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Duminică, 23 octombrie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directo-
rul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Mun-
tenia, a participat alături de Andreea Mirela Tache, directorul 
Direcției Economice a Agenției, și Alexandru Veihemer, prima-
rul comunei Manasia, la resfințirea Bisericii „Înălțarea Domnu-
lui” din comuna Manasia, județul Ialomița, un monument de 
excepție restaurat recent cu sprijinul fondurilor europene și 
cofinanțare susținută de Consiliul Județean Ialomița.

Sub protecția Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu 
s-a săvârșit Sfânta Liturghie, la care au slujit preacuviosul 
părinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial, preacucernicul 
părinte profesor Aurel Mihai de la Facultatea de Teolo-
gie din București, preacucernicii părinți consilieri Florin 
Ionescu, Marius – Gabriel Purcărea, Nicușor – Silviu Das-
călu, părintele protopop Aurel Berbec, preoți și diaconi.

Cu această ocazie, Liviu Gabriel Mușat, directorul ge-
neral al ADR Sud Muntenia, a primit din partea Preasfin-

țitului Părinte Episcop Vincențiu „Medalia Aniversară a 
Episcopiei Sloboziei și Călărașilor” pentru implicarea în 
realizarea lucrărilor de restaurare.

Monumentul istoric aflat în patrimoniul cultural al Ro-
mâniei a fost restaurat recent prin proiectul „Consolida-
re, restaurare și reabilitare biserica ‚Înălțarea Domnului’, 
construire și reabilitare clădiri anexe, amenajări exterioa-
re, comuna Manasia, jud. Ialomița”, finanțat prin Progra-
mul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - 
„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția 
și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Priorita-
tea de investiții 5.1 - „Conservarea, protejarea, promova-
rea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Obiectivul general al proiectului a vizat conservarea, pro-
tejarea și valorificarea patrimoniului cultural al comunei Ma-
nasia și al identității culturale a regiunii Sud Muntenia.

(continuare în pagina 3)
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

(continuare din pagina 2)
Cu ajutorul fondurilor nerambursabile au fost efectu-

ate lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare asupra 
structurii de rezistență, intervenții arhitecturale la interio-
rul și exteriorul bisericii, înlocuirea instalației electrice, in-
troducerea încălzirii cu calorifere perimetrale poziționate 
sub strane. Pictura murală realizată în tehnica ulei a fost 
restaurată integral. De asemenea, a fost construit nou 
grup sanitar și au fost aduse îmbunătățirii clădirilor ane-
xe din curtea bisericii: clădirea lumânărarului a fost reabi-
litată, la fel și clădirea care adăpostește centrala termică.

Curtea bisericii a fost amenajată cu alei și spații verzi (gazon, 
arbori și arbuști) pentru a pune în valoare frumusețea bisericii.

Durata de implementare a proiectului a fost de 46 luni, 
în perioada 1 februarie 2016 – 20 noiembrie 2019, iar bu-
getul investiției a avut o valoare totală de 4.937.165,58 
lei, din care 4.111.421,58 de lei a fost valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR, aproximativ 725 mii de lei a 
fost valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Națio-
nal, iar 98.713,60 de lei a fost contribuția din partea Pa-
rohiei Manasia, în calitate de beneficiar.

Prin această investiție derulată cu fonduri nerambur-
sabile europene prin POR 2014-2020, s-a urmărit crește-
rea atractivității și valorificarea monumentului istoric Bi-
serica „Înălțarea Domnului” din comuna Manasia, jude-
țul lalomița, prin creșterea medie a numărului anual de 
vizitatori cu aproximativ 6%.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 
5.1., unde au putut fi depuse proiecte pentru conserva-
rea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniu-
lui natural și cultural s-au transmis 50 aplicații în valoa-
re totală de 548,29 milioane de lei, ce au solicitat 530,7 
milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 32 din-
tre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare 
totală de 389,81 de milioane de lei și au solicitat fonduri 
publice în valoare de 371,57 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au 
fost transmise până acum 2.174 cereri de finanțare ca-
re au o valoare totală de 20,59 miliarde de lei, solicitând 
fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 975 
dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în va-
loare totală de 9,57 miliarde de lei și fonduri nerambur-
sabile solicitate de aproape 8 miliarde de lei. Sumele in-
clud și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în ca-
drul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemu-
lui de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea fun-

ciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de mi-
liarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 
1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 
138 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare tota-
lă de 1,64 miliarde de lei și au solicitat fonduri neram-
bursabile de 1,25 miliarde de lei. Pentru 69 dintre aces-
tea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală 
de 765,73 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice 
în valoare aproximativ 689 milioane de lei.

https://regio.adrmuntenia.ro
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http://www.inforegio.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 26 octombrie 2022
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Petru IORDACHE 
• 15 ani de activitate în cadrul ADR Sud 

Muntenia!

În luna octombrie, colegul nostru, Petru IORDACHE, expert Ser-
viciul monitorizare proiecte POR, aniversează 15 ani de activita-
te în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim pentru profesi-
onalism și pentru sprijinul acordat beneficiarilor de fonduri Regio 
din județul Prahova!

La Mulți Ani cu multe succese pe toate planurile!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Noi rute turistice și culturale
incluse în Programul „România Atractivă”

Contractele de finanțare pentru alte 4 rute turis-
tice și culturale din Programul „România atractivă” au 
fost semnate luni, 24 octombrie a.c., la sediul Ministe-
rul Investițiilor și Proiectelor Europene, de către minis-
trul Marcel Boloș și reprezentanți ai autorităților locale 
din unitățile administrativ – teritoriale în care sunt situa-
te obiectivele finanțate.

Ruta satelor cu arhitectură 
tradițională: 9,78 milioane euro

În mediul rural românesc, imaginea care, în mod tra-
dițional, conferă valoare culturală localităților, garantea-
ză calitatea vieții în comunitate și prezintă atractivitate 
pentru vizitatori a avut de suferit mult în ultimii ani. Câ-
teva exemple de comunități care vor fi sprijinite sunt co-
muna Saschiz din județul Mureș, comuna Biertan din ju-
dețul Sibiu, comuna Arpașu de Jos în județul Sibiu, comu-
na Ciucsângeorgiu din județul Harghita și comuna Roșia 
Montană din județul Alba.

Ruta curiilor: 7,88 milioane euro
Curia reprezintă ansamblul unei curți senioriale sau 

nobiliare, ce combină caracteristicile stilului Renașterii, 
Barocului și Neoclasicismului cu particularitățile arhitec-
turii populare. Cele mai multe dintre curii au fost con-
struite între secolele al XVII-lea și al XIX-lea. Ruta va cu-
prinde cele mai reprezentative curii din Transilvania, in-
clusiv restaurarea unui număr de cinci curii din județele 
Covasna, Harghita, Satu Mare, Bihor și Cluj.

Ruta culelor: 2,48 milioane euro

Culele erau locuințele boierilor, construite în vederea 
apărării avutului și vieții membrilor familiilor acestora 
împotriva invaziilor, fiind construcții semifortificate spe-
cifice secolelor XVIII și XIX, răspândite în spațiul balca-
nic. În România, culele se întâlnesc preponderent în re-
giunea deluroasă a Olteniei, dar se mai găsesc și în zona 
de câmpie a Munteniei, în București și în județele Argeș 
și Teleorman. Contractele de finanțare pentru restaura-
rea a două cule care vor fi incluse în ruta dedicată: Cula 
Tudor Vladimirescu (județul Mehedinți) și Cula Glogove-
nilor (județul Gorj) au fost semnate astăzi.

Ruta Delta Dunării: 0,57 milioane euro
În Delta Dunării, relația dintre resursele naturale și co-

munitatea de pescari a creat un spațiu și un peisaj cultural 
unic ce se dorește sa fie protejat ca patrimoniu cultural și 
natural și valorificat prin turism cultural. Proiectul propune 
o abordare inovativă în care patrimoniul local devine fac-
tor principal de dezvoltare durabilă într-o arie protejată na-
turală. Se vor restaura 30 obiective de peisaj cultural, ca-
re vor fi incluse într-un traseu turistic, iar astăzi a fost sem-
nat contractul de finanțare pentru obiectivele din localită-
țile Chilia Veche și Periprava. Valoarea totală a contractelor 
încheiate pentru ruta culelor, ruta curiilor, ruta satelor tra-
diționale și ruta Delta Dunării este de peste 20 milioane eu-
ro, sumă ce va fi investită prin componenta 11 – Turism și 
cultură a Planul Național de Redresare și Reziliență.

Sursa: mipe.gov.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://mipe.gov.ro
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Poziția Parlamentului European privind 
Planul „REPowerEU” de reducere a 

dependenței energetice față de Federația 
Rusă a fost adoptată săptămâna aceasta, cu 
largă majoritate, de Comisia pentru bugete și 
Comisia pentru afaceri economice și monetare 
ale Parlamentului European.

„REPowerEU” este un nou pilon ce va fi adăugat pla-
nurilor naționale de redresare și reziliență (PNRR) ale 
statelor membre, dedicat investițiilor în domeniul ener-
getic. România va primi din acest nou fond 1,3 miliarde 
de euro pentru investiții în eficiența energetică, redu-
cerea dependenței de importurile de gaz din Federația 
Rusă, îmbunătățirea infrastructurii energetice și investi-
ții în surse de energie regenerabilă. Aceste fonduri ne-
rambursabile se vor adăuga celor aproximativ 30 de mi-
liarde de euro pe care țara noastră le primește deja pen-
tru Planul Național de Redresare și Reziliență din Meca-
nismul European de Redresare și Reziliență.

Parlamentul European cere, în poziția adoptată, ca 
toate statele membre să primească o prefinanțare de 
20% la momentul aprobării de către Comisia Europea-
nă și Consiliul UE a noilor piloni RepowerEU din planuri-
le de redresare.

De asemenea, poziția Parlamentului prevede finan-
țarea cu caracter retroactiv a investițiilor din domeniul 
energetic începând cu februarie 2022, momentul invazi-
ei Federației Ruse în Ucraina.

Poziția Parlamentului European cuprinde și prevede-
rea ca, după intrarea în vigoare a acestui regulament eu-
ropean la începutul anului următor, statele membre ca-
re încă nu au accesat toată componenta de credite din 
planurile lor naționale de redresare și reziliență să aibă 
doar 30 de zile la dispoziție pentru a notifica Comisia Eu-
ropeană cu privire la intenția lor de a accesa aceste fon-
duri. În cazul în care nu intenționează să acceseze aces-
te fonduri, statele în cauză vor pierde prioritatea în ac-
cesarea fondurilor din componenta de credite. Pentru 
România aceasta este o veste foarte importantă deoa-
rece aceasta deja și-a anunțat intenția de a accesa toa-
te creditele și, dacă vor rămâne bani nealocați din credi-
tele celorlalte state, vor putea fi accesate credite supli-
mentare în condiții foarte bune pentru investiții în do-
meniul energetic.

PE mai solicită ca, în toate statele membre, acest nou 
pilon să fie elaborat cu implicarea autorităților locale și 
regionale. Autoritățile locale cunosc adesea cel mai bine 
care sunt nevoile din comunitățile locale, care sunt cate-
goriile de populație și întreprinderile care au nevoie de 
sprijin suplimentar. Tocmai de aceea, implicarea autori-
tăților locale este esențială.

Următorul pas pentru adoptarea Planului „REPowe-
rEU” îl constituie votul în plenul Parlamentului Euro-
pean. Acesta va avea loc în sesiunea plenară din 9 – 10 
noiembrie. După această etapă, vor urma negocierile fi-
nale între Parlamentul European și Consiliu pentru adop-
tarea legislației europene a pilonului RepowerEU.

Sursa: euractiv.ro

Planul REPowerEU din care România
va primi 1,3 miliarde de euro, adoptat

Foto: ceccar.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://euractiv.ro
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Comisia Europeană: Cadru revizuit 
privind ajutoarele de stat pentru cercetare, 

dezvoltare și inovare

Comisia Europeană a adoptat o comunicare 
revizuită referitoare la normele 

privind ajutoarele de stat pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare („cadrul CDI 2022”), 
care stabilește normele în temeiul cărora 
statele membre le pot acorda întreprinderilor 
ajutoare de stat pentru activitățile de 
CDI, asigurând în același timp condiții de 
concurență echitabile. Astăzi a intrat în vigoare 
cadrul CDI 2022, care contribuie la obiectivele 
strategice ale UE legate de tranziția verde 
și de cea digitală.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, res-
ponsabilă cu politica în domeniul concurenței, a decla-
rat: „Cadrul revizuit privind ajutoarele de stat adoptat as-
tăzi va facilita sprijinirea de către statele membre a activi-
tăților de cercetare, dezvoltare și inovare, inclusiv a celor 
desfășurate de întreprinderile mici și mijlocii, asigurând, 
în același timp, că eventualele denaturări ale concuren-
ței sunt cât mai reduse. Modificările specifice introduse 
în normele europene vor sprijini tranziția verde și cea di-
gitală în Europa, prin facilitarea investițiilor public-priva-
te în inovarea și cercetarea revoluționare, precum și în in-
frastructuri de testare și experimentare.”

Cadrul CDI revizuit
Cadrului CDI 2022 a fost adoptat astăzi în urma unei 

evaluări a normelor existente, lansată în 2019 ca parte a 
verificării adecvării ajutoarelor de stat. De asemenea, Co-
misia a efectuat o consultare amplă a tuturor părților in-
teresate cu privire la textul revizuit propus al comunicării.

În cadrul consultării s-au primit contribuții din par-
tea statelor membre, a asociațiilor de întreprinderi și de 
cercetare, a grupurilor de interese și a întreprinderilor, a 
ONG-urilor și a cetățenilor.

Cadrul CDI revizuit include o serie de ajustări specifi-
ce (i) pentru a simplifica și a reflecta experiența dobân-
dită în urma aplicării cadrului CDI 2014, (ii) pentru a re-
flecta evoluțiile în materie de reglementare, economi-
ce și tehnologice și (iii) pentru a alinia normele relevante 
la prioritățile de politică actuale ale UE, cum ar fi Pactul 
verde european și Strategia industrială și cea digitală. În 
special, modificările vizate:

• actualizează definițiile existente ale activităților de 
cercetare și inovare eligibile pentru sprijin în temeiul ca-

drului CDI. În special, modificările clarifică aplicabilita-
tea acestora în ceea ce privește tehnologiile digitale și 
activitățile legate de digitalizare (de exemplu, supercal-
culul, tehnologiile cuantice, tehnologia blockchain, inte-
ligența artificială, securitatea cibernetică, volumele ma-
ri de date și cloud computingul sau tehnica de calcul la 
margine). Scopul este de a oferi securitate juridică sta-
telor membre și părților interesate, facilitând în același 
timp investițiile în CDI care vor permite transformarea 
digitală în UE;

• permit sprijinul public pentru infrastructurile de tes-
tare și experimentare necesare pentru dezvoltarea, tes-
tarea și extinderea tehnologiilor. Scopul este de a facilita 
în continuare dezvoltarea rapidă și eventuala implemen-
tare a tehnologiilor de vârf și revoluționare, în special de 
către întreprinderile mici și mijlocii, facilitând în același 
timp tranziția verde și digitală a economiei UE și contri-
buind la noua Agendă europeană pentru inovare;

• simplifică anumite norme pentru a facilita aplica-
rea practică a cadrului CDI și a reduce eventualele sar-
cini administrative excesive pentru întreprinderi și au-
toritățile publice. De exemplu, noile norme introduc un 
mecanism simplificat de stabilire a costurilor indirecte 
ale proiectelor de cercetare și dezvoltare eligibile pen-
tru sprijin în temeiul normelor privind ajutoarele de stat.

În același timp, cadrul CDI 2022 menține garanții pen-
tru a asigura că ajutorul se limitează la ceea ce este ne-
cesar și nu conduce la denaturări nejustificate ale con-
curenței.

Cadrul CDI vizează facilitarea activităților de cerceta-
re, dezvoltare și inovare care, din cauza disfuncționalită-
ților pieței, nu ar avea loc în lipsa sprijinului public. Aces-
ta le permite statelor membre, în anumite condiții, să 
ofere stimulentele necesare întreprinderilor și comuni-
tății de cercetare pentru a efectua aceste activități și in-
vestiții importante în domeniu. Cadrul CDI aplică princi-
piul neutralității tehnologice și se referă, așadar, la toa-
te tehnologiile, industriile și sectoarele, astfel încât să a-
sigure că normele nu prevăd în avans căile de cercetare 
care ar conduce la noi soluții pentru produse, procese și 
servicii inovatoare.

Dispozițiile cadrului CDI sunt completate de Regula-
mentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, 
care stabilește condiții de compatibilitate ex ante pe ba-
za cărora statele membre pot pune în aplicare măsuri de 
ajutor de stat fără a le notifica în prealabil Comisiei.

Sursa: ec.europa.eu

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ec.europa.eu
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La 35 kilometri de Alexandria, reședința 
județului Teleorman, pe drumul dintre 

municipiul Roșiori de Vede și comuna Vedea, 
într-o zonă unde cândva existau păduri dese, 
la poalele dealului Coșoteni, se găsește, într-
un peisaj plin de amprente istorice, Mănăstirea 
închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 
izvorâtorul de mir și Sfântului Cuvios Mucenic 
Efrem cel Nou, făcătorul de minuni.

Biserica cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 
izvorâtorul de mir este tot ce a mai rămas din vechea 
Mănăstire Drăgănești de lângă Roșiori de Vede, ctitorie 
domnească ridicată de Matei Basarab cu rudele din par-
tea mamei sale Stanca, așa după cum este menționat în 
textul pisaniei ce se află în prezent la Muzeul Național de 
Artă din București. Din pisanie reiese că biserica a fost 
construită în doar 26 de zile lucrătoare, fapt demonstrat 
ca posibil cu condiția unei organizări perfecte a lucrăto-
rilor. Judecând lucrurile după afirmația din inscripție, că 
lăcașul se ridică „den temei”, știindu-se de ctitoria veche 
care era stricată și după hrisovul domnesc din 27 noiem-
brie 1640 prin care Matei Basarab revocă actul închinării 
unor mănăstiri la Sfântul Munte, în care figurează și Mă-
năstirea Drăgănești de la Ruși, se deduce, pe bază do-
cumentară, că pe acest loc există o mai veche așezare 
monahală, a cărei existență nu a fost pusă în evidență, 
până în prezent, pe cale arheologică. Neînzestrată cum 
se cuvine de ctitori, Mănăstirea Drăgănești pare să nu fi 
cunoscut o viață înfloritoare, astfel ca la scurt timp du-
pă înființarea Mănăstirii Văcărești ea devine metoc al la-
vrei bucureștene, iar mai târziu, în sec. XIX, metoc al Mă-
năstirii Sfântul Spiridon. Acest fapt nu a putut împiedica 
procesul de sărăcie și ruinare a micului schit care în anul 
1861, când îl vede Cezar Bollic era „părăginit și dărăpă-
nat și biserica părăsită”.

Dacă despre existența, evoluția și intervențiile asu-
pra construcțiilor ce constituiau ansamblul monahal in-
formațiile lipsesc cu desăvârșire, despre biserică se știe 
că a fost reparată în anul 1708 de către Domnitorul Sfânt 
Constantin Brâncoveanu și în anul 1841, pentru înlătu-
rarea distrugerilor provocate de cutremurele din anii 
1802 și 1838 când s-a făcut o reparație sumară. Între 
anii 1935-1941, Comisiunea Monumentelor Istorice a in-
tervenit cu o primă restaurare, când s-a dărâmat pridvo-
rul și monumentul a revenit la forma și aspectul originar, 
iar din 1992 până în 2006 s-a aflat într-un prelungit pro-
ces de restaurare pentru refacerea degradărilor produse 

de cutremurul din 1977. Cu binecuvântarea și purtarea 
de grijă a Episcopul Alexandriei și Teleormanului, astăzi, 
biserica este readusă la starea ei cea de la început, adi-
că de a fi biserică de mănăstire, căci în anul 2014, Preas-
finția Sa aprobă reînființarea Mănăstirii Coșoteni, adău-
gându-i ca al doilea ocrotitor pe Sfântul Cuvios Mucenic 
Efrem cel Nou, făcătorul de minuni.

Lăcașul a primit, odată cu reînființarea, bucuria împo-
dobirii lui cu o obște monahală tânăra care, luptă zi de 
zi pentru readucerea Mănăstirii la măreția de odinioa-
ră, având pe mâini cel mai vechi monument de cult din 
zid din județul Teleorman și totodată o parte intrinsecă 
din vasta operă constructivă a epocii lui Matei Basarab. 
În anul 2017, la împlinirea a 370 de ani de atestare docu-
mentară a Sfântului Lăcaș, a fost resfințită Biserica și târ-
nosită Sfânta Masă care, construită inițial din cărămidă, 
a fost rezidită și placată cu marmură pentru a cunoaște 
veșmântul sfințirii.

În 2018, a fost adus la Coșoteni un fragment din moaș-
tele Sfântului Efrem – al doilea ocrotitor - în semn de bi-
necuvântare și întărire pentru obștea mănăstirii și pen-
tru credincioșii ce îi trec pragul. Acesta se află în perma-
nență spre închinare în naosul bisericii (partea stângă). 
Încă de la început, prezența și lucrarea Sfântului Efrem 
s-a simțit necontenit în misiunea continuă de reconstrui-
re a ansamblului monastic din valea Coșotenilor.

Sursa: manastireacosoteni.ro

Istoria Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
din Roșiori de Vede, județul Teleorman

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://manastireacosoteni.ro
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77 de proiecte ale primăriilor din Argeș, cu o valoare 
totală 209.790.918,36 de lei, vor fi finanțate de Guver-
nul României prin Planul Național de Redresare și Re-
ziliență, Componenta C10, Fondul Local. Cea mai ma-
re valoare este de 42.704.914,17 lei și reprezintă buge-
tul proiectului de înnoire a parcului de vehicule desti-
nate transportului public din Pitești. Tot pentru dezvol-
tarea sistemului de transport public vor ajunge la Câm-
pulung Muscel 24.861.401,17 lei. Banii vor fi investiți, 
conform proiectului depus, în autobuze electrice și sta-
ții de încărcare. Pentru construirea de locuințe destina-
te tinerilor din Pitești a fost aprobat un proiect cu o va-
loare de 14.000.299,59 lei. Pe o altă componentă, C5 - 
Valul renovării, au fost aprobate alte două proiecte im-
portante: eficientizarea energetică a Spitalului Munici-
pal Câmpulung Muscel - 1.724.364,01 lei și tot la Câm-
pulung va fi renovată o grădiniță cu program prelungit.

Sursa: arges-stiri.ro

77 de proiecte
ale primăriilor din Argeș, 

finanțate prin PNRR

Primele contracte de finanțare din România în cadrul Pla-
nului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost sem-
nate cu municipiul Târgoviște, pentru realizarea unor „Centre 
de colectare prin aport voluntar”. Centrul de colectare prin 
aport voluntar va asigura colectarea separată a deșeurilor 
municipale care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, 
respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colec-
tate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de de-
șeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, 
mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente elec-
trice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșe-
uri de cadavre animale, deșeuri de grădină, deșeuri din con-
strucții și demolări. Primul asemenea centru va fi construit în 
municipiul Târgoviște pe șoseaua Găești, va avea o suprafață 
de aproximativ 2500 mp., iar valoarea finanțării europene es-
te de 4.558.786, 51 lei, integral nerambursabilă. Totodată, re-
cent a fost publicată lista cererilor de finanțare aprobate în ca-
drul PNRR, Componenta C10 – Fondul Local. Primăria Muni-
cipiului Târgoviște a reușit depunerea cu succes a două cereri 
de finanțare, a căror valoare însumează 80.067.321 lei, ceea 
ce  plasează orașul pe un onorabil loc 5 la nivel național ca va-
loare a finanțării atrase, dintr-un total de 1062 de cereri apro-
bate. Edilul șef al Târgoviștei a oferit mai multe detalii despre 
acest nou succes înregistrat de administrația publică locală.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Centre
de colectare prin aport voluntar, 

la Târgoviște

Lucrările în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor 
de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spa-
țiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a 
municipiului”, finanțat prin Programul Operațional Re-
gional 2014-2020, avansează într-un ritm bun.

Astfel, a început turnarea stratului de beton pe 
tronsonul cuprins între strada Dobrogei și Muzeul Mu-
nicipal (fostul sediu al Primăriei), urmând ca această 
operațiune să continue în perioada următoare până în 
dreptul sediului Consiliului Județean Călărași. Obiecti-
vul general al proiectului se subscrie obiectivelor Pri-
orității de investiții 4e: „Promovarea unor strategii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipuri-
le de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 
promovarea mobilității urbane multimodale durabile 
și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.” 
Valoarea totală a proiectului este de 37.588.477,85 lei, 
termenul estimat de finalizare a proiectului fiind sfâr-
șitul anului 2022.

Sursa: canalsud.ro

Se conturează
noul centru pietonal din Călărași

Cea mai mare
navă de cercetare pe apele 

interioare ale UE, produsă la Giurgiu, 
a fost lansată la apă

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA
GIURGIU

Cea mai mare navă de cercetare pe apele interioare 
ale UE a fost lansată la apă pentru realizare unor tes-
te. Procedura s-a desfășurat la șantierul naval din Giur-
giu, acolo unde se construiește nava comandată de U-
niversitatea Dunărea de Jos din Galați. Nava de cerce-
tare REXDAN a fost lansată la apă pentru primele teste 
de flotabilitate la Șantierul Naval ATG din Giurgiu. Ce-
remonia s-a desfășurat în prezența mai multor mem-
bri ai echipelor de management și implementare ale 
proiectului cofinanțat din Fondul European de Dezvol-
tare Regională. Proiectul, implementat de Universita-
tea „Dunărea de Jos” din Galați, se va încheia la 31 de-
cembrie 2023.

Nava REXDAN va dispune de nouă laboratoare mo-
derne în care își vor desfășura activitatea cadre didac-
tice și cercetători din universitatea gălățeană, precum 
și cercetători internaționali. Ambarcațiunea va acoperi 
2.000 de kilometri pe partea navigabilă a Dunării. Fi-
nanțarea construcției navei și dotarea acesteia cu echi-
pamente de cercetare de ultimă generație se realizea-
ză printr-un proiect cu finanțare europeană cu o valoa-
re totală de aproape 92 de milioane de lei.

Sursa: jurnalul.ro

https://www.adrmuntenia.ro
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http://canalsud.ro
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Palatul administrativ al județului Ialomița va fi rea-
bilitat energetic. Proiectul investițional a fost inclus pe 
lista celor aprobate spre finanțare prin Ministerul Dez-
voltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Este vorba 
de proiecte de creștere a eficienței energetice a clădi-
rilor pentru care se vor semna contracte de finanțare 
prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Compo-
nenta 5 – Valul Renovării. Conform proiectului apro-
bat la finanțare, creșterea eficienței energetice a Pala-
tului va aduce economii importante la consumul anual 
de energie. Valoarea totală a proiectului de la Slobozia 
este de 10.687.181,70 lei, iar durata proiectului este de 
22 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Sursa: infoialomita.ro

Palatul administrativ al județului 
Ialomița, reabilitat energetic
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Proiectele depuse în cadrul PNRR de mai multe pri-
mării din Prahova pentru achiziția de mijloace de trans-
port public nepoluante din fonduri europene au fost 
aprobate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (MDLPA).

Pe listă se află primăriile din Ploiești, Câmpina, Buș-
teni, Azuga și Slănic, dar și câteva localități rurale. M-
DLPA a publicat lista primelor proiecte aprobate în ca-
drul componentelor Fond Local și Valul Renovării ale 
PNRR, cu o valoare însumată de peste 7 miliarde de lei. 
În primul caz, opt proiecte din Prahova, cu o valoare de 
puțin peste 100 de milioane de lei fără TVA, au fost de-
clarate câștigătoare. Două dintre acestea vizează cre-
area de piste de biciclete, în Mizil și Băicoi, iar celelal-
te șase sunt pentru achiziția de autobuze sau microbu-
ze nepoluante și stații de încărcare electrică. În majori-
tatea cazurilor, proiectele au fost depuse în baza unor 
asocieri între mai multe localități.

Sursa: ziarulincomod.ro

Fonduri europene
pentru autobuze și microbuze 

nepoluante, în mai multe localități 
din Prahova

PRAHOVA

Orașul Zimnicea este în procesul de elaborare a Pla-
nului de Mobilitate Urbană Durabilă, în cadrul proiec-
tului Reactualizare Plan urbanistic general și Regula-
ment local de urbanism și Plan de mobilitate urbană 
durabilă al orașului Zimnicea, județul Teleorman.

Cu acest prilej li s-a adresat locuitorilor orașului invi-
tația de a se implica în procesul de planificare, prin com-
pletarea chestionarului referitor la deplasările lor zilni-
ce, nevoile și preferințele de mobilitate în oraș și în zona 
învecinată. Scopul planului este de a identifica cele mai 
bune soluții pentru configurarea unui sistem de trans-
port eficient și prietenos cu mediul, iar cel mai bun mod 
pentru aceasta este pornind de la nevoile locuitorilor. 
Părerile locuitorilor orașului Zimnicea pot fi transmise 
prin completarea chestionarului Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă, folosind link-ul https://forms.gle/7tjd-
GWwdB3tr6b4t9. Prin completarea acestui chestionar, 
cetățenii pot contribui direct la transformarea modului 
de deplasare al oamenilor în și din Zimnicea.

Sursa: trnews.ro

Mobilitate
în Zimnicea și în zona învecinată

TELEORMAN

Foto: pixabay.com
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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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