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Luni, 2 mai 2022, Liviu Mușat , directorul general 
al Agenției pentru Dezvoltare Regională 

(ADR) Sud Muntenia, a fost prezent la Ministerul 
Finanțelor pentru a semna acordul de colaborare cu 
Autoritatea de Certificare și Plată (ACP), în calitate 
de Organism contabil și Organism responsabil 
cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană 
pentru Programul Operațional Regional (POR) Sud 
– Muntenia 2021-2027. În aceeași zi, documentele 
au fost semnate și de către celelalte șapte Agenții 
pentru dezvoltare regională din România.

Obiectivul general acordului este stabilirea responsabilită-
ților părților semnatare, în ceea ce privește derularea Progra-
mului Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027, cu pri-
vire la următoarele atribuții: menținerea pistei de audit; ma-
nagementul financiar; managementul neregulilor și al rapoar-
telor de audit; utilizarea Sistemului Unic de Management al 
Informației (SMIS); contabilitate; managementul riscurilor.

Acordul intrat în vigoare este aplicabil până la închiderea ofi-
cială a Programul Operațional Regional Sud Muntenia de către 
Comisia Europeană. Părțile semnatare ale acordului analizează 
periodic modul de respectare a prevederilor prezentului acord 
pe parcursul implementării POR 2021-2027 și comunică propu-
nerile de soluții privind îmbunătățirea continuă a sistemului de 
management și control al POR, având în vedere experiența de 
implementare, în scopul agreării de comun acord a acestora.

Documentul stabilește responsabilitățile celor două păr-

ți în ceea ce privește managementul financiar, astfel deschi-
zându-se seria documentelor oficiale încheiate conform OUG 
122/2020 pentru accesarea fondurilor europene alocate prin 
POR 2021-2027, în regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia.

La finele anului trecut, Agențiile pentru dezvoltare regio-
nală au fost desemnate, conform OUG 122/2020, Autorități 
de management pentru POR la nivelul celor opt regiuni de 
dezvoltare, în exercițiul financiar european 2021-2027.

ADR Sud Muntenia va gestiona peste 1,3 miliarde de eu-
ro prin POR Sud - Muntenia 2021-2027 pentru cetățenii din ju-
dețele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, iar cu ajutorul fonduri-
lor europene regiunea noastră va deveni: mai competitivă prin 
inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, cu orașe priete-
noase cu mediul, cu mobilitate urbană durabilă, mai accesibi-
lă, educată și atractivă.

ADR Sud Muntenia a semnat acordul de colaborare 
cu Ministerul Finanțelor, pas important 

pentru operaționalizarea ca Autoritate de Management 
pentru POR 2021-2027 în regiune

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Liviu Gabriel Mușat, directorul general al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia, alături de Mirela Tache, director 
Direcția economică a instituției, la invitația 
președintelui Consiliului Județean Ialomița, 
Marian Pavel, au participat joi, 28 aprilie 2022, la 
evenimentul organizat pentru a marca împlinirea 
a 30 de ani de administrație publică județeană.

Cu această ocazie, în Sala „Europa” a Consiliului Jude-
țean Ialomița, reprezentanții administrației județene din 
ultimii 30 de ani, cei care și-au adus aportul la dezvolta-
rea județului, au fost felicitați în cadrul unei ceremonii 
solemne. Au fost prezenți foștii președinți de Consiliu Ju-
dețean, consilieri județeni, foștii vicepreședinți, primari, 
reprezentanții instituțiilor publice, clerului și mass-me-
dia. Astfel, în cadrul evenimentului, au fost decernate 
plachete, medalii și diplome pentru activitatea depusă 
în serviciul cetățenilor județului. În încheiere festivități-
lor, invitații au putut asista la un moment artistic dedicat 
celor trei decenii de existență.

După formarea Parlamentului României, în urma ale-
gerilor din anul 1990, acest for reprezentativ adopta în 
anul 1991 legea administrației publice locale prin care 
se înființau Consiliile Județene. Încă de la constituirea sa, 
Consiliul Județean Ialomița a funcționat într-o dublă ca-
litate, de autoritate a administrației publice locale inves-
tită cu gestionarea intereselor colectivității, dar și de au-
toritate a statului componentă a puterii executive care 

realizează în virtutea unui mandat național activități sta-
tale de interes național.

Principalele obiective ale administrației publice jude-
țene din Ialomița sunt dezvoltarea județului și diminuarea 
dezechilibrelor sociale, culturale și economice dintre zo-
nele urbane și zonele rurale. De la înființare și până în pre-
zent, Consiliul Județean Ialomița a finanțat sau cofinanțat 
sute de proiecte în localitățile județului. Au fost realizate 
investiții în: infrastructura rutieră; construirea, moderni-
zarea sau reabilitarea școlilor și grădinițelor; reabilitarea 
lăcașelor de cult; reabilitarea termică a clădirilor publice; 
modernizarea iluminatului public. De asemenea, s-a pus 
un accent deosebit pe dezvoltarea rețelelor de apă, cana-
lizare și gaz în județ, prin investiții cofinanțate de Consiliul 
Județean sau prin accesarea proiectelor europene.

30 de ani de administrație publică județeană în Ialomița

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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În perioada 27-29 aprilie 2022, doi 
reprezentanți ai ADR Sud Muntenia, 

împreună cu doi stakeholderi din partea 
Advanced Technology Systems (ATS), respectiv 
a Asociației profesionale pentru excelență 
și eficiență energetică în construcții, au 
participat, în cadrul proiectului SHREC 
„Utilizarea -energiilor regenerabile pentru 
sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon”, la Seminarul și 
vizitele de studiu organizate de reprezentanții 
Municipalității Arrasate-Mondragon din 
Spania. Evenimentul a reunit partenerii 
proiectului SHREC, actori importanți din 
sectorul energetic, ai mediului de afaceri, ai 
autorităților publice locale și naționale precum 
și ai mediului academic din țările partenere.

Evenimentul a cuprins atât vizite de studiu la diverse 
proiecte de eficiența energetică, cât și seminarii în ca-
drul cărora s-a discutat despre politicile privind tranziția 
energetică existente în regiune.

Vizitele de studiu s-au realizat la Centrul Kulturola – 
centru recent renovat care îmbină moștenirea cultura-
lă cu eficiența energetică, Clusterul ACEDEs „living-lab”– 
unde s-au purtat discuții despre tipurile de reabilitări de 
locuințe SUREDESA și Platforma Energetică Biscay Mari-
ne Bermeo-Armintza.

Seminariile au avut ca obiectiv prezentarea de proiec-
te de eficiență energetică, strategiile locale, regionale și 
naționale privind tranziția verde, ecosistemul de coope-
rative precum și discuții privind comunitățile energetice.

În ultima zi a evenimentului a avut loc și ședința co-
mitetului de coordonare a proiectului în cadrul căreia 
s-a discutat despre activitățile implementate de fiecare 
partener al proiectului în regiunea din care provine, ela-
borarea planului de acțiune privind eficiența energeti-
că, viitoarea vizită de studiu organizată de Agenția pen-
tru Energie și Mediu din Regiunea Auvergne Rhone-Al-
pes din Franța, precum și faza a doua de implementare 
a proiectului, care presupune implementarea și monito-
rizarea planurilor de acțiune.

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Mun-
tenia în calitate de partener. Obiectivul general al pro-
iectului este de a îmbunătăți politicile regionale și nați-
onale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținute 

din surse regenerabile în mixul global de energie și de a 
încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor rege-
nerabile de către întreprinderi, comunități și gospodării 
care țintesc spre un viitor cu un consum de energie mai 
scăzut în emisii de carbon. Proiectul este implementat 
de către un consorțiu format din opt parteneri din Olan-
da, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania, Franța și 
Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea de Știin-
țe Aplicate Hanze din Olanda. Mai multe detalii cu privi-
re la proiect găsiți accesând: https://www.adrmuntenia.
ro/proiectul-shrec/static/1236.

ADR Sud Muntenia, la seminarul organizat 
de Municipalitatea Mondragon, Spania, 

în cadrul proiectului SHREC

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236
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Rodica IORGA 
• 15 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

La începutul lunii mai, colega noastră Rodica IORGA, șef Serviciul 
verificare plăți POR, aniversează 15 ani de activitate în cadrul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim pentru profesionalis-
mul și competența manifestate de-a lungul acestor ani!

La Mulți Ani cu multe succese!

Silviu George MITREA 
• 20 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

În luna mai, colegul nostru Silviu George MITREA, expert Serviciul 
monitorizare proiecte POR, împlinește 20 de ani de activitate!

Cu acest prilej, te felicităm și îți mulțumim pentru profesionalism și 
implicarea manifestate prin activitatea desfășurată sprijinul beneficia-
rilor de finanțare Regio din județul Teleorman!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Florina Rășcanu 
• 16 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

La începutul lunii mai, colega noastră Florina Rășcanu, expert Serviciul 
gestionare, evaluare și monitorizare program, împlinește 16 ani de activitate!

Cu acest prilej, te felicităm și îți mulțumim pentru profesionalis-
mul și implicarea manifestate de-a lungul acestor ani în cadrul Agenți-
ei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Joi, 28 aprilie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de 
Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița, au sem-
nat contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficien-
ței energetice a sediului Muzeului Județean Ialomița”, finanțat 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 
- „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de car-
bon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, 
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse re-
generabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și 
în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”.

Obiectivul general al investiției îl constituie creșterea eficien-
ței energetice a clădirii în care funcționează Muzeul Județean Ia-
lomița, prin implementarea unui set integrat de măsuri destina-
te optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii 
la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

Lucrările de intervenție propuse conduc la îndeplinirea în to-
talitate a obiectivelor priorității de investiție, fiind prevăzute urmă-
toarele categorii de activități: îmbunătățirea izolației termice a an-
velopei clădirii, a șarpantelor și învelitoarelor; reabilitarea și moder-
nizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agen-
tului termic pentru încălzire și a apei calde menajere; înlocuirea 
sistemelor de ventilare și climatizare, precum și achiziționarea de 
echipamente de ventilare și climatizare performante; promovarea 
și utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a asigura cir-
ca 25,76% din necesarul de energie al clădirii; implementarea unui 
sistem de management energetic, având ca scop îmbunătățirea 
eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie; în-
locuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu cor-
puri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de 
viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice.

Proiectul va fi implementat în 87 de luni, în perioada 27 oc-
tombrie 2016 – 31 decembrie 2023, iar bugetul investiției are o 
valoare totală de 5.349.675,70 lei, din care aproape 4,55 milioane 
de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, aproxima-
tiv 695 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bu-
getul Național, iar 802 mii de lei este contribuția Consiliului Jude-
țean Ialomița, în calitate de beneficiar.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 3.1.B, un-
de au putut fi depuse proiecte pentru creșterea eficienței ener-
getice a clădirilor publice, inclusiv în cadrul apelului dedicat teri-
toriului acoperit de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea 

Dunării (SUERD), s-au transmis 122 de aplicații în valoare totală de 
769,2 milioane de lei, ce au solicitat 640,76 milioane de lei - fon-
duri nerambursabile. Pentru 74 dintre ele s-au semnat contracte 
de finanțare cu o valoare totală de 457,12 de milioane de lei și au 
solicitat fonduri publice în valoare de 375,22 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost trans-
mise până acum 2.144 cereri de finanțare care au o valoare to-
tală de 20,54 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 
14,43 miliarde de lei. Pentru 944 dintre ele au fost semnate con-
tracte de finanțare în valoare totală de 9,46 miliarde de lei și fon-
duri nerambursabile solicitate de aproape 7,88 miliarde de lei. Su-
mele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în ca-
drul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de în-
registrare 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 peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 137 de 
cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 1,64 miliar-
de de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 1,25 miliarde de 
lei. Pentru 67 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare 
în valoare totală de 741,76 milioane de lei, ce au solicitat fonduri 
publice în valoare aproximativ 667,78 milioane de lei.

Muzeul Județean Ialomița, reabilitat energetic
cu fonduri nerambursabile Regio

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.

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 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 4 mai 2022

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Trenuri pe hidrogen pe traseele București - Pitești și București - Târgoviște

MIPE deschide un nou apel PNRR pentru finanțarea 
rutelor turistice/culturale

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a 
lansat marți, 3 mai, un nou apel de proiecte în cadrul Inves-
tiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Com-
ponenta 11 – Turism și cultură din Planul Național de Redre-
sare și Reziliență al României (PNRR). Astfel, potențialii be-
neficiari pot depune, într-un interval de 20 zile, propuneri 
de obiective care să facă parte din cele 12 rute menționa-
te în Investiția 1 – Componenta 11 din PNRR. Informații des-
pre noul apel de proiecte, aici: https://bit.ly/3s7c1Yg.

Pentru implementarea Investiției 1 – Componenta 11 din 
PNRR a fost derulat un prim apel în perioada 25 februarie 
– 20 martie 2022, în urma căruia s-a constatat necesitatea 
deschiderii unui nou apel în vederea ocupării locurilor răma-
se disponibile în cadrul rutelor turistice/culturale, respectiv 
pentru ca reprezentativitatea obiectivelor în cadrul celor 12 
rute turistice/culturale să fie cât mai mare și la nivel național.

Investiția 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/cultura-
le din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură PNRR are 
o alocare de 103,53 milioane euro. Obiectivul acestei inves-
tiții este de a crește atractivitatea destinațiilor turistice se-
lectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale te-
matice în zonele rurale defavorizate din România și crea-
rea de noi locuri de muncă în industria turistică. Astfel, es-
te acordat sprijin financiar pentru promovarea celor 12 ru-

te turistice/culturale, și pentru modernizarea/reabilitarea 
obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și interna-
țional, identificate în zonele de destinație optimă.

Cel puțin 225 de situri vor fi incluse în cele 12 rute turisti-
ce/culturale, acestea vor fi alese pe baza cartografierii și vor 
fi poziționate în zone strategice, pentru a atrage atât turiș-
tii români, cât și pe cei străini pe baza acestor rute. Turismul 
cultural este un produs turistic de top în ceea ce privește 
călătoriile internaționale, iar prin acest program se dorește 
dezvoltarea României din această perspectivă, prin crește-
rea accesibilității zonelor turistice și a calității infrastructurii 
turistice, dezvoltarea destinațiilor turistice, creșterea și di-
versificarea ofertei turistice prin valorificarea patrimoniului 
cultural și natural, respectiv creșterea calității experiențelor 
și a serviciilor la nivelul destinațiilor turistice.

Planul Național de Redresare și Reziliență are un buget 
total de 29,2 miliarde euro, din care 14,2 miliarde euro sub 
formă de granturi și 14,9 miliarde euro sub formă de împru-
muturi. Pentru implementarea Planului, România a încasat 
două tranșe de prefinanțare în valoare de 3,79 miliarde eu-
ro: o transă în valoare de 1,85 miliarde euro aferentă com-
ponentei de granturi, respectiv 1,94 miliarde euro din com-
ponenta de împrumut.

Sursa: mipe.gov.ro

Proiectul pilot pentru achiziția primelor trenuri pe hidro-
gen din România a fost avizat în Consiliul Tehnico - Economic 
al Ministerului Transporturilor. Trenurile vor circula la intervale 
de 30 de minute între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni și 
din oră în oră între București - Pitești și București - Târgoviște.

„În ședința Comitetului Tehnico – Economic al Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii din 29 aprilie, am avizat indicato-
rii de investiție pentru achiziția primelor trenuri nepoluante pe hi-
drogen, din România. Proiectul pilot, implementat prin Autorita-
tea pentru Reformă Feroviară, vizează achiziția a 12 automotoa-
re de 160 de locuri, precum și servicii de întreținere și reparații a 
vehiculelor și alimentare cu hidrogen, pe termen lung”, au trans-
mis reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul pilot privind utilizarea automotoarelor în tracțiu-
ne electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, în ca-
drul obligației de serviciu public de transport feroviar de călă-
tori pe liniile CF neelectrificate va deservi prin servicii cu frec-
vență ridicată rutele din nordul Municipiului București și ju-
dețul Ilfov, în conexiune cu județele învecinate Argeș, Dâm-
bovița și Giurgiu. Datorită fiabilității noilor vehicule trenurile 
vor ajunge până în județele Olt și Dolj.

Astfel, noile trenuri pe hidrogen vor asigura:

• Trenuri la 30 de minute între Gara de Nord și Aeropor-
tul Otopeni;

• Trenuri la 30 de minute între Gara de Nord – Chitila – 
Săbăreni și Titu;

• Trenuri la o oră între București – Găești – Pitești;
• Trenuri la o oră între București și Târgoviște;
• Patru trenuri pe zi între București – Slatina – Craiova 

prin Pitești.
Trenurile vor permite îmbarcarea cu bicicleta și accesul fa-

cil pentru persoanele cu dizabilități.
Costurile totale estimative ale proiectului sunt de 973 mili-

oane de euro, fără TVA, iar finanțarea proiectului de investiții se 
realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul 
Național de Redresare și Reziliență PNRR și de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Prin înlocuirea tracțiunii diesel cu cea electrică bazată pe 
pile de combustie cu hidrogen se reduce poluarea din trans-
porturi cu un echivalent a peste 600.000 euro pe an și, de 
exemplu, 18.348 tone CO2/an și 306 tone NOx/an, contribu-
ind la atingerea obiectivelor din strategiile europene și națio-
nale de atingerea efectului net-zero al poluării în 2050.

Sursa: digi24.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://bit.ly/3s7c1Yg
http://mipe.gov.ro
http://digi24.ro
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Muzeul Omului este unic în țară și prezintă cea mai frumoa-
să lecție interactivă de anatomie. Aflat în Palatul Culturii din Plo-
iești, „inima culturală” a orașului, Muzeul Omului este un mu-
zeu modern și interactiv, un obiectiv de neratat pentru o vizită 
de relaxare în orașul lui Nenea Iancu. Muzeul oferă și un tur vir-
tual celor care nu pot ajunge fizic să-l viziteze și reprezintă una 
din cele nouă secții ale Muzeului Județean de Științele Naturii 
Prahova, care a fost înființat pe data de 30 decembrie, în anul 
1956. Cu toate că are o viață lungă, Muzeul Omului nu a îmbă-
trânit deloc. Ideea prezentării cu mijloace muzeo-tehnice mo-
derne a venit în contextul în care au fost finalizate lucrările de 
reparații și restaurare la clădirea Palatului Culturii. Atunci, sălile 
de expoziție permanentă au fost regândite, punând în valoare 
obiectele muzeale din colecții prin intermediul noilor tehnologii. 
Din luna martie a anului 2013, Muzeul Omului a trecut de la bu-
taforie și diorame, apreciate vreme îndelungată pentru specta-
culozitatea și frumusețea lor, la tehnologia VR și realitatea aug-
mentată, prezentator virtual și jocurile interactive. Așadar, călă-
toria începe din Sala de Antropogeneză, unde se prezintă for-
marea Universului, a Galaxiei Calea Lactee și a planetelor, dar 
și apariția și evoluția vieții pe Terra - Big-Bang-ul, printr-o pro-
iecție supradimensionată și prin intermediul pieselor din vitrine: 
fosilele de plante, nevertebrate și vertebrate, chiar și „fosile vii” 
- specii de plante și animale care nu au suferit modificări majo-
re timp de milioane de ani. În Sala de Anatomie ne întâmpină 
o prezentatoare virtuală sub formă de hologramă, care își pre-
zintă organele interne, structura și funcțiile, iar în Sala de Gene-
tică vizitatorul poate călători imaginar în interiorul celulei. La fel 
de spectaculoase sunt și Sala de Biodiversitate, Sala de Arii Pro-
tejate și Sala SOS Natura care prezintă comparativ exploatarea 
durabilă și exploatarea excesivă, cele două zone fiind separa-

te de o proiecție a unei cascade continuată cu un râu. Călăto-
ria se încheie în Sala de Populație, în care se prezintă diversita-
tea speciei umane, iar vizitatorul poate accesa și urmări pe pe-
retele sălii etapele dezvoltării omului (ciclul biologic). Pentru cei 
care își doresc o plimbare prin sălile de expoziție, dar nu au cum 
să ajungă fizic la acest obiectiv cu rol de școală și spectacol, es-
te simplu de accesat turul virtual, disponibil pe site-ul muzeului: 
http://www.muzbioph.ro/tur-virtual. Din dorința ca acest mu-
zeu să fie găzduit în condiții mult mai bune, pe data de 1 aprilie 
a.c., Consiliul județean Prahova a depus cererea de finanțare, în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru pro-
iectul „Reabilitare, restaurare, modernizare și consolidare imobil 
Palatul Culturii”. Schema de finanțare va asigura lucrări de creș-
tere a eficienței energetice (anveloparea clădirii, echiparea cu 
sisteme moderne de climatizare, montarea unor echipamen-
te inteligente de umbrire pentru sezonul cald, modernizarea in-
stalațiilor de iluminat ș.a.), de consolidare seismică și alte opera-
țiuni complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, 
accesibilitatea etc.).

Sursa: facebook.com

Muzeul Omului - unic în țară
pentru lecțiile interactive de anatomie

Foto: facebook.com
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Consiliul județean Argeș a implementat proiectul „Creș-
terea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Bră-
det” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 
2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o econo-
mie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în in-
frastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sec-
torul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, cod SMIS 
114860. Valoarea totală a contractului de finanțare a fost 
de 4.273.336,36 lei, din care 3.160.266,78 lei reprezintă va-
loarea totală nerambursabilă solicitată, iar 1.113.069,59 lei 
este contribuția beneficiarului. Lucrările de execuție au fost 
demarate în data de 19.04.2021 și încheiate în 09.12.2021. 
În cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a Spi-
talului de Recuperare Brădet” s-au realizat lucrări de reabili-
tare termică a sistemului de încălzire și furnizare a apei cal-
de de consum, iluminat și ventilare, izolare termică la exte-
rior a părții opace a fațadelor, termoizolarea exterioară a 
pereților supraterani ai subsolului (soclu), termohidroizola-
rea terasei/planșeului sub pod și izolarea termică a planșe-
ului peste subsol și s-a construit o scară pe structură meta-
lică pentru evacuare în caz de incendiu.

Sursa: curier.ro

Spitalul de Recuperare Brădet
a fost reabilitat termic

A fost demarat proiectul de digitalizare al administrației publi-
ce locale târgoviștene. Proiectul se ridică la o valoare de 4 milioane 
de lei, cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene. Astfel, lu-
crul cu cetățenii municipiului Târgoviște va putea fi realizat online, 
de la orice distanță. Cozile interminabile de la ghișee și timpul pier-
dut vor rămâne de domeniul trecutului după ce acest proiect de 
mare anvergură va fi implementat. În linii mari, aplicațiile proiectu-
lui au în vedere următoarele aspecte: registratură electronică auto-
matizată; arhivă electronică automatizată; implementarea unui cir-
cuit electronic al documentelor, semnătură electronică și identitate 
electronică; relația online cu cetățenii, indiferent că este vorba des-
pre aspecte care țin de urbanism, taxe și impozite locale, stare civilă, 
etc., practic orice cerere putând fi depusă și soluționată online, fiind 
generat un ecosistem digital interinstituțional, interconectat și inte-
roperabil, pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate 
de primărie. Valoarea proiectului este de aproximativ 4.000.000 lei, 
iar finanțarea este asigurată prin fonduri europene, în cadrul Pro-
gramului Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Primăria Târgoviște
a demarat proiectul de digitalizare

Consiliului Județean Călărași a primit, în data de 28 
aprilie a.c., vizita unor investitori din Austria și Franța, 
care doresc să construiască un parc eolian în comune-
le Valea Argovei și Frăsinet. Potrivit declarațiilor făcute 
de reprezentanții instituției, investiția va avea o valoa-
re de peste 50 de milioane de euro. În cadrul întâlnirii, 
investitori au primit asigurări în vederea acordării spri-
jinului necesar pentru obținerea autorizațiilor de con-
strucții și avizarea PUZ-urilor în cele două localități vi-
zate de investiție. Prezent în cadrul unei conferințe de 
presă, președintele Consiliului Județean Călărași a pre-
cizat că investitorii sunt interesați de energia alternati-
vă, energia verde, panouri solare și instalații fotovoltai-
ce și eoliene. Aceștia își doresc să construiască un ast-
fel de parc în cele două localități anterior menționate, 
deoarece acolo există cele mai mari stații electrice, ca-
re în trecut erau folosite pentru irigat.

Sursa: opiniacalarasi.ro

Investitorii străini,
interesați să construiască 

un parc eolian în județul Călărași

Concluzia discuțiilor purtate la București de premie-
rii Bulgariei și României cu comisarul european pentru 
Transporturi este că fluviul ar putea deveni un coridor de 
transport european esențial. Porțiunea din Dunăre de pe 
teritoriul celor două state va beneficia de fonduri euro-
pene pentru o infrastructură mai bună. Un prim pas s-a 
făcut prin semnarea acordului pentru deschiderea punc-
tului de frontieră Giurgiu-Ruse 2, pentru pasageri și pen-
tru vehicule. În ceea ce privește celelalte subiectele de 
pe agenda comună, principalele proiecte anunțate de 
oficiali sunt: demararea proiectului unui nou pod rutier 
Giurgiu – Ruse, dragarea Dunării pentru a crește naviga-
bilitatea pe fluviu (numărul de zile pe an în care se poa-
te naviga pe fluviu), crearea unei echipe de lucru pentru 
discutarea a patru noi poduri peste Dunăre între cele do-
uă țări și interconectarea totală a sistemului energetic. 
De asemenea, în baza unei propuneri a părții bulgare de 
a analiza posibilitatea construirii unui număr mai mare de 
poduri, s-a convenit constituirea unei echipe de lucru din 
care vor face parte specialiști de la Ministerul Transpor-
turilor. Totodată, pe măsura evoluției discuțiilor și a con-
statării punctelor comune în ceea ce privește energia, s-a 
stabilit ca din acest grup să facă parte și specialiștii din 
cadrul Ministerelor energiei din România și Bulgaria.

Sursa: caleaeuropeana.ro

Dunărea,
coridor de transport european 

esențial

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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http://opiniacalarasi.ro
http://caleaeuropeana.ro
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Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia a in-
vestit 80.000 de lei pentru dotarea primului studio de 
podcast din Slobozia.

Studioul va fi deschis tuturor celor interesați de sus-
ținerea unor activități publice de podcast. Podcast-ul 
constă în difuzarea pe internet a unor emisiuni audio/
video în mai multe episoade. Conceptul, deja imple-
mentat în România, este o premieră la nivel adminis-
trativ.

O parte din echipamentele necesare realizării stu-
dioului au fost deja achiziționate, iar bugetul alocat re-
alizării acestui studio se ridică la 80.000 de lei. Tinerii 
sunt principalii beneficiari ai investiției realizate de că-
tre Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia. Acest 
studio le va permite celor interesați să se facă auziți și 
să aibă o voce proprie.

Odată cu achiziția echipamentului, a fost achizițio-
nat și un sistem audio-video pentru livestreaming care 
va permite realizarea unor înregistrări video de înaltă 
calitate la ședințele lunare ale Consiliului Local și la în-
tâlnirile publice cu cetățenii orașului.

Sursa: independentonline.ro

80.000 de lei
pentru primul studio de podcast 

din Slobozia

Primăria Ploiești va depune proiecte europene în 
valoare de 16 milioane de euro în cadrul Planului Na-
țional de Redresare și Reziliență (PNRR). Consiliul Local 
(CL) Ploiești a aprobat vineri, 29 aprilie 2022, depune-
rea a șapte proiecte europene în cadrul PNRR, cu o va-
loare totală estimată la aproape 16 milioane de euro 
fără TVA. Cele șapte proiecte au fost aprobate de fo-
rul legislativ ploieștean, cererile de finanțare urmând să 
fie depuse în cadrul componentelor C10, Fond local, și 
C5, Axa renovării, din cadrul PNRR. Cel mai mare din-
tre aceste proiecte europene vizează achiziția a 22 de 
autobuze electrice de 10 metri lungime, 22 de stații de 
încărcare lentă și 8 stații de încărcare rapidă. Valoarea 
estimată este de aproape 10,7 milioane de euro, fără 
TVA. În cadrul aceluiași obiectiv mai este prevăzută o 
achiziție, care ar urma să fie derulată la nivel centralizat 
de către Ministerul Dezvoltării, pentru nu mai puțin de 
45 de stații de încărcare a vehiculelor electrice. Acestea 
ar urma să fie amplasate în diverse zone ale Ploieștiu-
lui, cheltuielile eligibile urmând să fie suportate în între-
gime din fonduri europene, în timp ce Primăria ar urma 
să plătească doar pentru realizarea racordurilor elec-
trice. Dintre cele șapte proiecte europene aprobate de 
CL Ploiești, două vizează renovarea unor clădiri publice, 
iar cinci sunt axate pe mobilitate și tehnologii inteligen-
te. În total, acestea se ridică la o valoare de puțin pes-
te 15,8 milioane de euro, la care se mai adaugă și TVA. 

Sursa: ziarulincomod.ro

Primăria Ploiești
va depune proiecte europene

de 16 milioane de euro
în cadrul PNRR

IALOMIȚA

PRAHOVA

Foto: gazetaph.ro

A fost semnată autorizația de construcție pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare Biserica Sf. Nicolae 
Drăgănești-Vlașca, construire anexă socială și clopotni-
ță în localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman”, 
beneficiar Parohia Sfântul Nicolae Drăgănești-Vlașca.

Biserica Sf. Nicolae Drăgănești-Vlașca, construită în 
anul 1853, este declarată monument istoric și va bene-
ficia prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.), de 
finanțare în valoare de aproximativ 1 milion de euro, 
pentru următoarele lucrări de investiții: refacerea în-
tregului lăcaș de cult, cu respectarea condițiilor aferen-
te protejării monumentelor istorice; construire anexă 
socială, cu o capacitate de 60 de locuri, destinată orga-
nizării de mese sociale, pomeniri, parastase, care va in-
clude o sală de mese, bucătărie, spații sanitare, dota-
te și amenajate, la un nivel superior; construire clopot-
niță și înlocuirea clopotului; amenajare curte interioară 
lăcaș de cult, astfel încât să reprezinte un adevărat loc 
de liniște și rugăciune.

Sursa: liberinteleorman.ro

Biserica
Sf. Nicolae Drăgănești-Vlașca

va fi reabilitată

TELEORMAN

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://independentonline.ro
http://ziarulincomod.ro
http://liberinteleorman.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.
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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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