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Duminică, 30 octombrie a.c., Liviu Gabriel 
Mușat, directorul general al Agenției 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, 
a participat alături de Corneliu Ștefan, 
președintele Consiliului Județean Dâmbovița 
și Vlăduț Niculae, primarul comunei Aninoasa, 
la sfințirea Bisericii „Sfântul Gheorghe” – 
Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, 
județul Dâmbovița. Înaltpreasfințitului Nifon, 
Arhiepiscop și Mitropolit al Târgoviștei a 
oficiat, alături de un sobor de preoți, slujba 
de sfințire a Bisericii „Sfântul Gheorghe” – 
Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, un 
monument de excepție restaurat recent cu 
sprijinul fondurilor europene și cofinanțare 
susținută de Consiliul Județean Dâmbovița.

În semn de apreciere pentru sprijinul constant și con-
sistent acordat de Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Muntenia pentru finalizarea în bune condiții a pro-
iectului Regio de restaurare, Înaltpreasfințitul Nifon, Ar-
hiepiscop și Mitropolit, a conferit directorului general al 
ADR Sud-Muntenia Ordinul Sfântul Ierarh Nifon, Patriar-
hul Constantinopolului și Mitropolit al Țării Românești, 
ordin al Arhiepiscopiei Târgoviște. Monumentul istoric 
aflat în patrimoniul cultural al României, a fost restau-
rat recent prin proiectul „Restaurarea și consolidarea Bi-
sericii Sfântul Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, comuna 
Aninoasa, județul Dâmbovița”, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - „Îm-
bunătățirea 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 valorificarea 
potențialului turistic al Mănăstirii Viforâta, pe piața turis-
tică națională și internațională, prin restaurarea și intro-
ducerea acesteia în circuitul turistic, precum și consoli-
darea și modernizarea infrastructurilor conexe.

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile au fost efec-
tuate lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare a-

supra structurii de rezistență, intervenții arhitecturale la 
interiorul și exteriorul bisericii. Pictura interioară și ca-
tapeteasma bisericii au fost restaurate integral. De ase-
menea, s-a realizat instalația termică și înlocuirea insta-
lațiilor electrice interioare. Prin această investiție derula-
tă cu fonduri nerambursabile europene prin POR 2014-
2020, s-a urmărit facilitarea accesului public la informa-
ția turistică și creșterea atractivității și valorificarea mo-
numentului istoric Biserica „Sfântul Gheorghe” – Mănăs-
tirea Viforâta, județul Dâmbovița, prin creșterea medie 
a numărului anual de vizitatori cu aproximativ 5%.

Durata de implementare a proiectului a fost de 89 luni, 
în perioada 1 iulie 2015 – 30 noiembrie 2022, iar bugetul 
investiției a avut o valoare totală de 8.628.327,28 lei, din 
care peste 6.5 milioane de lei este valoarea eligibilă ne-
rambursabilă din FEDR, aproximativ 1 milion de lei este 
valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 
154.879,92 de lei este contribuția din UAT Comuna Ani-
noasa și Mănăstirea Viforâta, în calitate de beneficiari.

În cadrul priorității de investiții 5.1, unde au putut fi de-
puse proiecte pentru conservarea, protejarea, promovarea 
și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, s-au trans-
mis 50 aplicații în valoare totală de 548,29 milioane de lei, 
ce au solicitat 530,7 milioane de lei - fonduri nerambursa-
bile. Pentru 32 dintre ele s-au semnat contracte de finanța-
re cu o valoare totală de 389,81 de milioane de lei și au so-
licitat fonduri publice în valoare de 371,57 milioane de lei.

(continuare în pagina 3)

Sfințirea Bisericii „Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, 
monument restaurat cu fonduri nerambursabile Regio
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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)
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost 

transmise până acum 2.174 cereri de finanțare care 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 valoare tota-
lă de 9,57 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solici-
tate de aproape 8 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația 
al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei priorita-
re 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare 
a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o 
valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respec-
tiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au trans-
mis 352 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare 
totală de 3.25 miliarde de lei și au solicitat fonduri ne-
rambursabile de 2.38 miliarde de lei. Pentru 180 dintre 
acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare 
totală de 1.58 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri pu-
blice în valoare aproximativ 1.36 miliarde de lei.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 2 noiembrie 2022
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Autoritatea de Management a Programului
Regional Sud Muntenia 2021-2027 

lansează procesul de constituire a Comitetului 
de Monitorizare pentru Programul Regional 
Sud Muntenia 2021-2027.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Regional 
Sud-Muntenia sau CM PRSM este structura de tip parte-
nerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional stra-
tegic în procesul de implementare a Programului Regio-
nal Sud-Muntenia 2021-2027, care se instituie cu respec-
tarea principiului parteneriatului și îndeplinește funcțiile 
prevăzute la art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

În vederea selectării unor parteneri relevanți din ca-
drul societății civile, mediului universitar și mediului de 
cercetare de la nivel regional, implicați ca membri ai co-
mitetului, Autoritatea de Management a Programu-
lui Regional Sud Muntenia 2021-2027 invită organizați-
ile interesate din rândul partenerilor menționați anteri-
or să își exprime interesul pentru participarea în cadrul 
Comitetul de Monitorizare pentru Programul Regional 
Sud-Muntenia 2021-2027, prin completarea formularu-
lui de intenție și transmiterea acestuia pe adresa secre-
tariat.cmsm@adrmuntenia.ro.

Menționăm că, în cadrul acestui proces vor fi selec-

tate șase entități.
Termenul limită pentru transmiterea dosarelor de 

candidatură este 16 noiembrie 2022.
În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Ma-

nagement a Programului Regional Sud Muntenia 2021-
2027 va avea în vedere reprezentativitatea, expertiza și 
experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să 
fie implicate activ în coordonarea strategică.

Autoritatea de Management precizează totodată că, 
în cazul în care partenerii din cadrul societății civile, me-
diului universitar și de cercetare de la nivel regional fac 
parte dintr-o organizație de tip confederativ general/
sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de 
intenție transmise individual de către membrii acestora.

În urma finalizării procesului de selecție a organizațiilor, 
Autoritatea de Management a Programului Regional Sud 
Muntenia 2021-2027, va solicita nominalizarea participanților 
la Comitetul de Monitorizare în termen de 3 zile lucrătoare.

Metodologia de selecție a partenerilor relevanți pen-
tru Comitetul de Monitorizare pentru Programul Regi-
onal Sud-Muntenia 2021-2027 este publicată pe site-ul 
ADR Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Des-
pre noi > Activitatea ADR Sud-Muntenia > Dezvoltare re-
gională > 2021-2027 > Programul Regional Sud-Muntenia 
2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/
download_file/article/826/metodologie-CM-PR-SM.rar.

ADR Sud Muntenia a publicat metodologia de selecție 
a partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare 

a Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:secretariat.cmsm%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:secretariat.cmsm%40adrmuntenia.ro?subject=
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/826/metodologie-CM-PR-SM.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/826/metodologie-CM-PR-SM.rar
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Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud – Muntenia 
susține inițiativa Ambasadei Sustenabilității în România (o iniția-
tivă non-profit, privată și apolitică) de a organiza pe data de 27 
octombrie 2022, Ziua Sustenabilității în România (ZSR). Eveni-
mentul este o inițiativă a ASR, organizație ce promovează mo-
delul economic în care companiile pot rezolva probleme soci-
ale și de mediu fără a sacrifica eficiența economică și profitul.

În perioada 17 octombrie – 10 noiembrie 2022 se va deru-
la o campanie de comunicare cu scopul de a crește gradul de 
conștientizare în ceea ce privește urgența climatică în care ne 
aflăm. Campania se va desfășura sub conceptul „Ultimii 7 ani 
de acasă?” și va implica deopotrivă autorități centrale și locale, 
societatea civilă și actori din mediul privat.

ADR Sud – Muntenia se alătură acestei campanii de conști-
entizare având în vedere disponibilitatea surselor de finanțare 
alocate zonei de sustenabilitate ce pot fi accesate prin Progra-
mul Regional Sud – Muntenia 2021-2027.

În mod concret, în implementarea Programului Regional 
Sud – Muntenia, operațiunile selectate vor valorifica la maxim 
contribuția fondurilor europene, ținând cont de principiile ori-
zontale și de criteriile care să asigure neutralitatea climatică și 
imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastruc-
tura finanțată. Investițiile pentru dezvoltarea regională durabi-
lă vor fi realizate prin 6 obiective strategice corespunzătoare ce-
lor 5 obiective de politică stabilite de Comisia Europeană pen-
tru perioada 2021-2027.

În dezvoltarea proiectelor, beneficiarii vor fi încurajați să fo-
losească soluții bazate pe natură. Intervențiile inspirate, susținu-
te sau copiate din natură vor fi integrate în planificarea spațiului, 
proiectarea urbană pentru a încuraja utilizarea mai eficientă și re-
stabilirea ecosistemelor existente și/sau crearea de ecosisteme 
noi (de exemplu, reamenajarea terenurilor degradate). Vor fi în-
curajate utilizarea soluțiilor ecologice de izolare (ex. acoperișuri/
pereți verzi, etc.), precum și de utilizare eficientă a resurselor.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia este 
Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud – 
Muntenia 2021-2027 și va gestiona peste 1,5 miliarde de euro 
pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud – Muntenia 2021-2027 este publi-
cat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Des-
pre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regiona-
lă > 2021-2027 > Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, 
link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/
article/823/PR-SM-2021-2027.rar. 

Ambasada Sustenabilității este coordonatorul programului 
Coaliția România Sustenabilă, prima platformă apolitică colabo-
rativă pentru dezvoltarea sustenabilă a României, recunoscu-
tă oficial de Guvernul României ca partener de dialog în imple-

mentarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă.
Anul trecut, ASR a efectuat un studiu de percepție „Cum își 

imaginează românii că arată un viitor sustenabil?”, document 
ce reprezintă un punct de plecare pentru inițiativele și progra-
mele de sustenabilitate ce pot fi dezvoltate pentru îndeplinirea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă asumate de Organizația 
Națiunilor Unite prin Agenda 2030. România s-a alăturat lideri-
lor celor 193 state membre care au adoptat Agenda 2030 pen-
tru dezvoltare durabilă, ce promovează echilibrul între cele trei 
dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social și de me-
diu. Agenda 2030 cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabi-
lă (ODD) prin intermediul cărora se stabilește o agendă de acți-
une ambițioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării să-
răciei extreme, combaterii inegalităților și a injustiției precum și 
protejării planetei până în 2030.

Pe site-ul www.ziuasustenabilitatii.ro se găsesc o serie de so-
luții pe care orice actor din societate le poate implementa pen-
tru a-și reduce amprenta de carbon și încetini astfel cronome-
trul climatic: consum responsabil de resurse (de la apă până la 
mâncare), tranziția la economie circulară, investiții în energie ver-
de, dezvoltarea de lanțuri valorice verzi în mediul privat, crește-
rea procentului de achiziții publice verzi, prioritizarea și susține-
rea investițiilor în sectorul de cercetare dedicat soluțiilor baza-
te pe natură, creșterea procentului de credite verzi pentru sus-
ținerea tranziției la afaceri cu emisii scăzute de carbon etc. De a-
semenea, tot pe site-ul campaniei, există o secțiune dedicată ar-
gumentelor științifice ce confirmă urgența climatică, dar și o sec-
țiune ce explică schimbările climatice pe înțelesul tuturor, dez-
voltată în parteneriat cu rețeaua de cercetători de la InfoClima.

ADR Sud – Muntenia susține organizarea Zilei Sustenabilității 
în România pe data de 27 octombrie

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/823/PR-SM-2021-2027.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/823/PR-SM-2021-2027.rar
http://www.ziuasustenabilitatii.ro
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George PIPEREA 
• 19 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii noiembrie, colegul nostru, George PIPEREA, Șef Serviciul mo-
nitorizare proiecte POR, a împlinit 19 ani de activitate în cadrul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Cu acest prilej, te felicităm și îți mulțumim 
pentru profesionalismul și pentru eficiența manifestate în activitatea desfășurată 
în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Constantin GRECEANU 
• 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii noiembrie, colegul nostru, Constantin GRECEANU, Serviciul 
administrativ, a împlinit 12 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim pentru profesionalism și pentru 
întreaga activitate desfășurată în cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu împliniri!

Vasilică RUSE 
• 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 1 noiembrie, colegul nostru, Vasilică RUSE, Serviciul administrativ, a sărbă-
torit 12 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim pentru consecvența și profesio-
nalismul manifestate în activitatea întreprinsă în cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Cozia Roxana GEORGESCU 
• 13 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii noiembrie, colega noastră, Cozia Roxana GEORGESCU, expert 
Serviciul helpdesk, a împlinit 13 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvol-
tare Regională Sud Muntenia!

Pe această cale, te felicităm și îți mulțumim pentru profesionalismul  și pentru 
responsabilitatea manifestate în acești ani în cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu împliniri!

Angelica DINU 
• 15 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 1 noiembrie, colega noastră, Angelica DINU, expert Serviciul financi-
ar-contabil, a aniversat 15 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia!

Prilej cu care te felicităm și îți mulțumim pentru colegialitate și pentru întreaga 
activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Firmele pot aplica pentru granturi
prin programul IMM Agro Invest

Ministerul Finanțelor a lansat granturi IMM 
Agro Invest, după aprobarea Comisiei 

Europene. Firmele pot primi prin acest 
program granturi de până la 75.000 de euro, 
ce pot fi accesate de întreprinderile mici și 
mijlocii, de întreprinderile mici cu capitalizare 
de piață medie, precum și de profesioniști din 
domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii 
și sectorului alimentar (asociații agricole etc).

Ajutoarele de stat vor fi acordate sub formă de ga-
ranții pentru împrumuturi și granturi ce vor acoperi co-
misionul de risc, precum și comisionul de administrare 
pe toată durata de valabilitate a garanției acordate. Va-
loarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui benefi-
ciar nu poate depăși 5 milioane de lei (circa 1 milion de 
euro) pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea 
capitalului de lucru și pentru creditele de investiții, cu un 
procent de garantare de maximum de 90% din valoarea 
împrumutului. Durata maximă a finanțărilor este de 72 
de luni, în cazul creditelor de investiții, și de 36 de luni în 
cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, 
fără posibilitate de prelungire.

62.000 de euro pe întreprindere, 
pentru producția de produse agricole

Beneficiarii AGRO IMM INVEST beneficiază de un grant 
în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de 

risc, a comisionului de administrare, aferente garanției 
acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acor-
date și nu beneficiază de dobânda finanțată de la bugetul 
de stat. Aceste granturi IMM Agro Invest din partea statu-
lui pot ajunge până 62.000 de euro/beneficiar pentru în-
treprinderile din domeniului producției primare de produ-
se agricole, sau până la 75.000 de euro/întreprindere pen-
tru beneficiarii din domeniul acvaculturii și pescuitului.

Beneficiarii pot solicita băncilor credite/linii de credit 
garantate în numele statului român, prin Ministerul Fi-
nanțelor. Creditele sunt garantate de Fondul Național de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mij-
locii (FNGCIMM) sau de Fondul de Garantare a Creditu-
lui Rural (FGCR).

Cheltuielile eligibile
a) pentru creditele de investiții:
• achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de 

transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA;
• achiziție de active necorporale aferente investiției 

(software/licențe, programe/brevete inclusiv TVA);
• achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/

terenuri pentru construcție/agricultură inclusiv TVA;
• construcție de spații de producție/servicii/spații 

comerciale;
• cheltuieli de reparații capitale, modernizări de spa-

ții de lucru/sedii/puncte de lucru;
• alte cheltuieli aferente planului de investiție, inclu-

siv TVA;
(continuare în pagina 9)

Foto: pixabay.com
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(continuare din pagina 8)
b) pentru creditele/liniile de credit pentru capital 

de lucru:
• cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere;
• cheltuieli de executare de lucrări și/sau de presta-

re de servicii;
• cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de 

stocuri;
• cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de 

lucru/sedii/puncte de lucru;
• alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării acti-

vității curente;
• cheltuieli cu salarii și cheltuieli asimilate pot fi fi-

nanțate prin aceste granturi IMM Agro Invest;
• cheltuieli cu chirii/utilități;
• plata impozitelor/taxelor/contribuțiilor/altor sume 

datorate bugetului general consolidat;
• alte costuri de operare.
c) cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, 

cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Firme eligibile
Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă 

îndeplinește cumulativ criteriile cadrului legislativ în vi-
goare și normele de creditare ale finanțatorului:

a) se încadrează în normele de creditare ale finan-
țatorului și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M., 
F.R.C. sau F.G.C.R., după caz;

b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru fi-
nanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat 
sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate 
în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului 
de credit (C.R.C.);

c) pentru a primi astfel de granturi IMM Agro Invest 
beneficiarul nu trebuie să figureze în baza de date a CIP 
(Centrala Incidentelor de Plăți) cu interdicție de a emite 
cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 
6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;

d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;
e) prezintă instituției de credit garanții colaterale ca-

re, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția 
de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asu-
pra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție 
de cel puțin 100% valoarea finanțării.

Pentru creditele de investiții acordate pentru achizi-
ția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii le-
gale mobiliare asupra părților sociale prezintă și alte ga-
ranții colaterale care, împreună cu garanția de stat, aco-
peră în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea ca-
pitalului de lucru poate fi inclusă în structura de garanții 
aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra sol-
durilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de be-

neficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de 
stat;

f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații 
fiscal restante și alte creanțe bugetare administrate de 
organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel 
de obligații restante, beneficiarul acestor granturi IMM 
Agro Invest se obligă să le achite din creditul/linia de cre-
dit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei 
de ajutor de stat;

g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recupe-
rare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea 
decizii au fost emise, acestea au fost executate;

h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru 
aceleași costuri eligibile;

i) administratorul nu are fapte înscrise în cazierul ju-
diciar și cazierul fiscal.

Activități eligibile
Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activi-

tățile finanțate din sectoarele/domeniile: producție sau 
comercializare de tutun sau alcool, cu excepția fabrică-
rii băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe ba-
ză de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 
1105 și CAEN 1106, substanțe aflate sub control națio-
nal; plante, substanțe și preparate stupefiante și psiho-
trope. Schema de ajutor de stat poate fi accesată până 
la data de 31 decembrie 2022. Înscrierea în program se 
face pe site-ul imminvest.ro.

Sursa: cursdeguvernare.ro
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Marți, 1 noiembrie, a intrat în vigoare 
Regulamentul UE privind piețele digitale. 

Noul regulament va pune capăt practicilor 
neloiale ale întreprinderilor care acționează 
în calitate de controlori de acces în economia 
platformelor online. Acesta a fost propus 
de Comisie în decembrie 2020 și aprobat de 
Parlamentul European și de Consiliu în timp 
record, în martie 2022.

Regulamentul privind piețele digitale definește situ-
ațiile în care o platformă online mare poate fi conside-
rată controlor de acces. Sunt vizate platformele digitale 
ce reprezintă un loc de întâlnire important al utilizatori-
lor comerciali cu consumatorii și care, din poziția de ca-
re beneficiază, pot acționa ca un organ de reglementa-
re privat, generând astfel blocaje în economia digitală. 
Pentru a aborda aceste aspecte, Regulamentul privind 
piețele digitale va defini o serie de obligații pe care aceș-
ti controlori de acces vor trebui să le respecte, inclusiv 
interzicerea anumitor comportamente ale acestora. 

Desemnarea controlorilor de acces
Societățile care operează unul sau mai multe dintre 

așa-numitele „servicii de platformă esențiale” enumera-
te în DMA sunt considerate controlori de acces dacă în-
deplinesc cerințele descrise mai jos. Sunt vizate: servici-
ile de intermediere online, cum ar fi magazinele de apli-
cații, motoarele de căutare online, serviciile de socializa-
re în rețea, anumite servicii de mesagerie, serviciile plat-
formelor de partajare a materialelor video, asistenții vir-
tuali, browserele web, serviciile de cloud computing, sis-
temele de operare, piețele online și serviciile de publi-
citate.

Există trei criterii principale pe baza cărora o societa-
te se încadrează în domeniul de aplicare al DMA:

• să fie suficient de mare încât să aibă un impact pe 
piața internă – atunci când societatea realizează o anu-
mită cifră de afaceri anuală în Spațiul Economic Euro-
pean (SEE) și furnizează un serviciu de platformă esenți-
al în cel puțin trei state membre ale UE;

• să controleze un canal important prin care între-
prinderile utilizatoare intră în legătură cu consumato-
rii finali – în cazul în care societatea furnizează un servi-
ciu de platformă esențial lunar unui număr de peste 45 
de milioane de utilizatori finali activi stabiliți sau situați 

în UE și anual unui număr de peste 10.000 de utilizatori 
comerciali activi stabiliți în UE;

• să dețină o poziție solidă și durabilă – în cazul în ca-
re societatea a îndeplinit al doilea criteriu în ultimii trei 
ani.

O listă clară a ceea ce este 
și ceea ce nu este permis 

DMA stabilește o listă de acțiuni permise și acțiuni in-
terzise pe care controlorii de acces vor trebui să le res-
pecte în operațiunile lor zilnice pentru a asigura piețe di-
gitale echitabile și deschise. Aceste obligații vor contri-
bui la deschiderea de posibilități pentru întreprinderi de 
a contesta piețele și de a rivaliza cu controlorii de acces 
pe baza calității produselor și serviciilor lor, ceea ce va 
genera mai mult spațiu de inovare.

Atunci când un controlor de acces adoptă practici 
precum favorizarea propriilor servicii sau împiedicarea 
utilizatorilor comerciali ai serviciilor lor să ajungă la con-
sumatori, acest lucru poate împiedica concurența, con-
ducând la mai puțină inovare, la produse sau servicii de 
o calitate mai scăzută și la prețuri mai mari. Atunci când 
un controlor de acces se angajează în practici neloiale, 
cum ar fi impunerea unor condiții de acces inechitabi-
le la magazinul său de aplicații sau împiedicarea instală-
rii de aplicații din alte surse, se poate ajunge în situația 
ca prețurile plătite de consumatori să fie mai mari sau ca 
aceștia să fie privați de beneficiile pe care le-ar fi putut 
avea dacă ar fi avut acces la servicii alternative.

Odată cu intrarea sa în vigoare, DMA va intra în eta-
pa crucială de punere în aplicare: va începe să se aplice 
în termen de șase luni, adică începând cu data de 2 mai 
2023. În termen de două luni de la această dată, adică cel 
târziu până la 3 iulie 2023, dacă îndeplinesc pragurile sta-
bilite în DMA, potențialii controlori de acces vor trebui 
să notifice Comisiei serviciile lor de platformă esențiale.

După ce Comisia va primi notificarea completă, va 
avea la dispoziție 45 de zile lucrătoare pentru a evalua 
dacă întreprinderea în cauză îndeplinește pragurile și 
pentru a o desemna drept controlor de acces (terme-
nul pentru ultimele notificări posibile împlinindu-se la 6 
septembrie 2023). După desemnarea ca atare, controlo-
rii de acces vor avea la dispoziție șase luni – adică până 
la 6 martie 2024 – pentru a se conforma cerințelor pre-
văzute în DMA.

Sursa: ec.europa.eu

Regulamentul privind piețele digitale: 
norme pentru controlorii de acces pentru a asigura 

intrarea în vigoare a piețelor deschise

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_ro
http://ec.europa.eu
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La nord-est de Câmpina, pe un platou așezat 
în stânga râului Doftana, se află comuna 

Brebu. Complexul arhitectural medieval Brebu 
compus din zidul de incintă, Turnul Clopotniță, 
Biserica și Casa Domnească, reprezintă unul 
dintre cele mai importante monumente istorice 
din secolul XVII-lea, din județul Prahova.

Zidul de incintă este construit din cărămidă și piatră 
de râu, conferind incintei un traseu poligonal neregu-
lat. Intrarea se face pe sub turnul-clopotniță, construc-
ție masivă din cărămidă, cu patru nivele și o înălțime de 
aproximativ 30 metri.

Biserica, începută la 27 iunie 1650, în timpul domni-
ei lui Matei Basarab și finalizată de Constantin Brânco-
veanu, conform pisaniei aflată între naos și pronaos, are 
un plan treflat, fiind prevăzută cu trei turle.

Arhitectura este inspirată de Biserica Mănăstirii Dea-
lu (sec. XVI), decorația exterioară realizându-se cu aju-
torul meșterilor munteni și moldoveni, identică cu Tur-
nul Clopotniță. Casa Domnească, are plan dreptunghiu-
lar și ziduri groase, spațiul de locuit format din opt încă-
peri, terasă prevăzută cu logie și foișor.

Casa Domnească este una dintre cele mai vechi case 
medievale din spațiul valah, păstrată în forma sa autentică. 
Este considerată o bijuterie arhitecturală laică, din prima ju-
mătate a secolului al XVII-lea, având o logie spațioasă, com-

parativ cu alte case domnești de pe teritoriul României. Ro-
lul acesteia era de recreere, fiind folosită adesea pentru os-
pețele domnești. Astăzi, este locul de desfășurare al eveni-
mentelor consemnate în agenda culturală a muzeului.

În spațiul Casei Domnești, Muzeul de Istorie și Arheo-
logie al județului Prahova a organizat o expoziție de isto-
rie și artă feudală. Sunt prezentate exponate care atestă 
dezvoltarea agriculturii, meșteșugurilor și comerțului în 
secolele XVII-XVIII, precum și înflorirea economică a Ță-
rii Românești în această epocă. În cadrul expoziției, do-
uă dintre săli sunt rezervate dezvoltării culturii, artei ti-
pografice care cunoaște o stralucită înflorire în timpul 
domnitorilor Matei Basarab si Constantin Brâncoveanu, 
sunt expuse și câteva cărți vechi românești: „Pravila de 
la Govora” din anul 1640 și „Îndreptarea Legii”, tipărită 
la Târgoviște în anul 1652, considerate cărți de căpătâi 
pentru efortul de întocmire a unui sistem legislativ au-
tohton; „Biblia de la București” din anul 1688 - monu-
ment de limbă literară românească, sau cărți realizate de 
mitropolitul Dosoftei și Antim Ivireanul la Snagov. Colec-
ția mai cuprinde piese deosebite de artă plastică și deco-
rativă: icoane vechi, veșminte, costume boierești din ca-
tifea cu fir de aur și argint, podoabe și bijuterii de epocă.

Îmbogățită ulterior cu noi și interesante exponate, te-
matica muzeală aduce în fața publicului vizitator, prin in-
termediul obiectelor expuse, momente ale civilizației ro-
mânești din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea.

Sursa: histmuseumph.ro

Vizită la Muzeul „Casa Domnească Brebu”
Foto: wikimedia.org
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Au început lucrările de execuție pentru a patra sală 
de sport școlară finanțată din fonduri nerambursabile. 
Este vorba despre obiectivul de investiții „Sală de edu-
cație fizică școlară - Școala Gimnazială Nr. 2 – Structu-
ră a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu, cartier Cra-
iovei”.

Proiectul este derulat și finanțat în cadrul Progra-
mului Național de Construcții de Interes Public sau So-
cial, Subprogramul „Săli de sport” al Companiei Națio-
nale de Investiții (C.N.I.) S.A., valoarea estimată a inves-
tiției fiind de 2.087.541,49 lei fără TVA.

Durata de execuție a contractului este de 6 luni, iar 
proiectul tip prezintă aceleași caracteristici ca și în ca-
zul primelor trei, aferente școlilor gimnaziale „Tudor 
Arghezi”, „Adrian Păunescu” și „Nicolae Iorga”: sală de 
sport modernă, cu o amprentă de 388 de metri pă-
trați, cu teren de baschet, vestiare, cabinet medical și 
grupuri sanitare.

Sursa: ziarulargesul.ro

O nouă
sală de sport în Pitești

Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat indicatorii 
tehnico-economici pentru modernizarea a 60 de km de 
drumuri județene. Este vorba despre proiectul ,,Dezvol-
tarea infrastructurii de transport județean prin moder-
nizarea DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele – 
Șotânga – Târgoviște), DJ 720 C (Gura Ocniței – Ocnița) și 
DJ 720 A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – 
Finta – Postârnacu – DN 1A)”, ce se ridică la aproximativ 
319.000.000 de lei (cu tva), cel mai mare proiect de acest 
tip din județ. Având în vedere amploarea acestui proiect, 
lucrările au fost împărțite pe loturi după cum urmează:

• LOT 1 – lungime de 15,77 km, DJ 712 Târgoviște – 
Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa. Va-
loarea investiției pe acest tronson se ridică la aproxima-
tiv 102.000.000 lei (cu tva). 

• LOT 2 – lungime 15,11 km, DJ 720C Gura Ocniței 
– Ocnița și DJ 720A Gura Ocniței – Adâncă. Investiția 
este de aproximativ 90.000.000 lei (cu TVA). LOT 3 – 
lungime 28,9 km, DJ 720A Bucșani – Mărcești – Finta – 
Postârnacu – DN1A. Valoarea investiției pe cel mai lung 
lot al acestui proiect este de 127.000.000 lei (cu tva). În 
cel mai scurt timp, urmează să fie scoase la licitație și lu-
crările de execuție.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Consiliul
Județean Dâmbovița începe 

modernizarea a 60 de km 
de drumuri județene

La sediul Primăriei Orașului Fundulea, a avut loc 
semnarea contractelor de execuție a lucrărilor finan-
țate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
(POIM) pentru extinderea și modernizarea rețelei pu-
blice a sistemului de alimentare cu apă curentă pentru 
localitatea Ileana și Orașul Fundulea din județul Călă-
rași. Suma alocată prin POIM depășește 60 de milioa-
ne de lei. În Fundulea sunt în jur de 37 km de rețea de 
canalizare și 34 de km de apă, iar în Ileana sunt în jur de 
24 de km de apă. Acesta este un contract pe fonduri 
europene, durata lui este de 1090 de zile, însă autori-
tățile consideră că îl vor termina mai devreme. 

Sursa: canalsud.ro

Orașul Fundulea
și comuna Ileana au semnat 

contractul POIM

A fost semnat
ordinul de începere a lucrărilor 

aferente proiectului 
de mobilitate urbană vestic 

al municipiului Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Joi, 27 octombrie 2022, a fost semnat ordinul de în-
cepere al lucrărilor pentru proiectul „Modernizarea in-
frastructurii de transport public pe coridorul de mobili-
tate urbană vestic al municipiului Giurgiu”. Străzile ce 
fac obiectul proiectului sunt Ramadan, Gloriei, Pictor 
Andreescu, Pictor Grigorescu, șoseaua Bălănoaiei, șo-
seaua Sloboziei și Autobaza Tracum de pe strada Glo-
riei. Municipalitatea a ținut cont de doleanțele cetățe-
nilor, astfel că, având în vedere starea avansată de de-
gradare, dar și apropierea sezonului rece, primul tron-
son de drum care va fi supus reabilitării este strada Ra-
madan (tronson cuprins între strada Nucului și sos. Slo-
boziei).

Săptămânile ce urmează, după finalizarea organiză-
rii șantierului, vor fi demarate lucrările pe strada men-
ționată mai sus, iar următoarea care va intra în reabili-
tare, este strada Gloriei.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Foto: primariagiurgiu.ro

https://www.adrmuntenia.ro
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http://canalsud.ro
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O analiză privind gradul de absorbție al banilor utili-
zați pentru derularea proiectelor edilitare arată faptul 
că în județul Ialomița valoarea totală a fondurilor ac-
cesate de primării este de 1,9 mi liarde de lei. Fonduri-
le au ca sursă fie bugetul Uniunii Europene, fie pe cel 
al Guvernului României sau cel constituit la nivel local, 
din taxele și impozitele plătite de comunitățile pe care 
le reprezintă. Termenul de finalizare al acestor investi-
ții este sfârșitul anului viitor.

Potrivit datelor oficiale, administrațiile locale din Ia-
lomița au atras cele mai multe fonduri pentru derula-
rea proiectelor edilitare puse la dispoziție de Guver-
nul României. Valoarea banilor guvernamentali este de 
944 mi lioane de lei.

Deși dimensiunea proiec telor cu finanțare europea-
nă este mai mare, iar valoarea fondurilor acordate de 
Uniunea Europeană o întrece pe cea a Guvernului Ro-
mâniei, administrațiile locale din județul Ialomița au 
reușit să realizeze proiecte cu bani europeni în valoa-
re de 669 milioane de lei. Totodată, valoarea fonduri-
lor locale investite în proiecte edilitare se ridică la 325 
mili oane de lei. Infrastructura rutieră repre zintă dome-
niul pentru care s-au investit cele mai multe din fondu-
rile obținute de către primăriile ialomițene.

Sursa: independentonline.ro

Administrațiile
locale ialomițene derulează proiecte 
edilitare în valoare de 1,9 miliarde de lei
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În vederea obținerii de fonduri nerambursabile pen-
tru investiții majore în sistemul de alimentare cu apă și 
canalizare, Consiliul Județean Prahova a supus dezba-
terii și a aprobat, în ședința extraordinară de luni, 24 
octombrie, asocierea cu 48 de comune și orașe. Între 
acestea se regăsesc și cele două municipii ale județu-
lui, Ploiești și Câmpina, și orașele Boldești Scăeni, Brea-
za, Comarnic și Sinaia.

Pentru Ploiești, parteneriatul vizează realizarea stați-
ei de epurare și canalizare în cartierul Mitică Apostol, în 
timp ce pentru celelalte orașe și comune (Ariceștii Ra-
htivani, Baba Ana, Bălțești, Bărcănești, Berceni, Brebu, 
Bucov, Cerașu, Ciorani, Cocorăștii Mislii, Colceag, Cor-
nu, Cosminele, Drajna, Drăgănești, Dumbrava, Dum-
brăvești, Filipeștii de Târg, Florești, Gorgota, Gornet 
Cricov, Gura Vadului, Gura Vitioarei, Iordăcheanu, Li-
pănești, Măgurele, Măneciu, Mănești, Păulești, Plopu, 
Poiana Câmpina, Predeal Sărari, Provița de Jos, Provi-
ța de Sus, Puchenii Mari, Râfov, Scorțeni, Șirna, Târgșo-
ru Vechi, Teișani, Valea Călugărească și Valea Doftanei), 
asocierea presupune din partea CJ Prahova: identifica-
rea obiectivelor de investiții; elaborarea documentație 
tehnico-economice conform cerințelor legale în vigoa-
re; identificarea surselor de finanțare, pregătirea și de-
punerea documentației aferente; execuția lucrărilor de 
realizare a obiectivelor de investiții. Acest demers vine 
în completarea celui mai important Proiect de dezvol-
tare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru județul 
Prahova, în valoare de 690 milioane de euro.

Sursa: republicanews.ro

Asociere între
Consiliul Județean Prahova 
și 48 de localități în vederea 
modernizării infrastructurii

de apă și canalizare

PRAHOVA

Primăria Municipiului Alexandria, în calitate de be-
neficiar final, a predat, marți, 1 noiembrie a.c., am-
plasamentul pentru realizarea obiectivului de investi-
ții „Construire creșă mică, str. Șoseaua Turnu Măgure-
le, nr. 4, municipiul Alexandria, județul Teleorman”, cu 
o suprafață de 2.940 mp, către Compania Națională de 
Investiții, în vederea demarării execuției lucrărilor. Pen-
tru realizarea obiectivului de investiții mai sus-mențio-
nat, în data de 29.08.2022, a fost semnat contractul de 
finanțare, având o valoare de 11.886.810,72 lei, T.V.A. 
inclus, între reprezentanții Primăriei Alexandria, Minis-
terului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și 
reprezentantul Companiei Naționale de Investiții, pro-
iectul fiind finanțat în cadrul Planului Național de Re-
dresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație, In-
vestiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea 
a 110 creșe, Operațiunea 2 – PNRR/2022/C15/02.

Sursa: cronicadeteleorman.ro

Încep lucrările
pentru construirea unei noi creșe

în municipiul Alexandria
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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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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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