
www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro

 adrsudmuntenia         ADRSudMuntenia ADRSudMuntenia

577
#Info Regional

Sud Muntenia
28 septembrie • 4 octombrie 2022

Argeș / Colegiul Național 
„Alexandru Odobescu” din Pitești 
intră în reabilitare .......................... 9

Călărași / Nou pasaj rutier 
în județul Călărași .......................... 9

Dâmbovița / Cel mai mare 
proiect de infrastructură 
din Dâmbovița, la start ................. 9

Giurgiu / Un nou punct 
de trecere a frontierei 

la Giurgiu - Ruse ............................. 9

Ialomița / Hub tehnologic 
de 1 milion de lei, la Slobozia .... 10

Prahova / Investiții 
de 690 milioane de euro, 
în rețelele de apă și canal 
din Prahova ................................... 10

Teleorman / Plăți 
către primării din Teleorman 
pentru investiții realizate 
prin PNDL ...................................... 10

JUDEȚE

TURISM / Catedrala Sfântul Alexandru Din Alexandria, pictată de Ștefan Luchian
Catedrala Sfântul Alexandru, situată în centrul orașului Alexandria, impresionează 
prin arhitectură, dimensiuni și picturi. Ea poate fi privită și ca o galerie de artă, 
deoarece, pe 2000 de metri pătrați, se întind picturi ale maestrului 
Ștefan Luchian și colaboratorii săi fPAGINA 8

OPORTUNITĂȚI
POIM / 500 de milioane de euro 
dedicate eficienței energetice 
pentru mediul de afaceri ............. 5

A început etapa 
de preînscriere în platform 
IMM Recover pentru 
contractarea de granturi 
pentru investiții în 
retehnologizare, 
acțiunea 411 bis ............................. 7

REGIO
Situația proiectelor 
finanțate în cadrul Programului 
Operațional Regional în regiunea 
Sud - Muntenia la data 
de 5 octombrie 2022 ................... 4

ADR Sud Muntenia, la seminarul interregional 
organizat în Budapesta de Pannon Business 

Network Association – Ungaria, 
în cadrul proiectului UpGradeSME

fPAGINA 2

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://twitter.com/ADRSudMuntenia
https://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia


INFO 
ADR SUD MUNTENIA

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro2

Info Regional Sud Muntenia #577
28 septembrie • 4 octombrie 2022 

În data de 22 septembrie 2022, doi reprezentanți ai 
ADR Sud Muntenia, împreună cu doi stakeholderi din ca-
drul Camerelor de Comerț, Industrie și Agricultură ale ju-
dețelor Argeș și Dâmbovița, au participat, în cadrul pro-
iectului UpGradeSME - Îmbunătățirea instrumentelor de 
politică care sprijină performanța IMM-urilor inovatoare, 
la seminarul interregional organizat în Budapesta, de Pan-
non Business Network Association – Ungaria. Evenimen-
tul a reunit partenerii proiectului UpGradeSME, actori im-
portanți interesați de revizuirea politicilor pentru interna-
ționalizarea IMM-urilor, ai mediului de afaceri precum și 
ai autorităților publice naționale din țările partenere.

Evenimentul a fost structurat în doua sesiuni plenare, 
în prima parte a zilei a avut loc întâlnirea partenerilor din 
cadrul proiectului UpGradeSME în cadrul căreia s-a dis-
cutat despre activitățile implementate de fiecare parte-
ner din proiect în regiunea sa și unde au fost prezentate 
și detaliate etapele următoare privind raportarea fina-
lă dar și cele 11 bune practici identificate de parteneri. 

În a doua parte a evenimentului au fost prezentate 
efectele post-COVID asupra economiei regionale, provo-

cările întâmpinate, măsurile de politică adoptate, etc. iar 
participanții s-au implicat activ, împărtășind experiența 
regională cu privire la internaționalizarea IMM-urilor în 
perioada post COVID și a războiului din Ucraina.  

Obiectivul proiectului „UpGradeSME” vizează îmbu-
nătățirea politicilor de internaționalizare a IMM-urilor 
din regiunile partenere prin intermediul transferului de 
cunoștințe, crearea și dezvoltarea unui instrument ino-
vativ pentru creșterea competitivității.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
este partener în cadrul acestui proiect, alături de Aso-
ciația Pannon Business Network Association – Ungaria 
(lider de proiect), Fundația pentru Dezvoltarea Aface-
rilor Friesland – Olanda, Municipalitatea din Leeuwar-
den – Olanda, Steinbeis Innovation gGmbH – Germania, 
Comunitatea Intermunicipală CIM Ave din Portugalia, 
Agenția pentru Dezvoltare Socio-Economică din San Se-
bastian – Spania și Ministerul Economiei – Ungaria.

Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând: 
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/proiectul-up-
gradesme/static/912.

ADR Sud Muntenia, la seminarul interregional organizat 
în Budapesta de Pannon Business Network Association – 

Ungaria, în cadrul proiectului UpGradeSME

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/proiectul-upgradesme/static/912
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/proiectul-upgradesme/static/912
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Ionuț Gabriel VIȘAN 
• 15 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

La începutul lunii octombrie, colegul nostru, Ionuț Gabriel VIȘAN, expert în cadrul 
Serviciului achiziții publice și asistență tehnică, aniversează 15 ani de activitate în ca-
drul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Prilej cu care te felicităm și 
îți mulțumim pentru colegialitatea și profesionalismul manifestate în toți acești ani!

La mulți ani cu împliniri!

Mihaela ANCUȚA 
• 14 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

La începutul lunii octombrie, colega noastră, Mihaela ANCUȚA, expert Serviciul monitoriza-
re proiecte POR, aniversează 14 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia! Prilej cu care te felicităm și îți mulțumim pentru consecvență și pentru sprijinul 
acordat beneficiarilor din județul Argeș în implementarea proiectelor derulate cu fonduri POR! 

La mulți ani cu împliniri!

Luiza MIȚA 
• 11 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

La începutul lunii octombrie, colega noastră, Luiza MIȚA, arhivar în cadrul Compar-
timentului arhivă, împlinește 11 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia! Pe această cale, te felicităm și îți mulțumim pentru profesi-
onalismul și pentru implicarea manifestate în acești ani în cadrul Agenției!

La mulți ani cu împliniri!

Violeta Mihaela NEAGU 
• 10 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

La începutul lunii octombrie, colega noastră, Violeta Mihaela NEAGU, expert în cadrul 
Serviciului verificare plăți POR, împlinește 10 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia! Cu acest prilej, te felicităm și îți mulțumim pentru respon-
sabilitatea și pentru implicarea manifestate în cadrul Agenției de-a lungul acestor ani!

La mulți ani cu împliniri!

Mariana Diana NICOI 
• 10 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

La începutul lunii octombrie, colega noastră, Mariana Diana NICOI, expert în cadrul Serviciului 
verificare plăți POR, împlinește 10 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia! Cu acest prilej, te felicităm și îți mulțumim pentru eficiența și pentru implicarea ma-
nifestate în activitatea desfășurată în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La mulți ani cu împliniri!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 5 octombrie 2022

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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POIM: 500 de milioane de euro dedicate eficienței energetice 
pentru mediul de afaceri

Autoritatea de Management pentru Programul Ope-
rațional Infrastructură Mare a lansat Ghidurile Solici-
tantului aferente măsurii în valoare de 500 de milioa-
ne de euro dedicate eficienței energetice pentru mediul 
de afaceri. Aceste măsuri vin în sprijinul sectorului an-
treprenorial pentru a dobândi independență energetică 
prin realizarea de economii de energie specifice clădiri-
lor și construcțiilor industriale/prestărilor de servicii pre-
cum și celor specifice proceselor tehnologice cât și pen-
tru producerea de energie verde din resurse regenerabi-
le pentru consum propriu.

În realizarea alocărilor s-a ținut cont contextul ac-
tual al crizei energetice și a apropierii de zona de con-
flict ucraineană, precum și a condițiilor socio-economi-
ce, a riscurilor naturale și a schimbărilor climatice asocia-
te, creând o presiune suplimentară asupra securității ali-
mentare  și lanțurilor valorice esențiale, fiind necesare 
măsuri care să contribuie la menținerea competitivității 
domeniului alimentar și energetic.

Cele 500 de milioane de euro sunt împărțite pentru 
următoarele scheme:

1) Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea 
IMM-urilor și a întreprinderilor mari în 
implementarea unor măsuri de îmbunătățire 
a eficienței energetice a clădirilor industriale 
și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru 
prestări servicii și construcții anexe la nivelul 
întreprinderilor – 200 milioane de euro

Se pot finanța lucrări de reabilitare termică a anvelo-
pei clădirilor așa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) lite-
rele b) și c) din Schema de ajutor de stat pentru sprijini-
rea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementa-
rea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice 
a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădiri-
lor pentru prestări servicii și construcții anexe în cadrul 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2022 
aprobată prin OMIPE nr. 2613/27.09.2022, respectiv clă-
diri industriale și construcții anexe și clădiri pentru pre-
stări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteri-
ori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, plan-
șeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv 
măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările 
privind consolidări seismice.

Această schemă cuprinde două apeluri de proiecte, în 
valoare totală de 200 de milioane de euro, ambele prin 
IMM Recover. Ambele sunt apeluri de proiecte compe-

titive, cu termen limită de depunere, stabilit în corelare 
cu cadrul de performanță al POIM, după cum urmează:

• Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termi-
că a clădirilor

Apelul se deschide la 11 octombrie 2022, ora 10:00, 
iar proiectele pot fi depuse până la 26 octombrie 2022, 
ora 17:00. Bugetul alocat este de 115.000.000 euro.

• Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică 
clădiri – clasa CAEN 10, 11, codurile CAEN 1106 și 1107

Apelul se deschide din 11 octombrie 2022, ora 10.00, 
până la 26 octombrie 2022, ora 17.00. Bugetul alocat es-
te de 85.000.000 euro.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acorda-
te pentru o întreprindere, în cadrul ambelor apeluri de 
proiect(indiferent de tipul acesteia – mică, mijlocie sau 
mare) este de 50.000 euro, iar valoarea maximă a finan-
țării nerambursabile acordate nu poate depăși 500.000 
euro.

Nu sunt eligibile pentru măsuri de eficiență energeti-
că în cadrul apelurilor acoperite de prezentul ghid, sedi-
ile în care se desfășoară activități economice situate în 
blocuri multifamiliale și/sau unifamiliale.

2) Schemă de stat pentru investiții destinate 
promovării producției de energie din surse 
regenerabile pentru consum propriu la nivelul 
întreprinderilor – 200 de milioane de euro

Se finanțează:
• investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice 

necesare pentru obținerea de energie din surse rege-
nerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului 
propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de 
producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 
pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a ga-
zelor naturale, cu modificările și completările ulterioa-
re. În categoria surselor de energie regenerabile se înca-
drează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Or-
donanța de Urgență nr. 112/2022.

• investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creș-
terea puterilor instalate, intelegând prin aceasta adău-
garea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente 
a unor  instalații noi de producere a energiei din surse 
regenerabile de energie.

Bugetul alocat este 200.000.000 euro și reprezintă 
fonduri externe nerambursabile asigurate prin Fondul 
de Coeziune în valoare de 170.000.000 euro și bugetul 
de stat în valoare de 30.000.000 euro.

(continuare în pagina 6)

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 5)
Această schemă cuprinde două apeluri de proiecte, 

după cum urmează:
• Măsuri de ajutor de stat pentru producție din sur-

se energie regenerabile
Apelul se deschide la 18 octombrie 2022, ora 10.00 și 

se închide la 1 noiembrie 2022, ora 17.00.
Alocarea este de 115.000.000  euro echivalent a 

569.250.000, din care 97.750.000 euro, echivalentul a 
483.862.500 lei, finanțare europeană prin Fondul de Co-
eziune (FC), respectiv 17.250.000 euro, echivalentul a 
85.387.500 lei, contribuția națională prin bugetul de stat.

• Măsuri de ajutor de stat pentru producție din sur-
se energie regenerabile – clasa CAEN 10, 11 (parțial)

Apelul se lansează la 18 octombrie 2022, ora 10.00, iar 
închiderea este programată la 1 noiembrie 2022, ora 17.00.

Alocarea este de 85.000.000 euro echivalent a 
420.750.000 lei (la un curs mediu de schimb de 1 eu-
ro = 4,95 lei), din care 72.250.000 euro, echivalentul a 
357.637.500 lei, finanțare europeană prin Fondul de Co-
eziune (FC), respectiv 12.750.000 euro, echivalentul a 
63.112.500 lei, contribuția națională prin bugetul de stat

În cadrul apelurilor de proiecte lansate se asigură fi-
nanțarea în valoare minimă este de 50 000 euro și maxi-
mă de 500.000 euro.

Precizăm că proiectele ce vizează stocarea energiei nu 
sunt eligibile în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin 
prezentul ghid. De asemenea, achiziționarea de pompe de 
căldură sau panouri fotovoltaice este eligibilă ca și cheltuială 
eligibilă pentru această categorie de investiții.

3) Schemă de ajutor de minimis 
pentru eficiență energetică la nivelul 
întreprinderilor – 100 de milioane de euro

Se finanțează:
• introducerea, reabilitarea și modernizarea siste-

melor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii 
clădirilor pentru soluții inteligente, respectiv a instalați-
ilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului 
termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a siste-
melor de ventilare și climatizare, a sistemelor de venti-
lare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme 
de răcire pasivă, fără a fi exhaustiv, achiziționarea și in-
stalarea echipamentelor aferente și racordarea la siste-
mele de încălzire centralizată, după caz;

• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și in-
candescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energe-
tică ridicată și durată mare de viață;

• implementarea sistemelor de management ener-
getic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice 
și monitorizarea consumurilor de energie, inclusiv achi-
ziționarea, instalarea sistemelor inteligente pentru ges-

tionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru 
asigurarea condițiilor de confort interior;

• activități care conduc la îndeplinirea realizării obiec-
tivelor proiectului, fără a fi exhaustive: sisteme inteligen-
te de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, 
modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor 
electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor 
și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fața-
de, lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru 
mașini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri elec-
trice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe 
pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a 
punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

• Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență ener-
getică și producție din surse regenerabile

Apelul se deschide la 13 octombrie 2022, ora 10.00, iar 
proiectele pot fi depuse până la 27 octombrie 2022, ora 17.00.

• Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență ener-
getică și producție din surse regenerabile – clasa CAEN 
10, 11 (parțial)

Apelul se deschide la 13 octombrie 2022, ora 10.00 și 
se închide la 27 octombrie 2022, ora 17.00.

Apelurile mai sus menționate sunt apeluri de proiecte 
competitive, cu termen limită de depunere, stabilit în co-
relare cu cadrul de performanță și termenul de eligibilita-
te al cheltuielilor POIM (31 decembrie 2023).

Bugetul alocat apelurilor  de proiecte este de 100.000.000 
euro, echivalent a 495.000.000 lei (la un curs mediu de 
schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 85.000.000 euro, echi-
valentul a 420.750.000 lei, finanțare europeană prin Fondul 
de Coeziune (FC), respectiv 15.000.000 euro, echivalentul 
a 74.250.000. lei, contribuția națională prin bugetul de stat.

Astfel, alocarea apelurilor de proiecte este:
• pentru apelul de proiecte lansat în IMM RECOVER 

– Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență ener-
getică și producție din surse regenerabile alocarea es-
te de 70.000.000 euro echivalent a 346.500.000 lei (la 
un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 
59.500.000 euro, echivalentul a 294.525.000 lei, finan-
țare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 
10.500.000 euro, echivalentul a 51.975.000. lei, contribu-
ția națională prin bugetul de stat.

• pentru apelul de proiecte lansat în IMM RECOVER 
– Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență ener-
getică și producție din surse regenerabile - clasa CAEN 
10, 11 (parțial) conform anexei 11 la prezentul ghid es-
te de 30.000.000  euro echivalent a 148.500.000 lei (la 
un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 
25.500.000 euro, echivalentul a 126.225.000 lei, finan-
țare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 
4.500.000 euro, echivalentul a 22.275.000. lei, contribu-
ția națională prin bugetul de stat.

Sursa: normedia.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://normedia.ro
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a des-
chis în data de 28 septembrie 2022, etapa de preînscrie-
re pentru contractarea de granturi pentru investiții în re-
tehnologizare destinate IMM-urilor, măsură căreia îi es-
te alocat un buget de 300 de milioane de euro prin Pro-
gramului Operațional Competitivitate.

În etapa de preînscriere, solicitanții se pot înrola în 
în aplicația IMM Recover și pregăti documentele pentru 
acțiunea 4.1.1. BIS– „Investiții în activități productive” 
– Tip de proiect: „Investiții în retehnologizare acordate 
IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al con-
strucțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pune 
la dispoziția solicitanților Manualul utilizatorului pentru 
platforma granturi.imm.gov.ro, document care cuprin-
de toate informațiile tehnice pe care utilizatorii ar trebui 
să le parcurgă pentru depunerea aplicațiilor electronice.

Solicitările privind relocarea contului în aplicația elec-
tronică IMM Recover pentru Acțiunea 4.1.1. BIS – „Inves-
tiții în activități productive” – Tip de proiect: “Investiții 
în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul in-
dustriei alimentare și al construcțiilor, în vederea reface-
rii capacității de reziliență”, trebuie transmise pe adresa 
de email: modificare.cont.immrecover@mfe.gov.ro

Cei care doresc să depună cereri pot consulta Ghidul 
solicitantului aici: https://bit.ly/3DWPd4k.

Lansarea apelului de proiecte este programată pen-

tru 7 octombrie, solicitanții având la dispoziție o săptă-
mână pentru a depune cererile.

 Condițiile care trebuie îndeplinite de către solicitanți, 
pentru a fi considerați eligibili:

• activitatea pentru care se solicită finanțare trebu-
ie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data depu-
nerii cererii de finanțare pe întreprindere, nu pe locație 
de implementare;

• să fie înființați până la data de 31 decembrie 2020;
• să nu fie considerați IMM-uri în dificultate la 31 de-

cembrie 2021;
• să înregistreze profit operațional din activitatea 

curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exer-
cițiul financiar 2021.

Sunt eligibile pentru finanțare următoarele tipuri de 
activități: modernizarea/echiparea/racordul la utilități pu-
blice/ eficiență energetică a infrastructurilor de tip clă-
diri specifice aferente capacităților de producție existen-
te, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente in-
frastructurilor specifice de producție pentru care nu este 
necesară obținerea de autorizații de construire în confor-
mitate cu legislația specifică în vigoare; dotarea cu echipa-
mente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclu-
siv pentru eficiență energetică, necesare activității de pro-
ducție, precum și alte achiziții de bunuri de această natu-
ră care sunt necesare capacităților de producție existente.

Sursa: mfe.gov.ro

A început etapa de preînscriere în platforma IMM Recover 
pentru contractarea de granturi pentru investiții 

în retehnologizare, acțiunea 411 bis

Foto: pixabay.com
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Catedrala Sfântul Alexandru, situată în centrul orașu-
lui Alexandria, impresionează prin arhitectură, dimensi-
uni și picturi. Ea poate fi privită și ca o galerie de artă, 
deoarece, pe 2000 de metri pătrați, se întind picturi ale 
maestrului Ștefan Luchian și colaboratorii săi, sau ca o 
necropolă domnească, deoarece adăpostește oseminte-
le domnitorului Al.D. Ghica. Catedrala Sf. Alexandru, ca 
orice realizare a oamenilor, este o amprentă istorică ca-
re exprimă dorința oamenilor, a vremurilor de atunci, ca-
re exprimă credința lor, care exprimă dragostea de fru-
mos și dorința de a se înveșnici încă din această viață tre-
cătoare și pământească. 

Istoria catedralei este foarte strâns împletită cu isto-
ria orașului Alexandria, orașul luând ființă în anul 1834, 
iar în anul 1835, pe această locație a fost construită pri-
ma biserică din Alexandria cu hramul Sfântul Ierarh Ale-
xandru. Bisericuța de atunci, fiind făcută din lemn, foarte 
repede a devenit neîncăpătoare și, la 1869, s-a pus fun-
dația actualei catedrale a cărei construcție a durat 29 de 
ani. Târnosirea ei s-a făcut la 6 decembrie 1898, când a 
fost declarată finalizată cu toate podoabele pe care le 
conține. Catedrala are 42 de metri lungime și 26 de me-
tri lățime. Catapeteasma are zece metri, este realizată 
în stil neogotic iar policandrul este lucrat la Viena. Con-
strucția apare în interior sub formă de cruce iar la exteri-
or sub formă de navă. Biserica a fost gândită ca un popas 
duhovnicesc, ca un loc de rugăciune, ca o casă a lui Dum-
nezeu, însă pentru că Dumnezeu este expresia frumuse-
ții, a perfecțiunilor, pentru că credința în sine întărește și 
pune în evidență valențele omului, adică chipul lui Dum-
nezeu din om, rațiunea, gândirea și simțirea, așa se ex-
plică faptul că, de-a lungul istoriei, aproape toate, dacă 
nu chiar toate lucrările de artă, au în ele amprenta cre-
dinței. Toate candelele din argint sunt făcute după mo-
delul celor de la Domnița Bălașa din București, iar vitra-
liile sunt realizate de un meșter de excepție care a fost 
cooptat și de Casa Regală pentru a confecționa vitralii-
le de la Castelul Peleș și policandrele din bronz aurit au 
fost făcute la Viena. Mozaicul floral executat de un meș-
ter italian, s-a păstrat foarte bine, este în sine o lucra-
re de artă. În consonanță cu pavimentul, tot câmpul flo-
ral mural a fost făcut tot de un italian, la inițiativa picto-
rului Ștefan Luchian, care a fost angajat de primăria Ale-
xandriei să execute lucrarea de pictură. Ștefan Luchian, 
a fost obligat să execute lucrarea de pictură a catedra-
lei în numai cinci luni, în vara anului 1898. Ștefan Luchian 
a avut în echipă pe Constantin Artachino, dar timpul nu 
le permitea să execute toată lucrarea de pictură interior 
și exterior și atunci ei s-au rezumat să execute numai ta-

blourile din biserică, icoanele, iar restul suprafeței a fost 
împodobit cu ornamente florale și geometrice. Tot par-
terul bisericii este pictat de Ștefan Luchian iar turla mare 
și pandantivii, de Artachino. Pe lângă valoroasele picturi, 
patrimoniul catedralei a fost îmbogățit în urmă cu apro-
ximativ douăzeci de ani prin aducerea unui sarcofag cu o 
deosebită însemnătate pentru județ, un monument fu-
nerar închinat voievodului Alexandru Dimitrie Ghica, ce 
a fost comandat de Alexandru Ioan Cuza, primul domn al 
României, meșterilor pietrari și care a fost executat ime-
diat după moartea lui Alexandru Dimitrie Ghica, înainte 
de 1866. Acesta este împodobit cu spadă, sceptru, man-
tie de hermină, coroana regală și a fost adus în Catedra-
la Sfântul Alexandru în anul 1994, iar sub sarcofag se gă-
sesc depuse osemintele domnitorului Al.D. Ghica, ceea 
ce face din această catedrală, necropolă domnească.

Între anii 1997-2012 Catedrala a fost restaurată — s-
au efectuat lucrări de consolidare, subzidire, reamena-
jări exterioare la învelitoare, inclusiv refacerea picturii de 
către o echipă de restauratori și resființită, la 30 august 
2012, de Preasfințitul părinte Episcop Galaction al Ale-
xandriei și Teleormanului.

Ceasul catedralei este un alt simbol al orașului. La fieca-
re oră fixă, acesta intonează o melodie cu care alexăndre-
nii s-au obișnuit și fără de care viața lor cotidiană nu ar mai 
fi la fel. La construirea catedralei s-au folosit peste o mie de 
cărămizi, grosimea zidurilor variind între doi metri la bază și 
un metru la cornișă. Ca urmare a înființării Sfintei Episcopii 
a Alexandriei și Teleormanului, la 15 februarie 1996, Cate-
drala Sf. Alexandru a devenit Catedrală Episcopală.

Sursa: laalexandria.ro

Catedrala Sfântul Alexandru din Alexandria,
pictată de Ștefan Luchian
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Colegiul Național „Alexandru Odobescu” va fi reabili-
tat total în interior, conform unui proiect care a fost su-
pus spre aprobare în ședința Consiliului Local de joi, 29 
septembrie. Concret, vor fi efectuate lucrări de reabilita-
re pereți și tavane, pardoseli, grupuri sanitare, vor fi în-
locuite ușile interioare iar pe holuri vor fi montate du-
lapuri. Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 
2.652.245,86 lei, inclusiv TVA ceea ce înseamnă peste 
500 mii euro. Toți pereții și tavanele din încăperi vor fi 
curățați, gletuiți și vopsiți cu vopsea lavabilă iar pardo-
selile din încăperi vor fi amenajate cu parchet melami-
nat. Pardoselile de pe holuri vor rămâne, așa cum sunt 
la momentul actual, din mozaic, care va fi recondiționat, 
șlefuit și lustruit. De asemenea, pe holuri vor fi montate 
dulapuri ce conțin 960 compartimente pentru depozita-
re. Toate ușile interioare vor fi schimbate cu uși metalice 
speciale. Vor fi reabilitate și instalațiile sanitare și termice.

Sursa: ziartopdearges.com

Colegiul Național
„Alexandru Odobescu” din Pitești 

intră în reabilitare

Firmele câștigătoare au primit ordinul de începe-
re a lucrărilor în primul lot al celui mai mare proiect 
de infrastructură din județul Dâmbovița, în valoare de 
aproape 450 de milioane de euro, fonduri europene. 
Este vorba de un proiect regional de dezvoltare a in-
frastructurii de apă și apă uzată din județ.

În cadrul proiectului se vor realiza, moderniza și ex-
tinde sursele de apă, rezervoare, stații de clorinare, 
stații pompare, aducțiuni pentru municipiul Târgoviște 
și comunele Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomi-
rești, Tătărani, Văcărești și Perșinari. Lucrările pe acest 
lot se ridică la peste 14.000.000 de lei. Toate acestea 
fac parte din Proiectul Regional de Dezvoltare a infras-
tructurii de apă și apă uzată. În cadrul sectorului de ali-
mentare cu apă se vor realiza, printre altele, rețea de 
distribuție apă potabilă (nouă) - 300,5 km. și reabilita-
tă - 59,9 km., extinderea și reabilitarea conductelor de 
aducțiune - 198 km., dar și înființare și extindere rețea 
de canalizare - 448 km.

Potrivit Consiliului Județean Dâmbovița, în total 60 
de localități vor beneficia de investiții noi în sectorul 
infrastructurii de apă și apă uzată din județ, iar numă-
rul de beneficiari se ridică la peste 250.000 de dâmbo-
vițeni.

Sursa: adevarul.ro

Cel mai mare
proiect de infrastructură
din Dâmbovița, la start

Județul Călărași ar putea avea un nou pasaj rutier în 
zona localității Dragoș Vodă. A fost elaborat studiul de 
fezabilitate și predat către Ministerul Transporturilor, ur-
mând să aibă loc licitația. Compania Națională de Admi-
nistrare a Infrastructurii Rutiere a aprobat soluția tehni-
că, în luna octombrie a acestui an, pentru acest pasaj, re-
spectiv un nou nod rutier pe A2, km. 90+100 cu DJ306 
și DN3A, la Dragoș Vodă. Nodul rutier va fi amplasat la 
joncțiunea DJ306/DN3A cu A2, la sud-vest de localitatea 
Dragoș Vodă. Vor fi amenajate patru bretele de acces. 
Acestea vor fi amplasate pe ambele părți ale drumului ju-
dețean 306, dispuse în simetrie, după cum urmează: Bre-
teaua 1 de ieșire de pe autostrada A2 spre DJ306, din ca-
lea 2, direcția spre București, având o lungime de 783 m.; 
Breteaua 2 de intrare pe autostrada A2 dinspre  DJ306, în 
calea 2, direcția spre București, având o lungime de 1037 
m; Breteaua 3 de ieșire de pe autostrada A2 spre DJ306, 
din  calea 1, direcția spre Constanta, având o lungime de 
873 m.; Breteaua 4 de intrare pe autostrada A2 dinspre  
DJ306, în calea 1, direcția spre Constanța, având lungi-
mea de 1112 metri. La capetele celor două rampe ale pa-
sajului existent pe DJ306, va fi amenajată câte o intersec-
ție tip sens giratoriu, pentru asigurarea tuturor relațiilor 
de trafic atât către comuna Dragoș Vodă, cât și spre loca-
litățile din nordul municipiului Călărași.

Sursa: calarasipress.ro

Nou
pasaj rutier în județul Călărași

Un nou punct
de trecere a frontierei la Giurgiu - Ruse

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Guvernul a aprobat în ședința de joi, 29 septembrie 
a.c., Proiectul de Hotărâre care permite reluarea cur-
selor cu BAC-ul la vama Giurgiu-Ruse, Memorandumul 
pentru redeschiderea punctului de frontieră fiind sem-
nat între România și Bulgaria, în urmă cu 4 luni, pe 29 
aprilie. Trecerea Dunării cu BAC-ul pe la Giurgiu - Ruse 
a fost suspendată în urmă cu aproximativ 15 ani, iar de 
atunci, cea mai aglomerată vamă dintre România și Bul-
garia a rezistat greu fluxului mare de trafic, mai ales va-
ra sau în perioadele când Podul Prieteniei a fost în repa-
rații. În primăvară, la semnarea acordului pentru reintro-
ducerea BAC-ului la Giurgiu-Ruse, ministrul transporturi-
lor și infrastructurii promitea punerea în funcțiune a fe-
ribotului în această toamnă. Reluarea curselor de feribot 
ar duce la scăderea încasărilor CNAIR din taxa de Pod, 
dar ar reduce mult timpul de așteptare. După aproba-
rea actului normativ, urmează și lucrările specifice pen-
tru amenajarea punctului de frontieră (Giurgiu 2).

Sursa: economedia.ro

https://www.adrmuntenia.ro
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http://economedia.ro
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De la începutul acestui an școlar, Liceul Tehnolo-
gic „Alexandru Ioan Cuza” din Slobozia a devenit primul 
hub tehnologic din județul Ialomița, prin anexarea Lice-
ului Tehnologic „Mihai Eminescu”. Aprobat de Ministe-
rul Educației, demersul are drept scop revitalizarea învă-
țământului profesional la nivelul județului Ialomița și pla-
sarea pe piața muncii a meseriașilor de care angajatorii 
au nevoie. Noua structură de învă țământ se laudă cu o 
bază didactică bine pusă la punct, realizată cu ajutorul 
fondurilor de care a beneficiat din partea administrației 
locale. Primăria Slobozia a finanțat fostul Liceu Tehnolo-
gic „Alexandru Ioan Cuza” cu 1 milion de lei. În prezent, 
hubul tehnologic din Slobozia poate pregăti mecanici, 
electroniști, bucătari, ospătari, sudori sau specialiști în 
alimentația publică. Fiecare clasă și atelierele de studiu 
au fost reabilitate complet. De asemenea, elevilor care 
stau în internat le-a fost creată o sală de recreere, unde 
aceștia își pot petrece timpul liber. Totodată, în școală 
există un șantier în lucru care va deveni în cel mai scurt 
timp atelierul de studiu pentru viitorii mecanici auto.

Sursa: independentonline.ro

Hub tehnologic
de 1 milion de lei, la Slobozia

IALOMIȚA
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Cel mai important Proiect de dezvoltare a infras-
tructurii de apă și apă uzată pentru județul Prahova a 
fost lansat în data de 3 octombrie 2022, la Ploiești. Au-
toritățile au semnat Contractul de finanțare privind im-
plementarea „Proiectului regional de dezvoltare a in-
frastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, 
în perioada 2014-2020”. Obiectivul Proiectului vizează 
extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și ca-
nalizare în 42 de localități din județul Prahova: Adunați, 
Albești - Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga, Băi-
coi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, 
Bușteni, Câmpina, Cărbunești, Cerașu, Comarnic, Dră-
gănești, Dumbrava, Fulga, Gherghița, Izvoarele, Mizil, 
Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Bur-
chii, Provița de Sus, Provița de Jos, Sălciile, Scorțeni, Si-
naia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani, Telega, Ti-
nosu, Tomșani, Urlați, Vălenii de Munte și Vărbilău. La 
finalul anului 2025, după implementarea „Proiectului 
de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Prahova”, 91.872 locuitori vor benefi-
cia de o mai bună alimentare cu apă față de capacități-
le existente, iar 190.810 locuitori echivalenți, de o mai 
bună tratare a apelor uzate.

Sursa: facebook.ro

Investiții
de 690 milioane de euro, în rețelele 

de apă și canal din Prahova

PRAHOVA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Admi-
nistrației (MDLPA) a virat, vineri, 30 septembrie, su-
ma de 638.777.069,73 de lei, în vederea decontării fac-
turilor pentru 686 de obiective de investiții realizate 
prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvol-
tare Locală (PNDL). Astfel, pentru etapa I, a fost plă-
tită suma de 101.459.715,15 lei pentru 89 de obiecti-
ve aflate în execuție, iar pentru etapa a II-a a progra-
mului, au fost decontate 537.317.354,58 de lei pen-
tru 597 de proiecte de investiții. Pentru județul Teleor-
man, au fost alocate fonduri către nouă primării, ast-
fel: Băbăița – 401.565,07 lei, Drăcșenei – 271.958,92 
lei, Poeni – 156.325,31 lei, Poroschia – 720.300,76 lei, 
Siliștea Gumești – 4.299.995,24 lei, Ștorobăneasa – 
676.600,09 lei, Talpa – 1.038.425,93 lei, Trivalea Moș-
teni – 1.665.953,63 lei și Vârtoape – 3.375.300,74 lei.

În cadrul celor două etape ale PNDL, listele obiecti-
velor de investiții și sumele alocate acestora sunt publi-
ce și pot fi consultate accesând pagina de internet a mi-
nisterului, secțiunea Lucrări Publice, Programul național 
de dezvoltare locală, rubrica Obiectivele de investiții, 
iar transferurile lunare sunt publicate în secțiunea Plăți.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Plăți 
către primării din Teleorman 

pentru investiții realizate prin PNDL

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

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201, 
mun. Pitești, jud. Argeș, 
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.
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