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În data de 21 martie 2023, în postul Paștelui 
ortodox, corpul B al sediului Agenției pentru 

Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a 
primit rânduiala binecuvântării clădirii, prin slujba 
de sfințire arhierească săvârșită de Preasfințitul 
Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și 
Călărașilor, însoțit de un sobor de preoți. La 
invitația directorului general al ADR, Liviu Gabriel 
Mușat, la slujbă au mai participat Vasile Iliuță, 
președintele Consiliului Județean Călărași, Marius 
Grigore Dulce, primarul municipiului Călărași și 
angajații Agenției de la sediul central.

Inaugurarea noului sediu al ADR, finanțat exclusiv din bu-
getul propriu al Agenției, a avut loc în data de 24 noiembrie 
2022, odată cu lansarea Programului Regional Sud-Munte-
nia 2021-2027. Dobândirea noii calități de Autoritate de Ma-
nagement a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 
a determinat, implicit, suplimentarea numărului de colegi 
angrenați în noile activități. Implementarea viitorului Pro-
gram și asumarea noilor responsabilități, ce ne onorează 
de altfel, au condus la creșterea capacității instituționale a 
Agenției, clădirea Corpului B venind în sprijinul desfășurării 
optime a activităților instituției. Așadar, o astfel de investiție 
era imperios necesară pentru descongestionarea activității.

Sfințirea clădirii noi este ca un botez pentru om, un fel 
de încreștinare a locului, a spațiului în care ne desfășurăm 
activitatea. De aceea, pe lângă apa sfințită cu care se stro-

pește locul, s-a folosit și ungerea cu untdelemn sfințit, pre-
cum la copilul nou botezat ungerea cu Sfântul Mir. Este un 
act de mărturisire a dorinței, a alegerii de a trăi cu Dumne-
zeu, sub stăpânirea și Împărăția Sa. Prin slujba de binecu-
vântare, clădirea cea nouă se așază sub oblăduirea lui Dum-
nezeu, sub paza și binecuvântarea Lui. Slujba săvârșită de 
Preasfințitul Părinte a avut menirea de a alunga orice lucra-
re a forțelor răului și de a-i ocroti pe cei care își îndeplinesc 
sarcinile de serviciu în acest loc.

Noul sediu al Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Muntenia, sfințit de Preasfințitul Părinte Vincențiu, 

Episcopul Sloboziei și Călărașilor

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 22 martie 2023, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud-Muntenia a organizat, la solicitarea 
autorităților locale din Lehliu-Gară, Frăsinet și Dor Mă-
runt, o întâlnire de lucru pentru prezentarea oportunită-
ților de finanțare din Programul Regional (PR) Sud-Mun-
tenia 2021-2027. Evenimentul s-a derulat la sediul cen-
tral al Agenției, din municipiul Călărași.

Noutățile aduse de PR SM 2021-2027 au fost prezen-
tate de Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR 
Sud-Muntenia, Gabriela Călin, director Direcția Autori-
tatea de Management PR Sud-Muntenia 2021-2027, An-
dreea-Mirela Tache, director Cabinet Director General 
și Daniela Traian, director Direcția Dezvoltare. La discu-
ții, pe lângă delegațile unităților administrativ teritoriale 
conduse de primarii Iulian Iacomi – Lehliu-Gară, Alin Plo-
eșteanu – Frăsinet și Ion Iacomi – Dor Mărunt, a mai par-
ticipat și deputatul Constantin Bîrcă. Aceștia au solicitat 
clarificări privind oportunitățile de finanțare disponibile 
în exercițiul financiar 2021-2027.

Prin această întâlnire de lucru, ADR Sud-Muntenia, în ca-
litate de Autoritate de Management pentru PR Sud-Mun-
tenia 2021-2027, și-a propus să vină în întâmpinarea auto-
rităților locale care au, în acest moment, în pregătire o se-
rie de proiecte.

ADR Sud-Muntenia sprijină potențialii beneficiari din re-
giunea noastră, oferind informații importante privind pri-
oritățile de finanțare ce pot fi realizate cu ajutorul fondu-
rilor europene nerambursabile alocate regiunii, precum și 
condițiile de accesare a fondurilor europene prin noul pro-

gram. Participanții la eveniment au primit informații des-
pre posibilitățile de dezvoltare existente la nivel regional, 
tendințele și prioritățile Programului Regional Sud-Munte-
nia 2021-2027, astfel încât ideile de proiecte din regiunea 
Sud-Muntenia să aibă șanse maxime de realizare.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
este Autoritate de management pentru Programul Regi-
onal Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona peste 1,57 
miliarde de euro pentru cetățenii din județele compo-
nente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 es-
te publicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în 
secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Munte-
nia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > PR Sud - Mun-
tenia 2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/pro-
gramul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295.

Întâlnire de lucru cu autoritățile publice locale
din Lehliu-Gară, Frăsinet și Dor Mărunt

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295
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Luni, 20 martie a.c., Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, a 
participat la slujba de sfințire a centrului social 
(cantina socială) de la Parohia „Buna Vestire” 
din Ploiești, alături de Părintele protopop 
Adrian Cosmin Matei, manager de proiect. 
Slujba de sfințire a fost săvârșită de către 
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, 
Episcop vicar-patriarhal.

În cadrul ceremoniei de sfințire, directorului general 
al ADR Sud-Muntenia i-a fost înmânat Ordinul „Sanctus 
Stephanus Magnus”, pentru mireni, pentru activitatea 
remarcabilă în apărarea și promovarea valorilor creștine 
și în slujirea Bisericii Ortodoxe. Denumirea ordinului face 
referire la numele Sfântului Ștefan cel Mare.

Centrul social face obiectul proiectului finanțat din 
Programul Operațional Regional 2014-2020: „Schimbare 

de destinație din casă parohială în cantină socială-servi-
cii de îngrijire la domiciliu, consolidare, recompartimenta-
re interioară, extindere cu scară exterioară și mansarda-
re construcție existentă, împrejmuire”, axa prioritară 8 – 
„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, priori-
tatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sani-
tare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel națio-
nal, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce pri-
vește starea de sănătate și promovând incluziunea socială 
prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale 
și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituțio-
nale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, obiecti-
vul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu ser-
vicii sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice”.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăți-
rea calității infrastructurii serviciilor sociale din munici-
piul Ploiești, care va contribui direct la creșterea gradului 
de acoperire cu servicii sociale pentru persoane vârstni-
ce vulnerabile.

(continuare în pagina 5)

Sfințirea Centrului social
de la Parohia „Buna Vestire”, Ploiești

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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(continuare din pagina 4)
Implementarea proiectului de investiție, inițiat de Pa-

rohia „Buna Vestire” în parteneriat cu Arhiepiscopia Bu-
cureștilor, contribuie în mod direct la îmbunătățirea in-
frastructurii sociale în municipiul Ploiești. Prin proiect, 
beneficiarul a amenajat în clădirea casei parohiale exis-
tente, un centru social cu o cantină socială și servicii de 
îngrijire la domiciliu. Serviciile oferite gratuit se vor adre-
sa persoanelor vârstnice aflate în situații economico-so-
ciale sau medicale deosebite. Un număr de 80 de per-
soane vârstnice provenite din grupuri vulnerabile din 
municipiul Ploiești vor avea asigurat un prânz. De ase-
menea, pentru un număr de 25 persoane vârstnice de-
pendente sau parțial dependente vor fi asigurate lunar, 
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii ce au în vedere a-
jutor acordat de îngrijitori formali, servicii de asistență 
socio-medicala, kinetoretapie și o masă caldă pe zi.

Proiectul a presupus lucrări de consolidare a construc-
ției existente, recompartimentarea spațiilor interioare 
pentru a corespunde noilor funcțiuni, precum și de ex-
tindere, mansardare a clădirii și împrejmuire a terenului.

Durata de implementare a proiectului este de 75 de 
luni, derulându-se în perioada 01.02.2017 – 30.04.2023, 
iar bugetul investiției a avut o valoare totală de 
2.053.811,01 lei, din care 1.408.914,35 lei a reprezentat 
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 603.820,43 
lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Nați-
onal, iar 41.076,23 lei a fost contribuția proprie a bene-
ficiarului.

Până la această dată, în cadrul Axei prioritare 8, 
Obiectivul specific 8.3, unde au putut fi depuse proiecte 
pentru creșterea gradului de acoperire cu serviciile soci-
ale s-au transmis 36 aplicații în valoare totală de 131,24 
milioane de lei, ce au solicitat 107,27 milioane de lei - 
fonduri nerambursabile. Pentru 22 dintre ele s-au sem-
nat contracte de finanțare cu o valoare totală de 107,89 
de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoa-
re de 75,05 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au 
fost transmise până acum 2.175 cereri de finanțare care 
au o valoare totală de 20,6 miliarde de lei, solicitând fon-
duri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 925 
dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în va-
loare totală de 9,75 miliarde de lei și fonduri nerambur-
sabile solicitate de peste 7,96 miliarde de lei. Sumele in-
clud și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în ca-

drul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a siste-
mului de înregistrare a proprietăților în cadastru și car-
tea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 
1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursa-
bilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis 
580 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală 
de 5,63 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambur-
sabile de 3,87 miliarde de lei. Pentru 235 dintre acestea 
s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 
2,15 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în va-
loare peste 1,7 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020 (POR) puteți obține accesând 
siteul dedicat implementării Programului în regiu-
nea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 15 martie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul ge-
neral al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, 
a participat alături de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului 
Județean Dâmbovița, Daniel Cristian Stan, primarul municipiu-
lui Târgoviște și Claudia Gilia, prefectul județului Dâmbovița, la 
evenimentul de inaugurarea al proiectului „Îmbunătățirea in-
frastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, ex-
tinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit Rază de 
Soare din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - „Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - „In-
vestițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, 
Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vede-
rea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea 
participării părinților pe piața forței de muncă”.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea calității in-
frastructurii educaționale în vederea asigurării accesului spo-
rit al copiilor din municipiul Târgoviște la educație timpurie prin 
modernizarea și extinderea infrastructurii educaționale pre-
școlare aferente Grădiniței cu program prelungit „Rază de soa-
re” din Târgoviște, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea 
și echiparea sa.

Proiectul a presupus reabilitarea și modernizarea celor două 
construcții deja existente, realizarea unei extinderi care include 
la nivelul parterului foaiere de acces, sală pentru activități spor-
tive și serbări, vestiare pentru copii, anexe, precum și dotarea cu 
echipamente, materiale didactice și mobilier specific.

Durata de implementare a proiectului a fost de 47 luni, 
derulându-se în perioada 27.03.2019 – 28.02.2023, iar buge-
tul investiției a avut o valoare totală de 12.736.053 lei, din ca-
re 6.750.006 de lei a reprezentat valoarea eligibilă nerambur-
sabilă din FEDR, 1.031.560 de lei - valoarea eligibilă nerambur-
sabilă din Bugetul Național, iar 4.954.487 de lei a fost contribu-
ția proprie a beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul Axei prioritare 4, Obiectiv 
specific 4.4, unde au putut fi depuse proiecte ce au vizat creș-
terea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului spo-
rit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe pia-
ța forței de muncă s-au transmis 15 aplicații în valoare totală 
de 72,69 milioane de lei, ce au solicitat 65,68 milioane de lei - 

fonduri nerambursabile. Pentru 12 aplicații depuse s-au sem-
nat contracte de finanțare cu o valoare totală de 44,11 milioa-
ne de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 33,97 mili-
oane de lei.

La nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost 
transmise până acum 2.175 cereri de finanțare care au o va-
loare totală de 20,60 miliarde de lei, solicitând fonduri publi-
ce de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 925 dintre ele au fost 
semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,97 mi-
liarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,9 
miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar u-
nic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geo-
grafică 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, respectiv o valoare nerambursabilă de pes-
te 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 352 
de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,25 
miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,38 mi-
liarde de lei. Pentru 171 dintre acestea s-au semnat contracte 
de finanțare în valoare totală de 1,62 miliarde de lei, ce au solici-
tat fonduri publice în valoare peste 1,31 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020 (POR) puteți obține accesând 
siteul dedicat implementării Programului în regiu-
nea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.

Grădinița „Rază de Soare” din Târgoviște,
modernizată cu fonduri Regio

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.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 22 martie 2023

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
pentru luna martie 2023!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în spriji-
nul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din 
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportu-
nitățile de finanțare din programele operaționale și sche-
mele de grant, ce se derulează în prezent în România, pre-
cum și oportunitățile din Programul Național pentru Dez-
voltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agen-
ției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bibli-
otecă > Publicații > Catalogul surselor de finanțare, link: htt-
ps://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1328/
csf-martie-2023.pdf.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
a publicat Catalogul surselor de finanțare 
nerambursabilă pentru luna martie 2023!

Finanțări 2023: Ajutoare de 26 milioane euro pentru firme,
să-și facă instalații de reciclare a deșeurilor

Firmele românești vor putea obține ajutoare de minimis 
în valoare totală de 26 de milioane de euro, pentru instalații 
de reciclare a deșeurilor, printr-o schemă de minimis apro-
bată de Guvern, miercuri, printr-un memorandum.

Guvernul a aprobat încadrarea măsurii „Schemă de a-
jutor de minimis - Sprijin în vederea implementării proiec-
telor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeu-
rilor”, sub formă de fonduri nerambursabile din venituri-
le Fondului pentru mediu, în politicile economico-buge-
tare și financiare ale statului român.

Obiectivul declarat al acestei scheme este de „a spri-
jini operatorii economici în vederea realizării de lucrări 
pregătitoare necesare investițiilor finanțate în baza sche-
mei de ajutor de stat regional pentru investiții cu scopul 
reducerii efectelor negative ale deșeurilor asupra mediu-
lui și reducerea consumului de resurse primare” - a pre-
cizat Guvernul.

Sprijinul financiar în cadrul schemei de minimis con-
stă în alocări financiare nerambursabile sub formă de 
grant din Fondul pentru mediu și se acordă în urma se-
lectării și notificării solicitantului privind acceptarea ce-
rerii de finanțare, urmată de încheierea contractului de 
finanțare încheiat între AFM și solicitant.

Schema de minimis va fi valabilă până la 31 decembrie 
2023, iar numărul total estimat de beneficiari este de 130.

Cheltuielile eligibile, pentru a beneficia de finanțare 

în condițiile schemei de minimis, sunt reprezentate de:
• cheltuieli pentru proiectare,
• studii de fezabilitate/documentații de avizare a lu-

crărilor de intervenții,
• proiectul tehnic și alte documentații tehnico-eco-

nomice,
• plata arhitecților, a inginerilor, asistență tehnică 

(inclusiv plata consultanților, dar exceptând organizarea 
procedurilor de achiziție),

• organizare de șantier,
• cheltuieli cu taxe legale pentru acorduri,
• avize conforme și autorizația de construire/desființare,
• cheltuieli pentru informare și publicitate.
Sursa: startupcafe.ro
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Guvernul României face demersuri pentru o 
prezență cât mai activă a antreprenorilor 

români în Programul european Global 
Gateway ce își propune să stimuleze legăturile 
inteligente, curate și sigure în sectoarele 
digital, climatic, energetic și al transporturilor 
și să consolideze sistemele de educație, 
cercetare și sănătate din întreaga lume.

„Avem nevoie de voci românești care să reprezinte in-
teresele mediului de afaceri la nivel european și mondi-
al, iar acum avem o șansă în plus. România și antrepre-
norii români pot fi mai bine reprezentanți la nivel euro-
pean prin intermediul noului instrument consultativ Busi-
ness Advisory Group al programului Global Gateway, ca-
re va avea rolul de a propune realizarea de investiții în in-
frastructură ca parte a strategiei mondiale a Uniunii Eu-
ropene pentru stabilirea de parteneriate economie. Buge-
tul Global Gateway, de aproximativ 300 de miliarde de 
euro, va fi gestionat de către Comisia Europeană în par-
teneriat cu Banca Europeană de Investiții și urmărește ca 
prin intermediul firmelor europene să pună bazele la nivel 
mondial a unor proiecte sustenabile, care au impact real 
și care contribuie la creșterea standardelor de viață pen-
tru state mai puțin dezvoltate. Invit pe această cale capi-
talul românesc să se înscrie în cadrul Business Advisory 
Group”, a declarat George Agafiței, consilier de stat și co-
ordonatorul național al Programului Global Gateway.

Pentru a sprijini mobilizarea deplină a sectorului privat 
și pentru a maximiza impactul și eficacitatea investițiilor 
Global Gateway, este în curs de înființare un grup informal 
de experți al Comisiei, denumit Global Gateway Business 
Advisory Group. Prin intermediul acestui grup de experți, 
strategia Global Gateway va beneficia de perspectiva de 
afaceri pentru planificarea și implementarea acesteia.

Misiunea grupului va fi de a asista Comisia în conso-
lidarea cooperării privind strategia Global Gateway și 
punerea în aplicare cu sectorul privat european într-un 
mod structurat.

Grupul va oferi o platformă pentru a discuta și a co-
lecta feedback cu privire la orientările strategice ale Glo-
bal Gateway. Acesta va colecta contribuții din partea re-
prezentanților sectorului privat cu privire la priorități-
le, activitățile, provocările și oportunitățile acestora în 
sectoarele și regiunile acoperite de Global Gateway și va 
discuta punerea în aplicare a strategiei.

Comisia solicită candidaturi pentru selectarea mem-
brilor grupului. Grupul va fi compus din până la 60 de 

membri și până la 10 observatori.
Membrii vor fi organizații din sectorul privat din UE, 

cu sediul în Uniunea Europeană și sub reglementarea 
UE. Organizațiile vor include companii de toate dimen-
siunile. Asociațiile comerciale și de întreprinderi din UE, 
precum și rețelele de întreprinderi înființate în UE, pot 
solicita, de asemenea, statutul de membru.

Instituțiilor financiare europene, cum ar fi Banca Eu-
ropeană de Investiții sau Banca Europeană pentru Re-
construcție și Dezvoltare, li se poate acorda statutul de 
observator prin invitație directă.

Membrii grupului sunt numiți de directorii generali ai 
Direcției Generale Parteneriate Internaționale (DG INT-
PA) și de Direcția Generală Vecinătate și Negocieri pri-
vind Extinderea (DG NEAR), după consultarea serviciilor 
asociate ale Comisiei, din rândul candidaților cu compe-
tențe în domeniile menționate în cererea de candidaturi 
și care au răspuns la cererea de candidaturi.

Cererile semnate trebuie transmise până joi, 20 apri-
lie 2023, la ora 14:00 cel târziu, la adresă de e-mail: ECG-
GBAG@ec.europa.eu.

Criterii de selecție, procedura pentru depunerea can-
didatorilor și informații suplimentare sunt disponibile aici: 
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/
global-gateway/governance/call-applications-global-ga-
teway-business-advisory-group_ro.

Informații suplimentare
La 1 decembrie 2021, Comisia Europeană și Înaltul 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politi-
ca de securitate au prezentat Comunicarea comună pri-
vind Programul Global Gateway.

Parte din abordarea Team Europe, Global Gateway 
intenționează să stimuleze legăturile inteligente, cura-
te și sigure în sectoarele digital, climatic, energetic și al 
transporturilor și să consolideze sistemele de educație, 
cercetare și sănătate din întreaga lume.

Sursa: gov.ro

Capitalul Românesc este invitat să facă parte
din Business Advisory Group al Programului Global Gateway

Foto: traficmedia.ro
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Avenul de sub Vârful Grind, cunoscut 
și sub denumirile de Avenul din Grind 

sau Avenul de sub Colții Grindului, este o 
rezervație naturală de tip speologic - arie 
protejată de interes național, situată în județul 
Argeș, pe teritoriul administrativ al comunei 
Dâmbovicioara.

Inițial, cavitatea a fost denumită Avenul de sub Vâr-
ful Grind, dar de-a lungul timpului au fost folosite și alte 
denumiri: Avenul de sub Colții Grindului, Avenul din Col-
ții Grindului, Avenul de sub Hornurile Grindului sau Ave-
nul din Grind. „Avenul din Grind” este o denumire folo-
sită inițial pentru Avenul din Funduri din același masiv (-
122 m. *), denumire care apoi a fost folosită – discutabil 
– greșit și pentru Avenul de sub Vârful Grind generând 
confuzii asupra localizării celor două avene.

Avenul de sub Vârful Grind este cel mai adânc aven 
din România, în prezent având o adâncime de -769 me-
tri. A fost descoperit în anul 1985 într-o zonă în care 
există unul dintre cele mai mari potențiale de denivela-
re din țară și este încă în explorare. Avenul din Grind re-
prezintă, de fapt, o serie de puțuri verticale, situate foar-
te aproape unul de celălalt, pe anumite galerii orizonta-
le. Acesta este situat la o altitudine destul de ridicată, de 
aproape 2.000 de metri. Aria protejată inclusă în Parcul 
Național Piatra Craiului reprezintă un aven (gol subteran, 
peșteră), o formă carstică de prăbușire, cu forme vizibile 
de eroziune și coroziune.

Odată ce pătrunzi în interiorul său, nu ai cum să nu 

remarci modul în care timpul și-a pus amprenta asupra 
acestor locuri. Bazinele apelor care circulă prin interiorul 
său crează extraordinarul, pe care speologii au încercat 
de nenumărate ori să îl descopere până la capăt. Cu alte 
cuvinte, Avenul din Grind reprezintă, pe lângă un obiec-
tiv turistic destul de frumos, un loc plin de mister, ofe-
rind unicitate întregii zone în care se află.

Intrarea în Avenul de sub Vârful Grind se află la alti-
tudinea de 1.922 m. pe versantul estic al Munților Pia-
tra Craiului. Este localizată pe abruptul de sub creasta 
principală, pe unul din Hornurile Grindului (vale de ab-
rupt). Intrarea în aven se face printr-o regiune din creas-
ta munților, destul de mică, ușor ascunsă de ochii turiști-
lor. Plăcuța de la intrare este închinată în memoria unui 
speolog care s-a dedicat trup și suflet acestui fenomen, 
destul de recent descoperit.

A fost explorat pentru prima dată în 1936 de către Al-
fred Prox, în speranța atingerii unei ipotetice rețele sub-
terane în masivul Piatra Craiului. În 1967, Friedrich Tho-
mas și Walter Gutt din Brașov coboară din nou până la 
baza avenului și găsesc o continuare de 15 m., pe care 
însă nu au putut s-o exploreze din lipsă de echipament. 

În toamna anului 1985, este descoperită intrarea ave-
nului de către Ioan Dobrescu și Ioan Bostan cu o echipă 
de la Clubul de Speologie „Piatra Craiului” din Câmpu-
lung Muscel. 

Avenul este unul tipic alpin cu puține porțiuni orizon-
tale și este format dintr-o succesiune de 22 puțuri conse-
cutive (pe parcursul principal) fără afluenți majori, cel mai 
lung afluent fiind cel care este interceptat la cota -167 m.

(continuare în pagina 11)

Avenul de sub Vârful Grind, 
cea mai adâncă peșteră din România

Foto: avenulgrind.ro
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(continuare din pagina 10)
În afară de acesta, cele mai importante secvențe de pu-

țuri laterale/paralele sunt sectorul Himalaya 2 și cea de sub 
Puțul Walter Gutt (care confluează cu parcursul principal la 
cota -567 m). Primul afluent fosil, a cărui origine este pro-
babil în albia văii cu grohotiș pe versantul căreia se află in-
trarea în aven, confluează cu galeria principală la -35 m. La 
-116 m. un al doilea afluent, cu un curs activ temporar, pro-
vine dintr-o fisură impenetrabilă. Un afluent major provine 
de pe galeria care intersectează galeria principală în tavanul 
Puțului Niagara („Water Shaft”), deschiderea verticală for-
mată de acest afluent în peretele puțului coborând până la 
baza acestuia, la -167 m., unde se află confluența hidrolo-
gică. Activul cu debit mic al afluentului curge pe o cascadă 
în 4 trepte iar deschiderea mare formată deasupra are ta-
vanul pe față de strat. Mai sus pe afluent, galeria acestuia 
este la început una orizontală joasă și apoi una cu verticale 
mici de câțiva metri care formează marmite la baza lor. Ga-
leria se desfășoară între cota -141 m. (punctul din aval – de 
intrare în P. Niagara) și cota -128 m. Este dezvoltată pe o fi-
sură cu direcția generală VNV-ENE iar în partea superioară 
continuă cu o deschidere verticală mai mare care se rami-
fică în 3 hornuri închise. Pe pereți și în special în partea de 
sus a hornurilor sunt prezente scurgeri calcitice importan-
te și alte speleoteme. Hornul din mijloc ajunge până la co-
ta -104 m și are o densitate mai mare de speleoteme. Ga-
leria afluentului, în partea orizontală menționată, intersec-
tează la cota -135 m. un afluent care provine dintr-o gale-
rie joasă și cotită în „zig-zag”, lungă de ~15 m., dinspre SV, 
pe care curge un activ temporar cu un debit mai mic decât 
cel al afluentului principal. Până la adâncimea de -288 m. 
(„Urechile acului„), avenul este dezvoltat preponderent pe 
fisuri și posibil pe falii, formând puțuri vadoase cu înclinația 
generală aproape de verticală. De la -288 m. până la termi-
nusul de la -769 m, morfologia și tendința generală de dez-
voltare a avenului sunt influențate într-o proporție mai ma-
re de dezvoltarea puțurilor conform cu înclinarea stratelor 
de calcar din masiv. Aceasta este vizibilă în tavanul puțurilor 
și al galeriilor, înclinarea stratelor fiind de ~70° (în interva-
lul general al stratelor din zona centrală și superioară a ma-
sivului), puțurile fiind în unele cazuri dezvoltate în trepte.

Între cota -200 m. și -390 m. se desfășoară o succesiu-
ne de puțuri mai înguste („Himalaya 2”, explorate în peri-
oada 2017 – 2019) pe un aliniament paralel cu cel al puțu-
rilor principale, în unele locuri la mică distanță de acesta (în 
partea inferioară la câțiva metri). Terminusul actual al aces-
tui sector este impenetrabil, iar firul de apă care îl parcur-
ge este probabil un afluent al activului principal, confluența 
nefiind identificată. Punctul terminus al galeriei se află sub 
începutul Canionului „Zig Zag” conform proiecției în plan. 
Cel mai larg și adânc puț din această ramură este Puțul Ale-
xandru Aliman, cu o denivelare de 42 m. Accesul cel mai fa-
cil pe aceste verticale se face din „firul” principal al avenu-

lui la cota -250 m., la baza P. Himalaya.Cursul de apă princi-
pal al avenului se pierde în impenetrabil la ~ -527 m., la ba-
za Puțului Walter Gutt, puț cu un à-pic de -69 m. terminat 
în fund de sac, și reapare ~25 m. mai jos pe un puț lateral (și 
paralel) traseului principal în aven. Parcursul principal conti-
nuă din P. W. Gutt cu un puț conectat printr-o mare deschi-
dere (6 x 2.5 m.) în peretele lateral al acestuia, la 16 m. dea-
supra bazei. La baza acestui puț este instalat bivuacul de la 
cota -535 m. Pe peretele puțului și la baza lui se găsește o 
importantă acumulare de brecie tectonică formată din blo-
curi de calcar prinse într-o matrice de sedimente (argilă ro-
șie). Colmatarea care a obturat complet puțul între cotele 
-540 m. și -558 m. a fost ținta mai multor ture de lucru du-
pă 1995 și a fost depășită în septembrie 2019 după deschi-
derea unui nou pasaj. În tavanul de deasupra bivuacului a-
pare un curs de apă de infiltrație care se prelinge pe pere-
tele puțului, cade pe podea și apoi traversează aglomera-
rea de blocuri de brecie de sub bivuac prin care se face ac-
cesul mai departe. Acest curs de apă permanent confluea-
ză la -567 m. cu activul principal care curge prin impenetra-
bil (posibil colmatare cu prăbușiri) și apoi de-a lungul puțu-
rilor paralele menționate mai sus. Verticalele paralele sunt 
dezvoltate pe aceeași fisură verticală cu parcursul principal 
și se desfășoară între confluența de la -567 m. și -545 m. a-
vând în partea de jos câteva săritori parțial blocate de pră-
bușiri mari, iar în partea de sus se termină în 2 hornuri posi-
bil impenetrabile, în zona tavanului unuia reapărând activul 
care se pierde la baza P. W. Gutt.

Datorită dezvoltării verticale, temperatura aerului în 
partea inferioară a avenului este în general scăzută (-2, -6º 
C) și se menține așa tot timpul anului, fiind mai coborâtă în 
perioada rece. 

Avenul din Grind a fost creat de apele de infiltrație, ca-
re au lărgit sistemul de diaclaze ce afectează conglomerate-
le de Bucegi. Este unul din puținele goluri verticale de am-
ploare dezvoltate în conglomerate, rocă în general mai pu-
țin carstificabilă. Explorarea acestui aven oferă posibilitatea 
studierii unui interesant profil geologic, în care se poate ur-
mări tectonica și stratigrafia acestui sector al Pietrei Craiului.

Sursa: cjarges.ro
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Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare pro-
ducător de energie electrică din România, a demarat, 
pentru a cincea oară consecutiv, procedurile de atribu-
ire a contractului de retehnologizare a amenajării hi-
droenergetice (AHE) Vidraru. Data limită de trimitere a 
ofertelor este 29 mai 2023.

Cu putere instalată de 220 MW, Vidraru este una 
dintre cele mai importante centrale de producție din 
România. Valoarea totală a contractului de retehnolo-
gizare a AHE Vidraru este estimată la 145,637 milioa-
ne euro plus TVA (peste 30 milioane euro), sub nivelul 
de peste 175 milioane euro plus TVA prognozat anteri-
or de companie.

Hidroelectrica amintește că retehnologizarea ame-
najării Vidraru a fost considerate prioritară încă din 
2014, fiind unul dintre cele mai importante proiecte 
din portofoliul companiei, inclus și în planul de afaceri 
pentru perioada 2020-2024.

Sursa: epitesti.ro

Peste 30 milioane de euro
pentru Vidraru

Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de lider, a 
semnat acordul de asocierea cu localitățile Titu, Bra-
niștea, Sălcioara și Produlești pentru construirea cen-
turii ocolitoare a orașului Titu.

Centura ocolitoare a orașului Titu va crea toate con-
dițiile necesare dezvoltării întregii zone. Astfel, se va 
construi o cale de acces economică și rapidă pentru 
transportul de mărfuri în zonă, în același timp urmărin-
du-se și creșterea gradului de siguranță pe drumurile 
publice din județul Dâmbovița.

Noul proiect al Consiliului Județean Dâmbovița se 
alătură demersului inițiat încă din 2020, prin care s-a 
propus o infrastructură modernă în jurul tuturor cen-
trelor urbane din județul Dâmbovița.

Inelul 2 de Centură al Municipiului Târgoviște are o 
valoarea estimată este de aproximativ 147.000.000 de 
euro; Inelul de Centură Pucioasa-Fieni reprezintă o in-
vestiție ce se ridică la aproape 158.000.000 de euro; 
Centura Municipiului Moreni are o valoarea aproxima-
tivă de 35.000.000 de euro; Centura orașului Găești, 
proiect în totalitate al Consiliului Județean Dâmbovița, 
cu o valoarea ce se ridică la 89.000.000 de lei. 

Sursa: dambovitanews.com

A fost semnat
acordul de asociere

pentru construirea centurii 
ocolitoare a orașului Titu

Primăria comunei Grădiștea are în desfășurare lucrări 
de înscriere gratuită în cartea funciară pentru terenurile 
situate în intravilan și în extravilan. În perioada 20 – 24 
martie 2023 va fi prezentă în teren o echipă ce va efec-
tua măsurători ale proprietăților situate în satele Grădiș-
tea, Cunești, Rasa și Bogata, drept pentru care vă rugăm 
să permiteți accesul pe proprietate al echipei și ulterior să 
vă prezentați la sediul Primăriei Grădiștea în vederea de-
punerii actelor de proprietate și a actelor de stare civi-
lă (Titlu de proprietate, Certificat de moștenitor, Contrac-
te de vânzare – cumpărare, Certificate de deces, B.I, C.I.). 
Pentru imobilele (terenuri și construcții) deținute fără ac-
te de proprietate posesorii acestora vor depune la sediul 
Primăriei Grădiștea actele de stare civilă ale posesorului 
terenului și / sau construcțiilor înscrise în Registrul Agricol.

Sursa: arenamedia.ro

Lucrări
de înscriere gratuită în cartea 

funciară pentru terenurile situate 
în intravilan și în extravilan

Încep lucrările
de modernizare a carosabilului
pe strada Gloriei, din Giurgiu

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: pixabay.com

De luni, 20 martie, în Giurgiu vor demara lucrările 
din cadrul proiectului de Mobilitate Urbană pe corido-
rul vestic, astfel că firma care a câștigat licitația pentru 
executarea lucrărilor, va începe cu strada Gloriei. Ast-
fel, circulația rutieră va fi oprită pe sensul de mers din-
spre șoseaua București către bariera Giurgiu Nord, de 
pe partea dreaptă (primele două benzi). Primăria Giur-
giu anunță că situația este temporară și pentru dis-
confortul creat adresează scuze cetățenilor care vor fi 
afectați, fie ca vorbim de agenți economici sau giur-
giuveni care tranzitau zona. Lucrările fac parte dintr-un 
amplu proces de modernizare a străzii care va duce în 
final, la beneficii de trafic, mai ales că în prezent, caro-
sabilul pe Gloriei este extrem de afectat. Angajații pri-
măriei au afișat anunțuri în zona respectivă, pentru a 
informa cetățenii.

Sursa: realitateadegiurgiu.net
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Fetești primește fonduri nerambursabile pentru al-
te două proiecte investiționale importante la nivel local. 
Proiectele depuse spre finanțare cu fonduri derulate prin 
PNRR (Programul Național de Redresare și Reziliență) au 
fost aprobate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publi-
ce și Administrației. Reabilitarea energetică a corpului C 
al Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” și renovarea ener-
getică a sediului administrativ și anexelor DADPP (Direc-
ția de Administrare a Domeniului Public și Privat) Fetești 
sunt investițiile ce vor primi 7,1 milioane lei. Primăria Fe-
tești a depus documentații prin care a câștigat nu mai 
puțin de 25 de proiecte prin PNRR, dintre care 19 sunt în 
Componenta C5, care vizează clădirile publice și blocuri-
le de locuințe, patru proiecte fac parte din Componenta 
C10 și vizează fondul local, iar alte două proiecte sunt în 
Componenta C3, care se referă la protejarea mediului.

Sursa: infoialomita.ro

Fetești
a obținut încă două finanțări

prin PNRR

IALOMIȚA

Ministerul Dezvoltării finanțează 18 noi investiții, în 
18 localități din România, prin Planul Național de Re-
dresare și Reziliență (PNRR). Proiectele, în valoare to-
tală de 45.743.489,54 de lei, au fost depuse în cadrul 
celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe com-
ponentele C5 – Valul Renovării și C10 – Fondul Local. 
Pentru Fondul Local, au fost aprobate 17 noi proiecte, 
în valoare totală de 26.974.802,52 de lei, depuse de 17 
autorități locale, pentru asigurarea infrastructurii pen-
tru transportul verde, prin achiziționarea unor puncte/
stații de încărcare pentru vehicule electrice și a unor 
echipamente și sisteme inteligente de management lo-
cal. În noul lot de proiecte aprobate de minister se re-
găsește și cel al Primăriei Cosmești ce vizează „Asigura-
rea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de 
reîncărcare vehicule electrice în comuna Cosmești”, va-
loarea totală a finanțării fiind de 292.900,65 lei.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Cererea
de finanțare pentru asigurarea 

infrastructurii pentru transportul 
verde în comuna Cosmești

a fost aprobată

TELEORMAN

Fonduri europene pentru modernizarea de gări. Consi-
liul Județean Prahova vrea să obțină o finanțare nerambur-
sabilă, în noua sesiune de la UE, pentru modernizarea infras-
tructurii feroviare și refacerea unor gări. CJ a adoptat o ho-
tărâre prin care confirmă în mod formal intenția de a imple-
menta proiecte de infrastructură feroviară în noua sesiune 
de finanțare de la Uniunea Europeană. Instituția, care în 2021 
adoptase o hotărâre similară care viza atragerea de fonduri 
prin Programul Operațional Infrastructură Mare, s-a reorien-
tat acum către Programului Transport 2021-2027, după ce nu 
a mai existat oportunitatea de a depune proiecte în cadrul 
POIM. Proiectul vine după ce, în toamna lui 2022, Ministerul 
Transporturilor anunță că pregătește un program de moder-
nizare a 47 de gări din toată țara, care includea și trei obiecti-
ve din Prahova, Ploiești Vest, Sinaia și Bușteni.

Sursa: telegrama.ro

Consiliul Județean
vrea să modernizeze patru gări 

din Prahova cu fonduri europene

PRAHOVA
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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.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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