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La sfârșitul lunii octombrie 2021, Liviu 
Gabriel Mușat, directorul general al 

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, a făcut parte, alături de Mihăiță 
Constantin Beștea - vicepreședintele 
Consiliului Județean Călărași și Klaus-Nicolae 
Micescu - profesor în cadrul Colegiului 
Național „Barbu Știrbei” din Călărași, dintr-o 
delegație a județului Călărași care a vizitat 
parcul educațional Klagenfurt Lakeside din 
orașul Klagenfurt, capitala landului federal 
Carintia din sudul Austriei.

Gazda delegației române la acest eveniment a fost Pe-
ter Kaiser, guvernatorul Carintiei și ofițer de educație în 
cadrul instituției de învățământ inovatoare, care a oferit 
informații despre Parcul Educațional Lakeside și Labora-
torul Educațional din cadrul acestuia. Astfel, parcul este 
un centru de educație în sens mai restrâns, în care sunt 
combinate predarea, dezvoltarea educațională, precum 
și cercetarea aplicată și teoretică și, în același timp, impli-
carea în viața socială a copiilor și tinerilor, aceștia studiind 
tehnologia într-un mod jucăuș. Rezultatul activității din 
acest centru este că un euro investit în educația timpurie 
aduce beneficii economice de 16 ori mai mari.

În acest spirit, Liviu Gabriel Mușat, directorul gene-
ral al ADR Sud Muntenia, a subliniat că: „Regiunea de 
dezvoltare Sud – Muntenia este interesată să colabore-
ze împreună cu landul Carintia în identificarea de proiec-
te comune în domeniile tehnologiei informației și digitali-
zării, industriei alimentare și turismului. În acest sens am 
adresat o invitație reprezentaților administrației din lan-
dul austriac de a ne vizita regiunea și de a avea o colabo-
rare aplicată în domeniile menționate anterior”.

„Orientarea către subiectele MINT (matematică, in-
formatică, științe naturale, tehnologie) este deosebit de 
importantă în activitatea de dezvoltare a inovației teh-
nologice”, a apreciat Peter Kaiser. „Începi în mod conști-
ent, la grădiniță. Vrem ca tinerii să se inițieze pe acest su-
biect și să învețe prin joc cât mai devreme posibil. Lanul 
Carintia oferă sprijin în ceea ce privește personalul, faci-
litățile și echipamentele, precum și o subvenție de bază 
pentru Laboratorul Educațional. Acest lucru permite șco-
lilor din zona Klagenfurt și din împrejurimi să foloseas-
că laboratorul pentru experiențe practice”, a mai adău-
gat Peter Kaiser.

Gazdele au mai subliniat că Parcul Lakeside reuneș-
te toate nivelurile de învățământ, de la grădiniță până 
la universitate. Educational Lab reprezintă un laborator 
pentru noi forme de educație. Copiii, adolescenții, dar și 
adulții pot experimenta și experimenta ei înșiși tehnolo-
gia, în mai multe moduri. Accentul este pus pe domeniile 
MINT, cercetare și dezvoltare, digitalizare, antreprenori-
at și internaționalizare (cultură, limbă etc.).

Delegația județului Călărași a mai avut întâlniri și cu ofi-
cialități ale Landului Carintia și Primăriei Orașului Klagen-
furt, în cadrul cărora s-a discutat despre dezvoltarea unei 
colaborări în mai multe domenii de interes comun, con-
cluzia fiind că parteneriatul european în domeniile edu-
cație, știință și cercetare este esențial pentru dezvoltare.

Liviu Gabriel Mușat, directorul general
al ADR Sud Muntenia s-a întâlnit cu Peter Kaiser, 

guvernatorul landului Carintia din Austria

https://www.adrmuntenia.ro
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Marți, 2 noiembrie 2021, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 

transmis Comisiei Europene cea de-a treia 
versiune de lucru a Programului Operațional 
Regional, ce va fi implementat la nivelul 
regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia în 
exercițiul financiar 2021-2027. Documentul 
se află în consultare publică până în data de 
2 decembrie 2021, actorii interesați putând 
transmite observațiile și sugestiile la adresa de 
e-mail amsudmuntenia@adrmuntenia.ro.

Programul a fost elaborat ținându-se cont de obser-
vațiile și comentariile primite în perioada parcursă de la 
începutul procesului de programare, integrând de ase-
menea recomandările primite din partea Comisiei Euro-
pene după evaluarea versiunilor de lucru anterioare.

Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-

2027, document strategic de programare, fixează principale-
le direcții de finanțare pentru ciclul financiar european urmă-
tor privind proiectele ce vor fi implementate în regiunea Sud - 
Muntenia, consolidat cu prevederile cadrului strategic comun 
european 2021-2027 și cu Regulamentele europene aferente.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 122 din 29 iulie 2020, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
fost desemnată să îndeplinească rolul de Autoritate de 
Management pentru viitorul Program Operațional Regi-
onal 2021-2027 ce va fi implementat în regiunea de dez-
voltare Sud – Muntenia.

Versiunea de lucru nr. 3 a Programului Operațional 
Regional Sud – Muntenia 2021-2027, alături de cele an-
terioare, pot fi descărcate de pe site-ul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.
ro, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Mun-
tenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > POR Sud - 
Muntenia 2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/
por-sud--muntenia-20212027/static/1295.

Programul Operațional Regional Sud – Muntenia 2021-2027, 
versiunea de lucru nr. 3, lansat în dezbatere publică!

Exemple de infrastructură verde-albastră, descrise în „Analiza regională 
privind infrastructura verde-albastră în regiunea Sud – Muntenia”

Luni, 1 noiembrie 2021, Agenția pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia a publicat broșura „Analiza regională pri-
vind infrastructura verde-albastră în regiunea Sud - Muntenia. 
Potențiale tipologii de infrastructură verde-albastră”, în care 
sunt exemplificate tipuri de activități ce pot fi realizate în pro-
iecte implementate în domeniul infrastructurii verde-albastre.

O tipologie este compusă din mai multe funcții și este 
adaptată contextului local. Specificațiile tipologiilor ar trebui 
să considere managementul cantității apelor pluviale drept 
element central al proiectului, și să ia în considerare calita-
tea apei și îmbunătățirile aspectelor de mediu, cultură și de 
agrement ce rezultă din implementarea infrastructurii ver-
de-albastră. Soluțiile de infrastructura verde-albastră sunt 
bazate pe imitarea mediului natural și sunt proiectate pen-
tru a conecta funcțiile hidrologice urbane (albastru) și spații-
le de agrement permeabile (verde). Acest tipuri de interven-
ții pot remedia probleme tipice de drenaj, cum ar fi calitatea 
apei și inundațiile extreme. La nivel local, aceste soluții pot 
genera beneficii sociale și pot îmbunătăți calitatea mediului. 
La o scara mai mare, acestea pot aborda provocările aduse 
de expansiunea urbană și de schimbările climatice.

Infrastructura verde-albastră include componente pre-
cum bazine de bioretenție, rezervoare de ploaie, pavaj per-
meabil, străzi verzi, acoperișuri verzi, sisteme de reutiliza-
rea a apei, zone umede și parcuri inundabile. Acolo unde 

este necesar, acest tip de infrastructură este susținut de in-
frastructura și tehnologiile gri, tradiționale.

Descrierea tipurilor de elemente din componența in-
frastructurii verde-albastră poate fi regăsită în broșura pu-
blicată atât în limba română, cât și în limba engleză, pe si-
te-ul ADR Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea 
Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare 
regională > 2021-2027 > POR Sud - Muntenia 2021-2027, ti-
tlul „Analiza regională a infrastructurii verzi-albastre”, link-
uri: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_fi-
le/article/644/EBRD_BGI_Typologies_Ro.pdf (RO), respec-
tiv https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/
article/645/EBRD_BGI_Typologies_En.pdf (EN).

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:amsudmuntenia%40adrmuntenia.ro?subject=
https://www.adrmuntenia.ro/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/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/644/EBRD_BGI_Typologies_Ro.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/644/EBRD_BGI_Typologies_Ro.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/645/EBRD_BGI_Typologies_En.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/645/EBRD_BGI_Typologies_En.pdf
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a continuat seria evenimentelor 

dedicate realizării Foii de parcurs regionale 
referitoare la consolidarea capacității 
administrative pentru perioada 2021-2027, 
organizând luni, 1 noiembrie 2021, online, prin 
intermediul aplicației Zoom, cel de-al doilea 
eveniment dedicat Grupul extern de lucru 
constituit la nivelul regiunii de dezvoltare Sud 
– Muntenia pe această temă.

În cadrul întâlnirii, la care au participat reprezentanți ai 
autorităților publice locale din regiunea de dezvoltare Sud 
– Muntenia, au fost prezentate „Ghidul pentru Foi de par-
curs pentru consolidarea capacității administrative - set de 
instrumente practice”, elaborat de Comisia Europeană, pre-
cum și „Instrumentul de auto-evaluare în vederea consolidă-
rii capacității administrative, pentru Autoritățile de Mana-
gement care gestionează fonduri UE în cadrul politicii de co-
eziune”, elaborat de OECD. Aceste instrumente stau la ba-
za realizării foii de parcurs regionale, prin analizarea situației 
existente a capacității administrative și stabilirea obiective-
lor și acțiunilor care să soluționeze provocările cheie identi-
ficate, precum și implementarea acțiunilor propuse.

De această dată, subiectul exercițiului interactiv pen-
tru care participanții au identificat și prioritizat câteva 
provocări, soluțiile lor și actorii responsabili pentru im-
plementare, a fost „Planificarea strategică la nivel local”. 
Algoritmul exersat va sta la baza definitivării foii de par-
curs regionale, în cadrul unui calendar clar definit de re-
alizare și implementare a acesteia.

Întâlnirea a avut ca obiectiv principal crearea meca-
nismelor necesare pentru dezvoltarea capacității admi-
nistrative a Autorității de Management POR Sud - Mun-
tenia și a autorităților publice locale din regiunea de dez-
voltare Sud - Muntenia, pentru o mai bună implementare 
a Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-
2027 și a politicii de coeziune.

Seminarul a fost organizat având în vedere prevederi-
le Regulamentului UE 2021/1060 al Parlamentului Euro-
pean și al Consiliului de stabilire a Dispozițiilor Comune, 
care pun accentul pe consolidarea capacității administra-

tive prin elaborarea unei foi de parcurs. Documentul, ce 
are un caracter strategic, se va realiza la nivel regional, 
identificând provocările sau problemele întâmpinate de 
beneficiari sau părțile interesate în gestionarea fonduri-
lor europene, și va include măsuri pentru consolidarea 
capacității administrative a autorităților publice locale.

Planificarea strategică la nivel local, tema principală 
de discuție în cadrul celei de-a doua întâlniri 
a Grupului Extern de lucru privind elaborarea 

Foii regionale de parcurs referitoare la consolidarea 
capacității administrative pentru perioada 2021-2027

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Marți, 26 octombrie 2021, reprezentanții ADR 
Sud Muntenia au organizat online, prin 

intermediul aplicației ZOOM, întâlnirea actorilor 
interesați de revizuirea politicilor privind locuințele 
sociale ecologice în cadrul proiectului „Social Green - 
Politici regionale pentru locuințe sociale ecologice”.

În cadrul evenimentului, participanții au fost informați 
că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
aplicat în cadrul apelului 5 de proiecte al Programului In-
terreg Europe pentru finanțarea unor activități suplimen-
tare, în vederea analizării efectelor pandemiei Covid-19 
în domeniul politicilor regionale aferente locuințelor so-
ciale ecologice, adresate prin proiectul Social Green. Ast-
fel, Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg Eu-
rope a aprobat prelungirea perioadei de implementare a 
proiectului cu 12 luni (1 octombrie 2021 – 30 septembrie 
2022). În cadrul reuniunii au fost prezentate noile activi-
tăți care se vor desfășura în perioada următoare precum 
și rezultatele proiectului până la acest moment. În perioa-
da următoare, ADR Sud Muntenia își dorește ca în cadrul 
proiectului să analizeze impactul pandemiei asupra per-
soanelor care fac parte din grupuri vulnerabile ce au ră-
mas fără locuri de muncă, crescând astfel cererea de lo-
cuințe sociale și adâncind nivelul de sărăcie energetică.

Totodată vor fi identificate și provocările politice și logis-
tice pentru implementarea intervențiilor de politică regiona-
lă, care au fost, de asemenea, afectate de COVID-19. Unele 
din acestea sunt: disponibilitatea finanțării cauzate de prio-
ritizarea politicii regionale sau provocările în ceea ce priveș-
te implementarea proiectelor de energie verde. Pentru a ve-
ni în întâmpinarea acestor provocări, Social Green urmăreș-
te să sprijine învățarea regională, dezvoltarea capacităților și 
a intervențiilor în vederea atenuării impactului COVID-19, și 
pentru a dezvolta programe politice viitoare mai reziliente.

Întâlnirea a avut și o parte interactivă, conceperea unei 
Analize SWOT în Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia 
pe tema „Efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul politi-
cilor regionale pentru locuințele sociale ecologice, adresat 
prin proiectul Social Green”, lucru care a dus la discuții pe 
subiecte diferite, cum ar fi reabilitarea energetică, eradica-
rea sărăciei energetice și influențele pandemiei COVID-19.

În cadrul acestui eveniment a fost prezentat și pro-
iectul „DepoSIT – Dezvoltarea și testarea Instrumentului 
European de Audit al Inovării pentru Inovare Socială” în 
care ADR Sud-Muntenia este partener.

Mai multe detalii despre proiectul Social Green puteți 
obține de pe site-urile:

• https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-social-gre-
en/static/1159

• https://www.interregeurope.eu/socialgreen/

ADR Sud-Muntenia a organizat întâlnirea de lucru
cu stakeholderii Proiectului Social Green

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-social-green/static/1159
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-social-green/static/1159
https://www.interregeurope.eu/socialgreen/
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George PIPEREA 
• 18 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 noiembrie, colegul 

nostru George PIPEREA, șef Servi-
ciu Monitorizare Proiecte POR, a 
împlinit 18 ani de activitate în ca-
drul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felici-
tăm și-ți mulțumim pentru mo-
tivație și pentru profesionalismul 
manifestat în întreaga activitate 
desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu împliniri!

Angelica DINU 
• 14 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!
Luni, 1 noiembrie, colega noas-

tră Angelica DINU, expert Servi-
ciul Financiar - Contabil, a aniver-
sat 14 ani de activitate în cadrul 
Agenției pentru Dezvoltare Regi-
onală Sud Muntenia!

Pe această cale, te felicităm și-ți 
mulțumim pentru colegialitatea și 
implicarea dovedite prin întreaga 
activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu împliniri pe toa-
te planurile!

Cozia Roxana GEORGESCU 
• 12 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 noiembrie, cole-

ga noastră Cozia Roxana GEOR-
GESCU, expert Serviciul Help-
desk, a împlinit 12 ani de activita-
te în cadrul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felici-
tăm și îți mulțumim pentru res-
ponsabilitate și pentru compe-
tența manifestată în întreaga ac-
tivitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu realizări!

Dorel VASILE 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În luna noiembrie, colegul nos-

tru Dorel VASILE, Serviciul admi-
nistrativ, aniversează 11 ani de ac-
tivitate în cadrul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia!

Cu această ocazie, te felici-
tăm și-ți mulțumim pentru im-
plicare și pentru colegialitatea 
manifestată în întreaga activita-
te desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu multe realizări!

Vasilică RUSE 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 noiembrie, cole-

gul nostru Vasilică RUSE, Servi-
ciul administrativ, a aniversat 11 
ani de activitate în cadrul Agen-
ției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felici-
tăm și-ți mulțumim pentru co-
legialitate și pentru implicarea 
manifestată în întreaga activita-
te desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu succese!

Constantin GRECEANU 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În această lună, colegul nos-

tru Constantin GRECEANU, Ser-
viciul administrativ, aniversea-
ză 11 ani de activitate în cadrul 
Agenției pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felici-
tăm și-ți mulțumim pentru co-
legialitate și pentru motivația 
manifestată în întreaga activita-
te desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu realizări!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Vineri, 29 octombrie a.c., a avut loc recepția lucrărilor 
de execuție aferente proiectului „Modernizarea drumurilor 
județene DJ 302 localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița 
– Dridu, DJ 101 localitățile Dridu - Fierbinți Tîrg - limită ju-
deț Ilfov, DJ 101 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 limită ju-
deț Călărași- Sinești (DN2)”, finanțat prin Programul Opera-
țional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Îmbunătăți-
rea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Priorita-
tea de investiții 6.1 – „Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Beneficiarul proiectului este parteneriatul dintre Consi-
liul Județean Ialomița și localitățile Fierbinți Târg, Adâncata, 
Drăgoești, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Movilița, Roșiori, Si-
nești, lider de proiect fiind Consiliul Județean Ialomița.

Cu ajutorul fondurilor europene Regio au fost moderni-
zați 49,493 km de drum județean, repartizați astfel: 

• 20.840 km: DJ 302 - de la limita județ Călărași, drumul 
traversează localitățile Drăgoiești, Roșiori, Movilița - inter-
secție E85 până la intersecția cu DJ 101 localitatea Dridu.

• 21,053 km: DJ 101, asigură accesul locuitorilor din Mo-
vilița, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Adâncata către județele Il-
fov, Prahova și Călărași și prin DN1D către București și Brașov.

• 7,600 km: DJ 402, face unica legătură între localitățile 
Sinești - Lilieci - Cătrunești - Hagiești, către rețeaua TEN-T 
respectiv DN2 (E85)

Lucrările desfășurate au urmărit modernizarea infras-
tructurii rutiere cu mixturi asfaltice de calitate, executarea 
de șanțuri din pământ sau beton pe toată lungimea drumu-
rilor, acostamente, accese la proprietăți, modernizarea tre-
cerilor la nivel de cale ferată, racordarea drumurilor județe-
ne cu drumurile naționale sau europene și executarea de 
marcaje și semnalizări rutiere.

Din punct de vedere economic, modernizarea DJ 302 , 
DJ 101, DJ 402 conduce implicit la îmbunătățirea infrastruc-
turii regionale de transport, a drumurilor județene din Ia-
lomița, contribuind la siguranța traficului, dezvoltarea in-
frastructurii de afaceri și a posibilităților de acces la aces-
tea, îmbunătățirea funcționării eficiente a piețelor de mun-
că cât și accesibilitatea la locurile de muncă și asigurarea 
conectivității regionale și inter-regionale prin micșorarea 
distanțelor și a timpilor de parcurs.

Din punct de vedere al accesibilității a fost îmbunătăți-

tă legătura către DN 1D și E85 (DN2): prin DJ 101 a locuito-
rilor din Movilița, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Adâncata către 
județele Ilfov, Prahova și Călărași și prin DN1: prin DJ 302 a 
locuitorilor din Drăgoești, Roșiori și Movilița către E85; prin 
DJ 402 a locuitorilor din Sinești, Lilieci, Cătrunești, și Hagiești 
către rețeaua TEN-T și către centre urbane importante ca 
București și Brașov.

Perioada de implementare a proiectului este de 84 de 
luni, între 20 decembrie 2017 – 31 decembrie 2021, iar bu-
getul investiției are o valoare totală de 115.004.412,43 lei, 
din care 88,45 milioane de lei este valoarea eligibilă neram-
bursabilă din FEDR, 13,53 lei este valoarea eligibilă neram-
bursabilă din Bugetul Național, iar peste 13 milioane de lei 
este cofinanțarea beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 6.1, 
unde au putut fi depuse proiecte pentru dezvoltarea infras-
tructurii rutiere județene, inclusiv în cadrul apelului dedicat 
teritoriului acoperit de Strategia Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării (SUERD), s-au transmis 23 de aplicații în 
valoare totală de 2,7 miliarde de lei, ce au solicitat 2,02 mi-
liarde de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 12 dintre ele 
s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 
1,19 miliarde de lei și au solicitat fonduri publice în valoare 
de 1,15 miliarde de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost 
transmise până acum 2.116 cereri de finanțare care au o 
valoare totală de 20,45 miliarde de lei, solicitând fonduri 
publice de peste 14,36 miliarde de lei. Pentru 858 dintre 
ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare tota-
lă de 8,85 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solici-
tate de aproape 7,5 miliarde de lei. Sumele includ și aplica-
ția al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei priori-
tare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistra-
re 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 Ialomița au transmis 
136 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală 
de 1,62 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursa-
bile de aproape 1,24 miliarde de lei. Pentru 58 dintre aces-
tea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 
677,39 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în va-
loare aproximativ 610,61 milioane de lei.

Regio dezvoltă infrastructura rutieră județeană din Ialomița

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 1 noiembrie 2021
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Comisia aprobă o schemă românească
în valoare de 358 de milioane EUR pentru sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii
Comisia Europeană a aprobat o schemă româneas-

că în valoare de 358 de milioane de euro (1,772 miliar-
de de lei) pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-urile) afectate de pandemia de coronavirus și de 
măsurile restrictive pe care guvernul român a trebuit să 
le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului.

Sprijinul public a fost aprobat în temeiul cadrului tem-
porar privind ajutoarele de stat. În cadrul schemei, aju-
torul va lua forma unor subvenții directe pentru investiții 
în activități productive, până la o sumă maximă de 1 mi-
lion de euro (4,9343 milioane de lei) per beneficiar.

Schema va fi deschisă IMM-urilor care își desfășoa-
ră activitatea în sectoarele afectate în mod deosebit de 
epidemia de coronavirus, precum industria prelucrătoa-
re, construcțiile, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, 
repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul 
și depozitarea. Pentru a fi eligibile, societățile trebuie să 
fi fost înființate în România până la 31 decembrie 2018 
și trebuie să fi înregistrat profituri din exploatare pe par-
cursul anului 2019.

Se preconizează că schema va aduce beneficii unui 
număr de 4.000 de societăți. Comisia a constatat că 
schema românească respectă condițiile prevăzute în ca-
drul temporar; în special, ajutorul nu va depăși 1,8 mili-
oane de euro per beneficiar și se acordă până la 31 de-
cembrie 2021. Comisia a concluzionat că măsura este 

necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o 
perturbare gravă a economiei unui stat membru, în con-
formitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE 
și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această 
bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE 
privind ajutoarele de stat.

Sursa: ec.europa.eu
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AFIR: 105 milioane de euro pentru drumuri agricole

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pune la 
dispoziție 105 milioane de euro din PNDR pentru inves-
tiții în construcția, extinderea și/sau modernizarea dru-
murilor de acces agricole către ferme.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a 
anunțat miercuri, 27 octombrie, lansarea sesiunii de pri-
mire a solicitărilor de finanțare pentru infrastructura de 
acces agricolă, componentă aferentă submăsurii 4.3 „In-
vestiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole și silvice” din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Sesiunea pentru primirea cererilor de finanțare se 
desfășoară on-line în intervalul 28 octombrie 2021, ora 
9.00 - 27 ianuarie 2022, ora 16:00, alocarea totală dispo-
nibilă pentru investiții în cadrul acestei sesiuni fiind de 
aproximativ 105 milioane de euro.

Sprijinul financiar este 100% nerambursabil din tota-

lul cheltuielilor eligibile, dar nu poate depăși un milion de 
euro pentru un proiect. 

Beneficiarii eligibili în cadrul acestei linii de finanțare sunt 
unitățile administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acesto-
ra, constituite conform legislației naționale în vigoare.

Una din condițiile esențiale de finanțare este ca investi-
ția să fie racordată la un drum existent. Totodată, solicitan-
ții trebuie să facă dovada proprietății sau a dreptului de ad-
ministrare a terenului pe care se realizează investiția. Prin 
proiectele depuse se vor finanța investiții în construcția, ex-
tinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole 
către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole).

Mai multe detalii puteți afla de pe site-ul afir.info, link: h-
ttps://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20
PROIECTE/2021/Anunt_CerereProiecte_sM4.3A_2021_
S01.pdf.

Sursa: euractiv.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-aproba-o-schema-romaneasca-valoare-de-358-de-milioane-eur-pentru-sprijinirea-2021-10_ro
https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2021/Anunt_CerereProiecte_sM4.3A_2021_S01.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2021/Anunt_CerereProiecte_sM4.3A_2021_S01.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2021/Anunt_CerereProiecte_sM4.3A_2021_S01.pdf
https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2021/Anunt_CerereProiecte_sM4.3A_2021_S01.pdf
http://euractiv.ro
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Așezată pe Valea Topologului, în nord-vestul județului 
Argeș, pe vechiul drum ce leagă reședința Basarabilor, Cur-
tea de Argeș de Țara Loviștei, comuna Șuici, cu străvechile 
sale așezări, este un loc încărcat de istorie și cultură.

Din zona Topologului s-au ridicat boieri cu funcții im-
portante în viața politică a Țării Românești, în preajma 
cărora au apărut casele boierești 
fortificate, numite „cule”.

În secolul al XVIII-lea, pe mo-
șia Șuici, boierii Brătieni au con-
struit o biserică, închinată Sfântu-
lui Nicolae, și o culă, dispărută în 
urma unui incendiu în anul 1913. 
Pe aceeași moșie, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, Brăti-
enii au construit o locuință fortificată, numită „Sultăni-
ca”, după numele Sultanei Tigveanu, proprietara locului 
la începutul secolului al XIX-lea. Conacul avea caracter 
de construcție pentru apărare în vremuri de neliniște. 

Cula are două niveluri și este alcătuită dintr-un corp vechi 
de clădire, căruia i s-au atașat, în etape diferite, extinderi pe 
laturile de nord-est, sud-est și sud-vest. O frumoasă combi-
nație de acoperișuri de șiță învelea toată construcția. Nucle-
ul central, cu plan compact de formă dreptunghiulară, pre-
zintă ziduri masive și bolți semicilindrice, caracteristice se-
colului al XVIII-lea. Aspectul fortificat al clădirii este sublini-
at de meterezele existente și de reminiscențele altora înzi-
dite, iar la etaj se păstrează mai multe guri de tragere.

În perioada anilor 1971-1980, în Cula Sultănica a func-
ționat „Muzeul etnografic al Văii Topologului”, cu un pa-
trimoniu divers, format din remarcabile piese de port po-
pular, unelte specifice unor ocupații tradiționale, mobili-

er țărănesc, documente, dar și obiecte cu caracter me-
morial evocând pe fizicianul Constantin Miculescu – în-
mormântat în localitate. Muzeul sătesc a fost desființat 
zece ani mai târziu, cula intrând într-un profund declin. 
Aflat într-o stare accentuată de degradare, monumentul 
a fost salvat de la distrugere printr-un proiect accesat de 

autoritățile locale în cadrul căruia 
au fost executate lucrări de con-
solidare și restaurare a clădirii.

Comuna Șuici se află la mar-
ginea nord-vestică a județului 
Argeș, la limita cu județul Vâl-
cea, pe malurile Topologului. Es-

te străbătută de șoseaua județeană DJ 703H, care o lea-
gă spre sud de Valea Danului și Curtea de Argeș (unde 
se termină în DN7C) și spre nord de Sălătrucu. Comuna 
Șuici se află la o distanță de aproximativ 55 km de Pitești 
și 20 km de Curtea de Argeș.

Sursa: culeinlumina.ro

Cula Sultănica, impunătoarea vilă boierească 
ridicată de Brătieni pe moșia Șuici

Foto: facebook.com
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Cula este un tip de construcție semifortificată, 
specifică secolelor XVIII și XIX, răspândită în între-
gul spațiu balcanic, cu precădere în Serbia și în Al-
bania. Termenul provine din limba turcă „kule”, tra-
dus în limba română, însemnând turn. Unii cerce-
tători cred că originea culelor este în Afganistan și 
Iran.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://culeinlumina.ro
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Orașul Topoloveni derulează, în perioada 1 octom-
brie 2021 – 30 septembrie 2022, proiectul „Dotarea Li-
ceului Tehnologic Topoloveni și a Liceului Teoretic «Ion 
Mihalache» cu echipamente TIC necesare pentru deru-
larea activităților didactice în mediul on-line în contex-
tul pandemiei Covid”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.553.482,48 
lei, din care valoarea asistenței financiare nerambursa-
bile este în cuantum de 2.479.088,83 lei. Procentual, su-
mele obținute reprezintă 85% - asistență financiară ne-
rambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regi-
onală, 13% - asistență financiară nerambursabilă din bu-
getul național și 2% - suma asigurată de la bugetul local.

Sursa: atitudineinarges.ro

Proiect
pentru digitalizarea liceelor 

din Topoloveni

Consiliul Județean Dâmbovița a anunțat marți, 2 no-
iembrie, că începând cu data de 1 ianuarie 2022 se va 
face colectare selectivă a deșeurilor în întreg județul.

Astfel, operatorul economic care colectează deșe-
urile va distribui gospodăriilor din județul Dâmbovița 
156.227 pubele, 5.241 containere, precum și recipienți 
metalici și saci rezistenți, în vederea colectării selective 
a deșeurilor umede și a celor uscate. Colectarea selec-
tivă impune ca punctele de precolectare din mediul ur-
ban și rural și zonele de blocuri să fie dotate cu recipi-
enți pe culori: galben, pentru colectarea deșeurilor de 
plastic și metal, și albastru, pentru deșeurile de hârtie 
și carton. Sticla se va precolecta în recipienți de tip clo-
pot, iar în eurocontainerele negre se vor depozita de-
șeurile menajere - fracția umedă.

Durata contractului încheiat cu operatorul de salubri-
tate este de 8 ani și are o valoare de 297 milioane de lei 
și vor fi utilizate peste 120 de utilaje pentru asigurarea 
colectării selective a deșeurilor și transportul separat al 
acestora, dotate cu sisteme de monitorizare și cântărire.

Sursa: ecopolitic.ro

Dâmbovița va avea 
colectare selectivă 

a deșeurilor pe teritoriul 
întregului județ

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutie-
re (CNAIR) a aprobat soluția tehnică pentru un nod rutier care va 
face joncțiunea dintre A2 kilometrul 90+100 cu DJ306 și DN3A la 
Dragoș Vodă. Proiectul prevede amenajarea a patru bretele de 
acces, amplasate pe ambele părți ale Drumului Județean 306, 
dispuse în simetrie, după cum urmează: Breteaua 1 de ieșire de 
pe autostrada A2 spre DJ306, din calea 2, direcția spre București, 
având o lungime de 783 de metri; Breteaua 2 de intrare pe au-
tostrada A2 dinspre DJ306, în calea 2, direcția spre București, a-
vând o lungime de 1.037 de metri; Breteaua 3 de ieșire de pe 
autostrada A2 spre DJ306, din calea 1, direcția spre Constanta, 
având o lungime de 873 de metri; Breteaua 4 de intrare pe au-
tostrada A2 dinspre DJ306, în calea 1, direcția spre Constanța, a-
vând lungimea de 1.112 metri. La capetele pasajului existent pe 
DJ306 va fi amenajată câte o intersecție tip sens giratoriu pen-
tru asigurarea tuturor relațiilor de trafic atât către comuna Dra-
goș Vodă cât și spre localitățile din nordul municipiului Călărași.

Sursa: observatorcl.info

A fost 
aprobată soluția tehnică 

pentru accesul la 
Autostrada Soarelui (A2) 

de la Dragoș Vodă

În prezent, Primăria municipiului Giurgiu are demarate 
mai multe proiecte care se află în perioada de contracta-
re, iar pentru două dintre acestea consilierii locali au apro-
bat în ședința ordinară de la sfârșitul lunii octombrie, do-
cumentațiile și indicatorii tehnico-economici. Este vorba 
despre proiectele „Lucrări de intervenții pentru creșterea 
performanței energetice: Școala gimnazială nr.10 din muni-
cipiul Giurgiu” și „Lucrări de intervenții pentru creșterea per-
formanței energetice: Școala gimnazială nr. 3, arondată Șco-
lii gimnaziale Mircea cel Bătrân din municipiul Giurgiu”. Pro-
iectele presupun lucrări de reabilitare termică a anvelopei, 
a sistemului de încălzire, instalarea unor sisteme alternative 
de producere a energiei, lucrări de reabilitare/modernizare 
a sistemelor de climatizare, a instalației de iluminat și lucrări 
de management energetic, iar bugetul pentru cele două 
proiecte are o valoarea totală ce depășește 7 milioane lei.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Proiectele
cu finanțare europeană 

continuă în municipiul Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://atitudineinarges.ro
http://ecopolitic.ro
http://observatorcl.info
http://jurnalgiurgiuvean.ro
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Consiliului Județean Ialomița a aprobat un proiect care vizea-
ză finanțarea a trei spitale din Ialomița. Este vorba de asocierea 
cu municipiul Fetești, municipiul Urziceni și orașul Țăndărei, în ve-
derea finanțării în comun a dotării spitalelor din subordinea con-
siliilor locale, cu echipamente medicale necesare creșterii capa-
cității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul 
Coronavirus COVID -19. Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fe-
tești va primi fonduri pentru dotarea cu echipamente de pro-
ducție oxigen și utilaje tehnologice necesare centralei termice. 
Contribuția CJ Ialomița va fi în cuantum de 200.000 lei și cofi-
nanțarea municipiului Fetești în sumă de 25.363 lei. Spitalul Mu-
nicipal Urziceni va beneficia de dotarea cu 16 concentratoare de 
oxigen individual și 2 detectoare de oxigen pentru care contri-
buția județului Ialomița este de 100.000 lei, cofinanțarea muni-
cipiului Urziceni fiind în sumă de 10.000 lei. Spitalul Orășenesc 
Țăn dărei va primi finanțare în vederea achiziționării a 18 concen-
tratoare de oxigen, contribuția județului Ialomița fiind în cuantum 
de 100.000 lei, iar cofinanțarea orașului Țăndărei fiind de 5.000 lei.

Sursa: ziarulimpact.ro

Trei spitale
din Ialomița vor primi 

finanțare pentru dotarea
cu echipamente

„Pădurel – spiridușul reciclator” a apărut, peste noap-
te, în centrul localității Filipeștii de Pădure și este o sta-
ție inteligentă de reciclare a PET-urilor și a dozelor de alu-
miniu. Acesta este cel mai nou prieten al copiilor din Fili-
peștii de Pădure și îi ajută să recicleze, păstrând astfel co-
muna curată. În schimbul ambalajelor, spiridușul Pădurel 
le oferă copiilor FILIbani, monede virtuale. Moneda nu 
are valoare de criptomonedă, ci este doar o formă de re-
compensare a copiilor. Astfel, în preajma sărbătorilor de 
iarnă, Pădurel va face o vrajă și va transforma toți FILIba-
nii colectați de copii în bani reali, care vor putea fi folosiți 
pentru acțiuni educaționale sau extrașcolare.

Primăria Filipeștii de Pădure a decis să implementeze 
acest proiect pilot pentru a stimula protejarea mediului 
înconjurător în comunitate. Măsura are ca scop pregăti-
rea cetățenilor pentru intrarea în vigoare a Legii Garanți-
ei, care va prevede perceperea și returnarea unei garanții 
percepută pentru ambalajele din plastic, sticlă și aluminiu.

Proiectul de la Filipeștii de Pădure este similar celui 
din Ciugud, comuna din Alba care este promotorul nați-
onal al conceptului „Smart Village”, aceasta fiind prima 
comunitate din România care și-a lansat propria monedă 
virtuală: CIUGUban.

Sursa: observatorulph.ro

Stație inteligentă
de reciclare a PET-urilor
și a dozelor de aluminiu, 

la Filipeștii de Pădure

IALOMIȚA

PRAHOVA

Lucrările la centrul multifuncțional pentru tineri din muni-
cipiul Alexandria sunt aproape de finalizare. Potrivit Primăriei 
Municipiului Alexandria, în acest moment continuă lucrările de 
amenajare a zonei care va uni în mod armonios cele două sec-
toare de parc din apropierea clădirii. Centrul va dispune de sală 
de spectacole multifuncțională, ceainărie și librărie, două săli de 
conferințe cu 47 de locuri și, respectiv, 98 de locuri, spații de ex-
punere, spații de proiecție și cabine pentru actori. De asemenea, 
clădirea va fi dotată cu sisteme mecanice de montare și demon-
tare a scenei, ecranul cinematografului va fi acționat electric, vor 
fi realizate instalații de lumini, instalații pentru efecte speciale, in-
stalație audio cu comandă centralizată, cu prelucrare a sonori-
zării, sistem surround de sonorizare în plafon și pereți, instalație 
de tradus cu sistem de căști wireless, proiectoare etc.. Investiția 
este derulată prin intermediul Companiei Naționale de Investiții.

Sursa: ziarul-mara.ro

Centrul 
Multifuncțional pentru 

Tineret de la Alexandria, 
aproape de inaugurare!

TELEORMAN

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulimpact.ro
http://observatorulph.ro
http://ziarul-mara.ro


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

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile 
Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. 
Argeș, Tel./fax 0248/222.250, 
E-mail arges@adrmuntenia.ro

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.

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
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Direcția Dezvoltare și Comunicare, 
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Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro

Data publicării 3 noiembrie 2021

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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