelor operaționale regionale și, totodată, riscul de
dezangajare a fondurilor externe nerambursabile cu această destinație.
Prin soluțiile legislative prevăzute, ordonanța permite ca deciziile luate de către ADR-uri în procesul de gestionare și control al programelor operaționale regionale
să aibă forță juridică obligatorie pentru solicitanți, beneficiari sau alte entități cu care intră în raporturi juridice
în exercitarea funcțiilor.
Calitatea de autoritate de management pentru ADR
va fi exercitată în regim de putere publică, agențiile fiind
asimilate instituțiilor publice, iar actele emise în realizarea funcțiilor de Autoritate de Management vor fi asimilate actelor administrative, putând fi supuse controlului
în condițiile legii contenciosului administrativ.
Printre atribuțiile care vor reveni ADR-urilor, conform
actului normativ adoptat, sunt prevăzute:
99atribuții de verificare și control a modului de implementare a operațiunilor;
(continuare în pagina 3)

Î

n ședința de luni, 27 iunie 2022, Guvernul
României a aprobat trei acte normative
necesare pentru absorbția fondurilor europene
în exercițiul financiar european 2021-2027.

Prin adoptarea primului document, Guvernul a stabilit prin OUG atribuțiile Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) în îndeplinirea rolului de Autoritate de Management (AM) pentru programele operaționale regionale. Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile
destinate dezvoltării regionale, adoptată în ședința de
luni, completează cadrul legal necesar exercitării de către ADR-uri a atribuțiilor care derivă din îndeplinirea calității de autoritate de management în domeniul dezvoltării regionale, precum și în domeniul prevenirii, constatării și sancționării neregulilor.
Actul normativ are în vedere ca ADR-urile să fie pe
deplin funcționale în cel mai scurt timp, pentru a eviwww.adrmuntenia.ro
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99constatarea abaterilor de la legislația aplicabilă și
emiterea titlurilor de creanță în conformitate cu legislația aplicabilă domeniului prevenirii, constatării și sancționării neregulilor;
99îndeplinirea calității de furnizor de ajutor de stat
și de minimis;
99recuperarea creanțelor stabilite în aplicarea legislației privind neregulile;
99încheierea contractelor de finanțare în cadrul programului operațional gestionat.
Cel de-al doilea act normativ aprobat, Hotărârea de
Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul
social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă stabilește cadrul financiar general aplicabil proiectelor finanțate din cele patru fonduri menționate. Normele metodologice de aplicare adoptate reglementează cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței
financiare nerambursabile, precum și a prefinanțării și
cofinanțării aferente acestei asistențe, pentru a asigura
un management financiar eficient al acestor fonduri, în
perioada de programare 2021-2027. Principiile stabilite
pentru derularea fluxurilor financiare sunt similare celor
implementate în perioada de programare 2014-2020,
asigurând astfel cadrul necesar pentru implementarea
proiectelor finanțate din bani europeni și facilitând, totodată, o absorbție corespunzătoare a acestor fonduri.
Principalele dispoziții vizează:
99modul în care se realizează programarea bugetară
a sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene și a celor destinate contribuției publice naționale;
99detalierea fluxurilor financiare precum și modul în
care beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să reflecte sumele aferente acestor proiecte în evidența contabilă proprie;
99descrierea mecanismului de acordare, justificare
și restituire a prefinanțării acordate beneficiarilor, inclusiv în cazul proiectelor implementate în parteneriat;
99condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca sumele reprezentând prefinanțarea să fie transferate beneficiarilor;
99cerințele care trebuie îndeplinite de un beneficiar
pentru a putea solicita și primi sumele aferente tranșelor de prefinanțare;
99verificarea de către autoritățile de management
a cheltuielilor declarate de beneficiar în cererea/cererile de rambursare depuse, în scopul autorizării cheltuielilor eligibile;
www.adrmuntenia.ro
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99descrierea mecanismului de acordare și de justificare/recuperare a ratei forfetare pentru proiectele pregătite în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
și finanțate în cadrul Programului Operațional Dezvoltare
Durabilă ca proiecte noi sau ca proiecte etapizate;
99descrierea mecanismului aplicabil cererilor de plată;
99angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor
efectuate la nivelul programelor operaționale, prin stabilirea atribuțiilor autorităților de management/organismelor intermediare în ceea ce privește toate fazele
procedurale;
99stabilirea unor prevederi specifice fluxurilor financiare necesare funcționării Agențiilor de Dezvoltare Regională ca autorități de management pentru Programele operaționale regionale;
99modul de derulare a proiectelor în parteneriat;
99modalitatea de restituire de către beneficiari a sumelor individualizate în deciziile de reziliere a contractului de finanțare;
99stabilirea conturilor aferente derulării fondurilor
europene și a contribuției publice naționale totale;
99modelul formularelor care urmează a fi utilizate
de către beneficiari și/sau autoritățile implicate în sistemul de gestionare.
Tot în cadrul aceleiași ședințe, Guvernul a mai adoptat o Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, prin care sunt stabilite regulile de eligibilitate a cheltuielilor pentru achiziția de autovehicule
sau alte mijloace de transport efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european și Fondul de coeziune
2014-2020, în conformitate cu modificările aduse în legislație normativelor de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.
La finele anului trecut, Agențiile pentru dezvoltare
regională au fost desemnate, conform OUG 122/2020,
Autorități de management pentru POR la nivelul celor
opt regiuni de dezvoltare, în exercițiul financiar european 2021-2027.
ADR Sud Muntenia va gestiona peste 1,3 miliarde de
euro prin POR Sud - Muntenia 2021-2027 pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, iar cu ajutorul fondurilor europene regiunea noastră va deveni: mai competitivă prin inovare, digitalizare
și întreprinderi dinamice, cu orașe prietenoase cu mediul, cu mobilitate urbană durabilă, mai accesibilă, educată și atractivă.
Sursa: mfe.gov.ro
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ADR Sud Muntenia a organizat cea de-a șasea întâlnire
a stakeholderilor proiectului SinCE-AFC
Proiectul SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial
al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară” este finanțat în cadrul celui de-al patrulea apel al
Programului INTERREG Europe și are ca obiectiv principal îmbunătățirea 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
obține accesând următoarele link-uri:
• https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1202
• https://www.interregeurope.eu/since-afc/
• https://www.facebook.com/Since-AFC-Project-108838527176066/
• https://www.linkedin.com/in/since-afc-237918193/.

M

arți, 28 iunie 2022, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de partener în cadrul proiectul SinCEAFC, a organizat online, prin intermediul
aplicației Zoom, cea de-a șasea întâlnire
a stakeholderilor interesați de revizuirea
politicilor privind economia circulară.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice naționale și locale, ai mediului de afaceri și ai celui de cercetare de la nivelul regiunii Sud – Muntenia, dintre care amintim pe cei ai Consiliilor Județene Argeș, Călărași și Ialomița, ai Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, ai ICECHIM- filiala Călărași, ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București (INCDIE ICPE-CA), ai Camerei de Comerț,
Industrie și Agricultură Teleorman și cei ai Institutului European din România.
Participanților la eveniment le-au fost prezentate informații utile despre stadiul proiectului SinCE-AFC și despre
desfășurarea celei de-a șasea întâlniri a partenerilor proiectului și vizitele de studiu organizate de către partenerul
din Ungaria - Consiliul Județean HAJDU-BIHAR, în perioada
11-12 mai 2022. De asemenea, a fost prezentată și discutată implementarea și structura Planului de Acțiune.
www.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la seminarul organizat în Albacete,
de Universitatea Castilla - La Mancha, Spania,
în cadrul proiectului ClusterFY

Î

n perioada 13-15 iunie 2022, doi reprezentanți
ai ADR Sud Muntenia, împreună cu un
stakeholder din partea Consiliului Județean
Giurgiu au participat, în cadrul proiectului
ClusterFY – „Stimularea colaborării interregionale a clusterelor și integrarea în lanțurile
valorice internaționale”, la seminarul și
vizitele de studiu organizate în Albacete de
Universitatea Castilla - La Mancha, Spania.

Evenimentul a reunit partenerii proiectului ClusterFY, actori importanți interesați de revizuirea politicilor pentru clustere, ai mediului de afaceri, ai autorităților publice locale și
naționale, precum și ai mediului academic din țările partenere, și a cuprins atât vizite de studiu realizate în cadrul unor
companii de renume din regiune, cât și seminarii în cadrul
cărora s-a discutat despre modul în care clusterele se confruntă cu noul context generat de pandemia Covid-19.
Prima zi a debutat cu prezentări de bune practici, cu
accent pe idei referitoare la îmbunătățirea instrumentelor de politică pentru a depăși mai eficient era pandemică, dar și pe crearea de clustere globale de inovare,
prin care să se realizeze tranziția de la sisteme de inovare la ecosisteme antreprenoriale. Prima vizită de studiu a avut loc la fabrica Airbus, divizia Elicoptere, compania fiind membră a clusterului aeronautic din regiunea
Castilla-La Mancha. Airbus este lider global în aeronautică iar fabrica din Albacete asigură fabricarea, asamblare
și mentenanța elicopterelor militare. A doua vizită a fost
efectuată la Ajusa Business Park, o multinațională spaniolă în sectorul auto, fondată în 1972. Ajusa este un furnizor mondial de componente pentru sectorul auto, care
recent s-a angajat în dezvoltarea unui departament autonom și a unei linii de cercetare în tehnologii cu hidrogen.
Proiectul ClusterFY – „Stimularea colaborării inter-regionale
a clusterelor și integrarea în lanțurile valorice internaționale” are
ca obiectiv principal îmbunătățirea instrumentelor de politică
regionale sau naționale care urmăresc intensificarea proceselor
de clusterizare, în special în sectoarele legate de tehnologiile generice esențiale (KET), precum și stimularea cooperării interrewww.adrmuntenia.ro

gionale între/printre clustere și rețelele de afaceri și încurajarea
integrării acestora în lanțurile valorice inovative.
Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți pe site-ul
ADR Sud Muntenia, link: https://www.adrmuntenia.ro/
proiectul-clusterfy/static/952, precum și pe site-ul proiectului, link: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/.
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ADR Sud Muntenia
a sărbătorit „Ziua Internațională a Iei”

V

ineri, 24 iunie, echipa Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
sărbătorit Ziua Internațională a Iei, zi în care,
în fiecare an, românii celebrează sărbătoarea
Sânzienelor.

În noaptea ce precedă această zi, minunile sunt posibile, forțele benefice, dar și cele malefice stăpânesc Pământul. Și tot în 24 iunie se sărbătorește, începând din 2013,
Ziua Internațională a Iei. Inițiativa a luat naștere în 2013,
pe Facebook, devenind ulterior un eveniment internațional. Propusă de comunitatea online „La Blouse Roumaine”, această zi este în prezent sărbătorită pe 6 continente,
50 de țări și peste 100 de localități din întreaga lume, declanșând o adevărată mișcare culturală, ce a readus în actualitate cămașa și portul tradițional românesc.
Cu siguranță, ce-i mai important pentru 24 iunie este
trăirea în starea de sărbătoare. Nu întâmplător Ziua Universală a Iei a fost stabilită în această zi, cu multiple semnificații pentru cultura și spiritualitatea românească și universală. Este Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare creștină peste care se suprapune, în calendarul
popular, „Drăgaica” sau „Sânzienele”, o sărbătoare prin
excelență solară, dedicată anotimpului cald, având în vedere că pe 21 iunie este marcat Solstițiul de vară.
În credințele populare, „Sânziana” sau „Drăgaica”, însoțită de alaiul său format din zâne fecioare de o frumusețe aparte, umblă prin văzduh și pe pământ, cântând și
dansând. Sânziana face parte din categoria zânelor bune,
www.adrmuntenia.ro

care binecuvântează recoltele, motiv pentru care mai este numită și Regina Holdelor. Ea și suratele ei, sânzienele,
dau miros florilor și leac plantelor tămăduitoare. Așa cum
dau bob spicelor de grâu, ele dau rod și pântecelor tinerelor femei care își doresc prunci, vindecă suferințele și
bolile oamenilor, apară de furtună și de grindină.
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Concurs, în data de 5 iulie 2022,
Concurs, în data de 6 iulie 2022,
pentru ocuparea unui post de expert
pentru ocuparea a două posturi
în cadrul Serviciului achiziții publice
de expert în cadrul Serviciului
și asistență tehnică, la sediul central evaluare, selecție și contractare POR,
din municipiul Călărași
la sediul central din municipiul Călărași

A

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 5 iulie
2022, concurs pentru ocuparea unui post de
expert în cadrul Serviciului achiziții publice
și asistență tehnică, la sediul central din
municipiul Călărași. Contractul individual de
muncă va fi pe durată determinată de 12 luni
din momentul angajării.

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 6 iulie
2022, concurs pentru ocuparea a două posturi
de expert în cadrul Serviciului evaluare,
selecție și contractare POR, la sediul central
din municipiul Călărași. Contractele individuale
de muncă vor fi pe durată determinată de 12
luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în ramura de știință - științe economice (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);
99Experiență de minimum 3 ani în domeniul studiilor absolvite;
99Capacitatea de a lucra în echipă;
99Capacitatea de a gestiona un volum variabil de
muncă și de a respecta termenele stabilite;
99Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.
Alte cerințe:
99Posesor de permis de conducere auto și disponibilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la
adresele de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și
octavian.dobrescu@adrmuntenia.ro sau se depun personal, la sediul central al ADR Sud Muntenia din mun.
Călărași, până în data de 1 iulie 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 5 iulie
2022, începând cu ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769,
persoane de contact: Dobrescu Octavian Cristian - șef Serviciu achiziții publice și asistență tehnică, e-mail octavian.
dobrescu@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou resurse umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs, pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.
ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1296/Concurs-SAPAT-05-07-2022.rar.
www.adrmuntenia.ro

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în următoarele ramuri de știință (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de
studii universitare): inginerie civilă; inginerie electrică,
electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor;
inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și
management;
99Capacitatea de a lucra în echipă;
99Capacitatea de a gestiona un volum variabil de
muncă și de a respecta termenele stabilite;
99Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.
Alte cerințe:
99Disponibilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la
adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau
se depun personal la sediul central al ADR Sud Muntenia din mun. Călărași, până la data de 4 iulie 2022,
ora 17:00.
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 6 iulie
2022, începând cu ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/
331.769, persoane de contact: Vișan Mariana - director, Direcția organism intermediar POR, e-mail da.oi@
adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou resurse umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul
prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele
necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul
ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1297/
Concurs-Serviciul-Evaluare-OI-POR-07-2022.rar.
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Clarificări AM POR privind apelul de proiecte
pentru întreprinderile inovative
Vineri, 24 iunie 2022, Autoritatea de Management
(AM) pentru Programul Operațional Regional (POR)
2014-2020 a publicat centralizatorul răspunsurilor la
întrebările frecvente privind apelul de proiecte cu nr.
POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT din
cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritate de investiții 1.1 –
„Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de
cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și
de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă
prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot,
acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților
de producție avansate și de primă producție, în special în
domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”, Obiectiv Specific 1.2 – „Creșteregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Foto: pixabay.com

rea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării «Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate» în România”.
Documentul poate fi descărcat de pe site-ul dedicat
implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1, titlul „1.1 - Obiectivul specific 1.2”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1775/C-intrebari-si-raspunsuri-24-iunie-2022.pdf, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Seminar de informare privind apelul POR 2014-2020
pentru întreprinderi inovative
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat joi, 23 iunie 2022, începând cu ora 11:00, un
seminar de informare privind oportunitățile de finanțare prin
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 din cadrul
Axei prioritare 1 - „Promovarea transferului tehnologic”, Operațiunea 1.2 – „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea
abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării
«Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate» în România”.
La evenimentul derulat online, prin intermediul platformei Zoom, au participat reprezentanți ai IMM-urilor interesate de accesarea fondurilor nerambursabile disponibile
în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2
– PROOF OF CONCEPT, această linie de finanțare destinată mediului privat fiind ultima deschisă în cadrul POR 20142020. Reprezentanții ADR Sud Muntenia au prezentat în cadrul întâlnirii detalii despre apelul de proiecte, condițiile de
eligibilitate și condițiile specifice privind finanțarea Regio, după care au răspuns întrebărilor venite din partea invitaților.
Beneficiarii eligibili care pot depune proiecte în acest
apel sunt societățile comerciale constituite conform Legii
nr. 31/1990 sau o societate cooperativă, constituită în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. De asemenea, societatea/societatea cooperativă se încadrează în categoria IMM, în conformitate cu
prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 –
PROOF OF CONCEPT, aplicațiile pot fi transmise exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS 2014+ în perioada 27 iunie 2022,
ora 12:00 – 27 iulie 2022, ora 12:00. Alocarea totală a apelului,
la nivel național, este de 10.697.059 Euro, regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia având disponibili 1.392.527 Euro, cursul valutar la care se calculează alocarea este cursul de schimb Inforeuro valabil în luna aprilie 2022, respectiv 1 Euro = 4,9477 Lei.
Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, pe
principiul „primul venit primul servit”, cu termen limită de
depunere a cererilor de finanțare. În funcție de numărul
proiectelor depuse, respectiv de valoarea finanțărilor solicitate, raportată la alocarea financiară disponibilă, proiectele
care nu se încadrează în 120% din alocare pot fi incluse în
lista de rezervă, fără demararea/parcurgerea etapelor procesului de evaluare și selecție (verificarea conformității adregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

ministrative și eligibilității, evaluarea tehnică și financiară).
Cererile de finanțare depuse în perioada menționată vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi contractate cele care au obținut cel puțin 70 de
puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea
financiară disponibilă pentru acest apel, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Proiectele care obțin mai
puțin de 70 de puncte sunt respinse de la finanțare.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate prin ajutorul de minimis se stabilește în funcție de ajutoarele de minimis primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi,
dar nu poate fi mai mică de 25.000 euro și mai mare de
200.000 euro. Valoarea nerambursabilă trebuie să fie în limita a 90% din valoarea eligibilă a cheltuielii.
Ghidul apelului nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF
OF CONCEPT poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud
– Muntenia, https://2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea
Program > Axa 1, titlul „1.1 - Obiectivul specific 1.2”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1764/
Ghid-specific-POC.rar, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 29 iunie 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat în
consultare publică vineri, 24 iunie 2022, procedura de
implementare a Programului național multianual pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor
manager din sectorul IMM. Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea și sprijinirea înființării și dezvoltării structurilor economice private înființate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de
menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele
profesionale și ale prejudecăților existente încă la nivel
local. În perioada 2022-2027, se estimează acordarea un
ajutor în valoare totală de 1.000.000.000 lei, unui număr
aproximativ de 5.000 de beneficiare. Pentru anul curent,
bugetul alocat schemei de minimis, aprobat prin Legea
nr. 317/2021, este de 157.624.000 lei.
Prin Program se finanțează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:
• Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului: Alocație Financiară Nerambursabilă – maximum

Foto: pixabay.com

Până la 200.000 lei pentru femeile antreprenor!
Procedura de implementare a programului,
în consultare publică

100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv
TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
• Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului: Alocație Financiară Nerambursabilă – maximum
200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv
TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de
procedură se pot transmite până duminică, 3 iulie, la
adresa de e-mail: dezbateri_publice@mat.gov.ro.
Sursa: fonduri-structurale.ro

Comisia Europeană lansează un proiect pentru a facilita comunicarea
despre UE între autoritățile locale și cetățeni
Comisia Europeană a lansat în data de 23 iunie a.c.
proiectul „Construim Europa împreună cu consilierii locali (BELC)”, ce are ca scop dotarea consilierilor locali și a
autorităților locale din întreaga UE cu instrumentele de
care au nevoie pentru a comunica despre UE cu cetățenii din circumscripția sau zona lor.
Proiectul va crea o rețea în întreaga UE, oferind autorităților locale acces la materiale actualizate despre politica
și normele UE care ar putea influența circumscripția lor
electorală, la seminarii web orientate spre subiecte-cheie, precum și la posibilitatea de a vizita instituțiile UE.
Proiectul reprezintă un răspuns direct la una dintre
propunerile Conferinței privind viitorul Europei, care a
solicitat „un sistem de consilieri locali ai UE, ca modalitate de a reduce distanța dintre instituțiile UE și cetățenii europeni”. Este un anunț oportun, având în vedere că,
vineri, 17 iunie, Comisia a adoptat o comunicare în care
www.adrmuntenia.ro

prezintă modul în care intenționează să dea curs celor 49
de propuneri făcute de Conferință.
Vicepreședinta Comisiei Europene, Dubravka Šuica,
s-a întâlnit în cursul zilei de 23 iunie cu Apostolos Tzitzikostas, președintele Comitetului Regiunilor, pentru a
marca lansarea acestui proiect.
Consilierii și autoritățile locale se pot înregistra completând formularul de cerere pentru a participa la acest
proiect. De asemenea, aceștia trebuie să încarce declarația cu semnătura consilierului local și a reprezentantului legal al autorității locale și să o trimită.
Proiectul este pus în aplicare în strânsă cooperare cu
Comitetul Regiunilor și cu „Rețeaua UE a consilierilor locali și regionali” a acestuia. Comunicarea despre UE este
o responsabilitate comună între instituțiile UE și toate nivelurile de guvernanță din statele membre.
Sursa: caleaeuropeana.ro
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MDLPA deschide apelul de proiecte
pentru construcția de creșe finanțate prin PNRR

A

fost publicat, în Monitorul Oficial, Ghidul
specific construirii creșelor noi, moderne și
prietenoase cu mediul, finanțate de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
(MDLPA), prin Planul Național de Redresare și
Reziliență (PNRR).
Apelul de proiecte va fi deschis în data de 30 iunie
a.c.. În funcție de mărimea lor, noile creșe vor asigura locuri pentru 40-110 copii și vor avea săli de joacă, dormitoare, sală pentru festivități, bucătărie și spălătorie proprie, cabinet medical, spații administrative și spațiu de
joacă amplu, în aer liber. Creșele nZEB (near-Zero Energy Building) vor fi dotate cu panouri solare și fotovoltaice, pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile, iar 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 asigură un agent termic de 10⁰ Celsius, indiferent de anotimp. Vara pot fi folosite pentru răcirea spațiului, iar iarna ajută la încălzire, fiind nevoie de un aport de energie redus pentru a
încălzi creșele pornind de la 10⁰. În același timp, aceste
creșe vor reduce impactul fenomenului de efect de seră, iar clădirile vor avea sisteme inteligente, digitale de
management al acestor resurse, și, în acest fel, cheltuielile vor fi mici, ceea ce reprezintă un aspect important în
contextul creșterii prețurilor la energie.

Ghidul solicitantului a fost supus dezbaterii publice la
începutul lunii mai, iar unitățile administrativ-teritoriale
vor putea depune cererile de finanțare online, pe platforma pusă la dispoziție de minister, începând cu 30 iunie și
până pe 30 iulie. Ministerul asigură finanțarea în proporție
de 100% pentru construcția creșelor, iar autoritățile locale vor asigura doar terenul necesar și branșarea la utilități.
Dintre creșele pentru care autoritățile locale au cerut deja finanțare, și a fost aprobată finanțarea și construcția acestora, ministerul va asigura fondurile necesare, din PNRR, pentru 64 de creșe, urmând ca, din totalul
de peste 200 de milioane de euro, disponibili prin PNRR,
să fie construite în total 110-120 de creșe noi. La acestea, se vor adăuga alte creșe finanțate din bugetul național. În prezent, sunt puțin peste 300 de creșe de stat
operaționale în România.
Din Planul Național de Redresare și Reziliență, Ministerul Dezvoltării a demarat și a finalizat apelurile de proiecte pentru Valul renovării, fond prin care vor putea fi reabilitate 4.333 de clădiri. Până în prezent, ministerul a primit 1.437 de cereri de finanțare, în valoare totală de 2,42
de miliarde de euro, și au fost semnate primele 7 contracte de finanțare. Prin Fondul local, ministerul asigură
dezvoltarea localităților și o infrastructură prietenoasă cu
mediul. Apelul de proiecte este deschis până la 30 iunie,
dar primele 6 contracte de finanțare au fost deja încheiate. Astfel, fondul pentru construcția de creșe este al treilea anunțat de MDLPA și finanțat de Guvern, prin PNRR.
Sursa: finantare.ro

Securitatea energetică: Comisia salută adoptarea rapidă a unor noi
norme privind stocarea gazelor
Noua legislație privind stocarea gazelor, adoptată luni,
27 iunie, va consolida securitatea aprovizionării cu gaze a
UE în perspectiva iernii viitoare și a iernilor care urmează.
În fața amenințării întreruperii aprovizionării de către
Rusia, Regulamentul UE privind stocarea gazelor impune ca rezervele de gaze ale Europei să fie refăcute înainte de iarnă, iar gestionarea acestora să fie protejată de
interferențe externe. În special, noile norme vor impune
statelor membre ale UE să umple instalațiile de stocare
la un nivel de 80% din capacitate până în luna noiembrie
a acestui an, și de 90% în anii următori.
Normele au fost adoptate în timp record datorită disponibilității Parlamentului European și a Consiliului European de a examina propunerea legislativă în regim de urgență, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
www.adrmuntenia.ro

În temeiul noii legislații, cele 18 state membre care
dispun de instalații subterane de stocare a gazelor au
obligația de a atinge 80% din capacitatea lor de stocare
până la 1 noiembrie și sunt încurajate să tindă spre 85%.
În anii următori, obiectivul va fi de 90% din capacitate.
Statele membre care nu dispun de infrastructură de stocare trebuie să încheie acorduri bilaterale privind stocarea unor cantități suficiente pentru utilizarea proprie în
țările vecine, într-un spirit de solidaritate.
Instalațiile de stocare a gazelor vor fi considerate de
acum infrastructuri critice și toți operatorii de înmagazinare din UE vor trebui să treacă printr-un nou proces de
certificare pentru a reduce riscurile de interferențe externe.
Sursa: jurnaluldearges.ro
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Municipiile Târgoviște și Pitești, pe podiumul național
pentru buna gestionare a sistemului de Educație

M

unicipiile Târgoviște și Pitești, din regiunea
de dezvoltare Sud - Muntenia, au fost
premiate de Societatea Academică din România
pentru gestionarea excelentă a investițiilor făcute,
în ultima perioadă, în sistemul educațional.

Daniela Traian, directorul Direcției Dezvoltare și Comunicare din cadrul ADR Sud Muntenia a participat la evenimentul de lansare a Raportului național de diagnoză privind calitatea serviciilor publice municipale, organizat în data de 22
iunie 2022, la București.
Societatea Academică din România, în parteneriat cu Asociația
Act For Tomorrow și Vellenes Fellesorganisasjon, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, au lansat,
în data de 22 iunie 2022, „Raportul național de diagnoză privind
calitatea serviciilor publice municipale”, elaborat în cadrul Proiectului „Cetățeni activi pentru servicii publice de calitate la nivel local”.
„Ceea ce s-a întâmplat în municipiul Târgoviște în ultimii ani,
în domeniul investițiilor în Educație, este fără precedent în istoria urbei. Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii
educaționale au făcut obiectul unei campanii spectaculoase de
accesare de fonduri europene și guvernamentale, dublate de
un efort consistent de la bugetul local. Am înțeles că datoria de
căpătâi a unei administrații responsabile este de a crea facilitățile normale desfășurării unui act educațional de calitate. Am finalizat sau avem în curs de execuție proiecte în toată aria de infrastructură educațională: creșe, grădinițe, școli și licee, finanțate din toate sursele posibile: prin Programul Operațional Regional, prin Programul Național de Dezvoltare Locală sau prin Grupul de Acțiune Locală. Nu a fost o simplă reabilitare, ci, în majoritatea cazurilor, o transformare propriu-zisă față de ceea ce
era, înainte, unitatea de învățământ: lucrări de extindere, reabilitare și consolidare, recompartimentări ale corpurilor existente pentru reorganizarea și eficientizarea activității și comunicării
în cadrul instituțiilor, amenajarea de cabinete psihologice, medicale și izolatoare, săli de mese, birouri și anexe pentru materiale didactice, săli multifuncționale, vestiare, eficiență energetică, săli de sport și baze sportive moderne”, a declarat primarul
municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan.
Investițiile în infrastructura destinată învățământului antepreșcolar, preșcolar și școlar au reprezentat unul dintre
segmentele cele mai consistente de canalizare a fondurilor,
pornind de la înțelegerea conceptului că investiția în educație nu va fi niciodată irosită.
„Municipiul Pitești este în topul orașelor din România privind calitatea serviciilor publice în domeniul educației. După
Sectorul 2 din București - locul I, Sibiu și Oradea - locul al II-lea,
www.adrmuntenia.ro

Piteștiul a obținut, alături de Târgoviște, cele mai mari punctaje, clasându-se pe locul al III-lea. În urma acestei cercetări,
Primăria Municipiului Pitești s-a clasat pe locul al III-lea la capitolul «educație», municipalitatea piteșteană numărându-se
printre câștigătorii care au prezentat, în cadrul evenimentului, exemple de bune practici: din cele 100 de puncte posibile, Sectorul 2 București a obținut 95, Sibiul 93,18 puncte, urmat de Oradea cu 92,50 de puncte, Piteștiul aflându-se pe podium, cu 83,37 de puncte, alături de Târgoviște, cu 80 de puncte”, a menționat primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea.
Studiul a fost realizat în perioada septembrie 2021 - mai 2022
și a vizat 47 de UAT-uri (municipii reședință de județ și primăriile de sector din București), printre indicatorii urmăriți aflându-se:
• educația - acordarea și cuantumul burselor pentru
elevi, sumele alocate pentru investiții, reparații și consolidări, existența și gradul de dotare a cabinetelor medicale și
stomatologice școlare;
• transport public – accesibilitatea teritorială, parc auto, asigurarea subvențiilor și accesului pentru grupurile vulnerabile;
• gestionarea deșeurilor – asigurarea colectării separate
pe fracții, îndeplinirea țintelor de reciclare la nivel de municipalitate, implementarea instrumentului „plătește pentru cât
arunci”, informarea și educarea cetățenilor.
Utilizând informațiile primite de la Primării în baza Legii
544/2001, privind liberul acces la informații de interes public,
precum și informațiile culese de pe site-urile UAT-urilor, dar și
informații din presa locală și alte site-uri relevante, au fost centralizate și analizate datele în funcție de indicatorii specifici și au
fost desemnați câștigătorii.
Fiecare municipiu a fost punctat și ierarhizat în funcție de indicatori care măsoară calitatea serviciilor publice oferite cetățenilor, în urma analizelor rezultând trei clasamente ale reședințelor de județ, pentru fiecare domeniu în parte.
Pentru mai multe detalii despre „Raportul național de diagnoză privind calitatea serviciilor publice municipale”, accesați: https://www.tion.ro/wp-content/uploads/2022/06/6143205RaportdeDiagnoza.pdf.
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Grupul Beltrame a început
producția de oțel - beton la Târgoviște

J

oi, 23 iunie 2022, la Târgoviște, a avut loc
o conferință de presă organizată de Grupul
Beltrame cu ocazia începerii producției de oțel
beton la Combinat de Oțeluri Speciale (COS)
din municipiu. La eveniment au participat
reprezentanții autorităților publice locale și
județene din Dâmbovița, alături de conducerea
Grupului Beltrame.
„Se produc primele bare laminate și, cât de curând,
din cuptoarele Donalam Târgoviște, fostul Combinat de
Oțeluri Speciale, vor fi scoase primele șarje din ceea ce înseamnă renașterea industriei dâmbovițene și naționale!
Evenimentul de astăzi reașază județul Dâmbovița și România pe harta europeană a industriei de profil, și totodată reprezintă un pas important în reducerea dependenței de importuri.”, a declarat președintele Consiliul
Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan.
Grupul Beltrame, unul dintre cei mai mari producători de bare din oțel și oțeluri speciale din Europa, a finalizat, în martie 2022, achiziția activelor funcționale de
producție ale Combinatului de Oțeluri Speciale (COS)
Târgoviște, prin încheierea documentelor de transfer a
dreptului de proprietate și plata integrală a prețului în
sumă de 38,3 milioane de euro + TVA. AFV Beltrame
Group, care deține în România și laminorul Donalam din
Călărași, urmărește să transforme COS Târgoviște într‐o
unitate de producție de oțeluri speciale competitivă la
nivel european. Astfel, în următorii 5 ani vor fi investiți
aproximativ 100 de milioane de euro în modernizarea
utilajelor, respectiv oțelăria și laminoarele, și aproximativ
40‐50 milioane euro pentru asigurarea capitalului de luwww.adrmuntenia.ro

cru, consolidând producția metalurgică din regiunea de
dezvoltare Sud - Muntenia.
Pentru început, la COS Târgoviște se va produce oțel
- beton, iar odată cu avansarea lucrărilor de modernizare și formarea forței de muncă, combinatul va reveni la
producția de oțeluri speciale pentru care a fost construit inițial. Combinatul va avea o capacitate de producție
de aproximativ 600.000 tone/an de oțel – beton și sârmă laminată. Pentru relansarea activității combinatului,
compania Beltrame a recrutat, până în prezent, aproape
300 de angajați, o parte dintre aceștia fiind foști angajați
ai COS Târgoviște, iar în următorii 5 ani se vor crea, în total, aproximativ 1.000 de locuri de muncă.
Donalam a încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de
118 milioane euro, în creștere cu 90% față de 2020 și un
volum de vânzări de aproximativ 159.000 tone de bare de
oțel. Compania estimează o cifră de afaceri de peste 160
de milioane de euro în 2022, cu o creștere de 30% și un volum de vânzări de aproximativ 170.000 de tone de bare de
oțel. În prezent, compania deține peste 340 de angajați.
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Foto: muzeedelasat.ro

Centrul Memorial „Marin Preda” din Siliștea Gumești
va putea fi vizitat online

www.adrmuntenia.ro

cu oamenii nesfârșită răbdare: viața se scurgea aici fără
conflicte mari“, așa descria Marin Preda, cu mulți ani în
urmă, localitatea natală.
Centrul Cultural „Marin Preda” este găzduit chiar de
școala în care a învățat Marin Preda, câtă vreme a stat în
Siliștea Gumești. Pot fi văzute imagini de arhivă cu familia scriitorului, fotografii cu casa în care s-a născut Marin Preda, precum și câteva dovezi cu activitatea școlară a scriitorului.
Centrul Memorial „Marin Preda” este structurat în
câteva încăperi: sala de clasă cu bănci și scaune, în care
a fost elev Marin Preda, o bibliotecă a satului și o cameră
cu specific etnografic, unde sunt expuse numeroase piese din zona Teleormanului. În curtea Centrului Memorial
tronează bustul lui Preda, o sculptură realizată de sculptorul Panaite Chifu în anul 2006.
Foto: facebook.com

18 muzee din zona rurală a Munteniei vor beneficia,
începând cu 1 iunie 2022, de tururi virtuale 3D interactive, realizate cu echipament de înaltă performanță și integrate, totodată, în Google Street View, Google Maps și
Google Earth.
Muzeele vor fi disponibile spre vizitare virtuală pe prima platformă online dedicată muzeelor de la sat, www.
muzeedelasat.ro, inaugurată pe 1 decembrie 2021. Inițiativa aparține unor tineri din Botoșani și Iași, al căror
proiect a câștigat, prin concurs, cofinanțare din partea
Administrației Fondului Cultural Național (AFCN).
Echipa „Muzee de la sat” își propune să îmbunătățească imaginea fiecărui muzeu inclus în proiect prin intermediul fotografiilor, textelor documentate și al unui
scurt videoclip de prezentare. În viitor, ținta este de a extinde proiectul la nivel național, obținând o radiografie a
muzeelor de la sat.
Până la momentul publicării tururilor virtuale, cei interesați pot urmări platforma Muzee de la sat, unde
sunt deja publicate 30 de muzee din regiunea Moldovei. Printre cele 18 muzee din zona Munteniei se numără și Centrul Memorial „Marin Preda”, din localitatea Siliștea Gumești. Acesta a fost deschis în 2018, în satul natal al scriitorului Marin Preda (1922-1980), Siliștea Gumești. O incursiune în lumea lui Moromete, în Siliștea
Gumești, satul copilăriei lui Marin Preda, este o întoarcere în timp. „În câmpia Dunării, cu câțiva ani înaintea
celui de-al doilea război mondial, se pare că timpul avea
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Se lucrează la restaurarea
Galeriei de Artă „Rudolf
Schweitzer – Cumpăna” din Pitești
ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Dunărea turistică,
un proiect tot mai aproape
de realitate

„Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer –
Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural” este un proiect al Consiliului Județean Argeș și finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, în valoarea de 16 milioane lei cu TVA,
din care 85% sunt fonduri europene, 2% contribuția C.J.
Argeș și 13% fonduri de la bugetul statului. Termenul de
execuție al lucrărilor este de 21 de luni. Lucrările au început prin consolidarea fundației, cu această ocazie fiind rezolvată și problema infiltrațiilor. Ulterior, lucrările
se vor muta la interior, unde deja s-a început consolidarea, iar în ultimele etape, vor fi finalizate lucrările de exterior și restaurare în interior.
Sursa: universulargesean.ro

La începutul acestui an, Brăila, Galați, Ialomița și Călărași s-au unit în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud a României.
Astfel, autoritățile locale caută să găsească cea mai
bună variantă de finanțare a proiectului „Dunărea turistică”, fie accesând fonduri europene, fie din bani de la
bugetul național.
Perioadele de programare financiare următoare și
oportunitățile de finanțare ce vor fi lansate în perioada 2021-2027 sunt esențiale în materializarea obiectivelor specifice de dezvoltare a infrastructurii de transport,
inclusiv pe Dunăre.
Proiectul ar putea avea în vedere dane de acostare,
sate pescărești, ambarcațiuni care să oprească în fiecare port. Ar trebui valorificată și faleza Dunării din Galați
care este principala atracție a orașului.
Sursa: canalsud.ro

Străzi
din municipiul Târgoviște,
reabilitate și modernizate
prin Programul Național de Investiții
„Anghel Saligny”
DÂMBOVIȚA

Programul pilot
„Masă caldă pentru preșcolari
și școlari!”

GIURGIU

O nouă etapă majoră de modernizare a infrastructurii
municipiului Târgoviște este pe cale să debuteze: 17 străzi cu
o lungime de peste 12 km vor fi reabilitate și modernizate
în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
Este vorba despre Bulevardele Independenței și Libertății, Calea Domnească, Străzile 9 Mai, Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, Gabriel Popescu, Boerescu Zaharia, Maior Brezișeanu, Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Locotenent Pârvan
Popescu, Mihai Eminescu, Barăției, Ilfovului, Porumbeilor și
Costache Olăreanu. Aceste artere vor face obiectul unor ample lucrări de reabilitare și modernizare, intervenții care vor
viza atât partea carosabilă, cât și trotuarele. Cererea de finanțare a fost deja aprobată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, valoarea cumulată a intervențiilor depășind 42.000.000 lei. Durata de execuție nu va
depăși 12 luni, din momentul predării amplasamentului către constructor, iar în perioada imediat următoare va fi lansată licitația de execuție. Acestor investiții li se adaugă proiectul de reabilitare a străzilor Oltului, Ion Neculce, Fructelor și
Luceafărului, pentru care licitația va fi lansată săptămâna viitoare, investiția care vizează modernizarea și reabilitarea Căii
București, realizată în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița, dar și lucrările de reabilitare care vizează bulevardele
Mircea cel Bătrân și Regele Carol, străzile Lt. Stancu Ion, Gării
sau pasajul peste calea ferată pe DN 72, lângă Pavcom.
Sursa: targovistenews.ro
www.adrmuntenia.ro
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În luna februarie, Guvernul a alocat peste 66 de
milioane de lei pentru a derula Programul pilot „Masă caldă pentru preșcolari și școlari!” și în semestrul al
II-lea al anului școlar 2021-2022. La nivel național, de
acest program beneficiază 68.000 de preșcolari și elevi
din 150 de școli.
În județului Giurgiu, sunt 1.333 de beneficiari, din
patru școli, pentru care s-au alocat 1.295.000 de lei.
Prin acest program, Guvernul își propune să contribuie la prevenirea excluziunii sociale, abandonului școlar
și la îmbunătățirea performanțelor școlare. Guvernul
își propune să extindă programul la nivel național iar
succesul programului pilot este un argument în acest
sens. Copiii nu mai absentează de la școală și au o masă caldă la o oră fixă.
În urma analizei realizate de Ministerul Educației,
pe parcursul derulării proiectului, se va decide asupra
oportunității extinderii acestui program la nivel național. Extinderea programului urmează să intre în vigoare în anul școlar 2022-2023. Proiectul de ordonanță de
urgență redactat de Ministerul Educației prevede o limită valorică zilnică majorată de la 10 la 15 lei pentru
o masă caldă.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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Investiții noi
pe domeniul schiabil din Sinaia

PRAHOVA

Atragerea turiștilor pe domeniile schiabile din orașele de
pe Valea Prahovei implică investiții continue, astfel încât echipamentele de transport pe cablu, cât și toate condițiile necesare întreținerii pârtiilor să fie la cote ridicate. Administrația orașului Sinaia continuă să investească în domeniul schiabil
al localității de pe Valea Prahovei. Unul dintre obiective este
construirea unui spațiu de servicii la stația inferioară Valea Dorului, o investiție cu o valoare estimată la 2.471.575,30 lei fără
TVA, conform devizului general. Imobilul va fi construit în golul alpin din Munții Bucegi, în zona Vânturiș – Vârful cu Dor –
Piatra Arsă – Cota 2000. Spațiul de servicii situat la stația inferioară Valea Dorului va fi construit din beton armat și zidărie,
cu pereți exteriori termoizolați și va avea o suprafață construită la sol de 169.24 mp și o suprafață desfășurată de 507.72
mp. În paralel, sunt în derulare licitațiile pentru îmbunătățirea
calității pârtiilor. Astfel, este în plan achiziția unui utilaj pentru
amenajarea și întreținerea pârtiilor de schi, cu troliu, cu o valoarea estimată este de 2.000.000 lei, fără TVA. De asemenea, în derulare este și procedura de achiziție a parapeților de
protecție ce urmează să fie instalați în Valea Dorului, a căror
valoare ajunge la circa un milion de lei.
Sursa: ph-online.ro

Foto: www.scoalanr7fetesti.ro

Școala Gimnazială
„Aurel Vlaicu” din Fetești
a intrat în renovare

IALOMIȚA

Conform Primăriei Fetești, corpul B al Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu”, în care își desfășoară activitatea și
copiii de grădiniță, a intrat într-un amplu program de
reabilitare și modernizare.
Acest lucru a fost posibil datorită unei finanțări europene obținute de Primăria Municipiului Fetești, prin
Programul Operațional Regional, Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul
specific 13.1- „Îmbunătățirea calității vieții populației în
orașele mici și mijlocii din România”.
Cele mai importante lucrări vizează: refacerea finisajelor interioare și exterioare, remedierea zonelor cu beton degradat ale pereților de la subsol, înlocuirea ușilor
și a ferestrelor, repararea fațadei exterioare și anveloparea clădirii, repararea acoperișului. De asemenea, se
are în vedere reabilitarea termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde prin înlocuirea centralei termice. Intitulat „Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale «Aurel Vlaicu» și a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetesti”, proiectul mai prevede și dotarea unității școlare cu obiecte de mobilier și material didactic.
Valoare contractului este de 3.756.597 lei, fără TVA, iar
durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni. De asemenea, o altă componentă a proiectului cuprinde modernizarea străzilor „9 Mai” și „Petru Rareș”.
Sursa: adevarul.ro
www.adrmuntenia.ro

Proiectul
„Desenează-ți viitorul!”
pentru tinerii NEETs din Teleorman

TELEORMAN

Joi, 23 iunie, echipa Centrului de informare EUROPE DIRECT Teleorman a fost invitată să participe la evenimentul
de lansare oficială a proiectului „Desenează-ți viitorul”, derulat în perioada 31 ianuarie 2022 – 30 decembrie 2023.
Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea situației a 1.064 tineri NEETs (nu au un loc de muncă, nu urmează o formă
de învățământ și nu participă la activități de formare profesională), cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, din regiunea
de dezvoltare Sud Muntenia, cu accent asupra celor provenind din mediul rural și aparținând minorității rome, care
doresc să obțină o calificare, să se angajeze sau să-și înceapă o afacere finanțată 100% din fonduri nerambursabile.
Totodată, proiectul își propune, printre altele, și sprijinirea
înființării și demarării activității a 37 de noi întreprinderi localizate în regiunea Sud - Muntenia. Toți cei 1.064 de tineri
vor beneficia de servicii de mediere pe piața muncii pentru a-și spori șansele de obținere a unui loc de muncă. Proiectul, finanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri, este implementat de
Asociația Building Dreams, alături alți parteneri.
Sursa: facebook.com
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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

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

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
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Se distribuie gratuit

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.

