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Ziarul „Bursa” a publicat, în ediția din data 
de 10 iunie 2022, un interviu cu Liviu Mușat, 

directorul general al Agenției de Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia. În cadrul interviului 
au fost abordate subiecte legate de proiectele 
implementate sau aflate în derulare în regiunea 
de dezvoltare Sud Muntenia, modul în care 
pandemia a afectat activitatea agenției și rolul 
pe care îl îndeplinește ADR Sud Muntenia în 
calitate de Autoritate de Management pentru 
POR Sud Muntenia 2021-2027.

Toate proiectele aflate în derulare în regiunea de dez-
voltare Sud - Muntenia au o componentă smart, întru-
cât acestea generează rezultate precum o economie 
competitivă, inovații tehnologice și științifice transfera-
bile, precum și capital uman înalt calificat, subliniază Li-
viu Mușat, directorul general al Agenției de Dezvolta-
re Regională (ADR) Sud Muntenia. În cadrul unui inter-
viu, domnia sa ne-a spus: „Toți pașii făcuți de beneficiarii 

Programului Operațional Regional 2014-2020 reprezintă 
o cărămidă pusă la clădirea orașelor smart, însă pentru a 
ajunge să vorbim cu adevărat despre ceea ce este definit 
ca fiind «Smart City», trebuie să parcurgem un drum de 
câțiva ani. Rezultatele vor fi vizibile abia în perioada ur-
mătoare, cel mai probabil începând din anul 2023”. 

Reporter: După doi ani de pandemie, care sunt efec-
tele asupra activității Agenției?

Liviu Mușat: În cei doi ani de când omenirea se con-
fruntă cu pandemia de Covid 19, Agenția pentru Dezvol-
tare Regională (ADR) Sud Muntenia și-a adaptat din mers 
activitatea. Putem spune că, în acest moment, activitatea 
Agenției se desfășoară normal, chiar dacă multe dintre în-
tâlnirile cu potențialii beneficiari sau colaboratorii noștri 
au avut și au loc online. Comparativ cu anii precedenți, 
deși nu am reușit să organizăm la fel de multe evenimente 
cu participare fizică, foarte important pentru noi este fap-
tul că utilizarea platformelor online ne-a permis transmi-
terea informațiilor necesare în timp util și acordarea unui 
răspuns prompt tuturor solicitărilor primite.

(continuare în pagina 3)

„Toate proiectele aflate în derulare în regiunea de 
dezvoltare Sud - Muntenia au o componentă smart”

• Interviu cu Liviu Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, Ziarul „Bursa”, 10 iunie 2022
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(continuare din pagina 2)
Pentru a ne proteja angajații, dar și colaboratorii am 

implementat toate măsurile indicate de autoritățile com-
petente, atât la sediul central din Călărași, cât și la biro-
urile județene din Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Prahova și Teleorman. Am aplicat de la măsuri sanitare 
stricte, la un program de muncă alternativ prezență la se-
diu/telemuncă, reușind astfel să respectăm distanțarea 
socială și reducerea semnificativă a riscul de infectare.

Suntem optimiști că, în scurt timp, activitatea ADR 
Sud Muntenia se va desfășura la capacitate maximă, oda-
tă cu finalizarea noului corp de clădire al sediului princi-
pal din Călărași. Din ianuarie, colegii de la Direcția Eco-
nomică, Direcția Dezvoltare și Comunicare, Biroul Resur-
se Umane și Biroul Juridic au început activitatea în sediul 
nou al Agenției. Spațiul în corpul vechi al clădirii deveni-
se neîncăpător, după ce ADR Sud Muntenia a devenit Au-
toritate de Management pentru Programul Operațional 
Regional Sud - Muntenia 2021-2027. Volumul de muncă 
a crescut semnificativ. În prezent ne aflăm în plin proces 
de recrutare al viitorilor colegi care doresc să se alăture 
echipei ADR Sud Muntenia. Așadar, chiar dacă traversăm 
o perioadă grea, pandemică, la nivelul Agenției se întâm-
plă lucruri bune, lucruri frumoase. Așa cum spune și mo-
ttoul nostru, „Cu gândul la viitor, acționăm în prezent!”.

Reporter: Ce proiecte se află în aprobare/derula-
re în regiune?

Liviu Mușat: Până la începutul lunii februarie (mo-
mentul realizării interviului), la nivelul regiunii de dez-
voltare Sud-Muntenia au fost depuse 2.123 de proiec-
te care au o valoare totală de 20,48 miliarde de lei, so-
licitând fonduri publice de peste 14,38 miliarde de lei. 

Dintre acestea, 700 de proiecte se află în diferite faze 
ale procesului de evaluare, 929 au fost aprobate, iar 350 
dintre ele finalizate. Valoarea totală a celor 929 de pro-
iecte contractate este de aproape 9,42 miliarde de lei.

Reporter: Cât de mult se axează acestea pe seg-
mentul smart?

Liviu Mușat: Când vorbim despre segmentul smart, ne 
gândim în primul rând la tehnologie, care ne face viața de zi 
cu zi mai ușoară. Din acest punct de vedere, putem spune 
că toate proiectele aflate în derulare în regiunea de dezvol-
tare Sud - Muntenia au o componentă smart, întrucât aces-
tea generează rezultate precum o economie competitivă, 
inovații tehnologice și științifice transferabile, precum și ca-
pital uman înalt calificat. Toți pașii făcuți de beneficiarii Pro-
gramului Operațional Regional 2014-2020 reprezintă o că-
rămidă pusă la clădirea orașelor smart, însă pentru a ajun-
ge să vorbim cu adevărat despre ceea ce este definit ca fi-
ind „Smart City”, trebuie să parcurgem un drum de câțiva 
ani. Rezultatele vor fi vizibile abia în perioada următoare, 
cel mai probabil începând din anul 2023. Programul Opera-
țional Regional 2014-2020 se pliază pe obiectivele Strategi-
ei Europa 2020 în ceea ce privește creșterea durabilă, inteli-
gentă și favorabilă incluziunii, cât și pe cele ale Fondului Eu-
ropean pentru Dezvoltare Regională, ce au în vedere coe-
ziunea economică, socială și teritorială. Acum însă ne apro-
piem de sfârșitul exercițiului financiar 2014-2020 și, în ace-
lași timp, ne îndreptăm către lansarea Programului Opera-
țional Regional Sud - Muntenia 2021-2027, cu ajutorul căru-
ia putem continua drumul către clădirea unei regiuni smart.

Reporter: Ce sumă este alocată din bugetul 2021-
2027 regiunii pe care o reprezentați?

(continuare în pagina 4)

Noul Corp B al sediului central al ADR Sud Muntenia
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(continuare din pagina 3)
Liviu Mușat: ADR Sud Muntenia va gestiona peste 1,3 

miliarde euro prin POR Sud - Muntenia 2021-2027 pentru 
cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Că-
lărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, 
iar cu ajutorul fondurilor europene regiunea noastră va de-
veni mai competitivă prin inovare, digitalizare și întreprin-
deri dinamice , cu orașe prietenoase cu mediul, cu mobi-
litate urbană durabilă, mai accesibilă, educată și atractivă.

În noiembrie 2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a transmis Comisiei Europene cea de-a tre-
ia versiune de lucru a Programului Operațional Regional, 
ce va fi implementat la nivelul regiunii de dezvoltare Sud 
- Muntenia în exercițiul financiar 2021-2027. Documentul 
s-a aflat în consultare publică până pe data de 2 decem-
brie 2021. Programul a fost elaborat ținându-se cont de ob-
servațiile și comentariile primite în perioada parcursă de la 
începutul procesului de programare, integrând de aseme-
nea recomandările primite din partea Comisiei Europene 
după evaluarea versiunilor de lucru anterioare. Sperăm ca 
în acest an vor fi lansate primele scheme de finanțare pe 
POR 2021-2027 și să avem primele contracte semnate.

Reporter: Care este gradul de absorbție, la nivel re-
gional, al fondurilor alocate din bugetul precedent?

Liviu Mușat: În exercițiul financiar 2014-2020, Regio are o 
alocare totală de 40,87 miliarde lei, cu peste 17 miliarde lei mai 
mult decât Regio 2007-2013, și un număr mai mare de axe prio-
ritare - 15 față de 6. În cadrul acestui program regiunea de dez-
voltare Sud - Muntenia are alocat un buget de aproape 4,26 mi-
liarde lei, fonduri disponibile pentru investițiile conținând carac-
teristici smart, centrate pe durabilitate și eficiență. În prezent, 
gradul de absorbție, la nivel regional, a ajuns la 36,56%.

Apelurile de proiecte au vizat dezvoltarea durabilă a tu-
rismului, utilizarea eficientă a resurselor financiare, trans-
port eficient și durabil, valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural și, nu în ultimul rând, dezvoltarea urbană durabilă, 
orașele devenind responsabile pentru elaborarea propriilor 
strategii privind dezvoltarea durabilă și inteligentă, în con-
cordanță cu provocările actuale. Astfel, cele șapte municipii 
reședință de județ din regiunea noastră au depus 74 de ce-
reri de finanțare pe Axa prioritară 4 (Dezvoltarea urbană du-
rabilă) a căror valoare solicitată este de aproape 1,5 miliarde 
lei, fiind semnate contracte pentru 66 dintre ele, prin care s-
au solicitat 1,29 miliarde de lei - fonduri publice.

De asemenea, pe Axa prioritară 13 (Îmbunătățirea 
calității vieții populației) au fost depuse 38 de aplicații, 
inclusiv în cadrul apelurilor deschise pentru Strategia U-
niunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), ce so-
licitau fonduri de peste 658 de milioane de lei. Au fost 
semnate 29 de contracte de finanțare, în total fiind soli-
citate 522,5 milioane de lei din fonduri publice.

Un punct important de interes l-a reprezentat și valori-
ficarea patrimoniului cultural. Ca urmare, numeroase ves-

tigii cultural-istorice și religioase beneficiază de finanțare 
Regio. 50 de proiecte cu o valoare totală de peste 530 de 
milioane de lei au fost depuse. Dintre acestea, 32 au pri-
mit contractarea, solicitând, în total, fonduri nerambursa-
bile în valoare de aproape 372 de milioane de lei.

Interesul autorităților județene este evident atunci 
când vine vorba despre modernizarea și reabilitarea in-
frastructurii ce asigură conectivitatea, directă sau indi-
rectă, cu rețeaua TEN-T. Mărturie stau cele 23 de ce-
reri de finanțare înregistrate în cadrul Axei prioritare 6, 
incluzând, de asemenea, aplicațiile din cadrul apelurilor 
pentru SUERD, ce solicită o finanțare de peste două mi-
liarde de lei. Au fost semnate 12 contracte de finanțare 
pentru drumurile județene, prin care sunt solicitate fon-
duri Regio în valoare de aproape 1,15 miliarde de lei. 92 
de proiecte au fost depuse pe Axa prioritară 10 (Îmbu-
nătățirea infrastructurii educaționale), dintre acestea 83 
fiind semnate contracte de finanțare ce au o valoare so-
licitată de aproape 759 de milioane de lei.

Cele mai multe cereri de finanțare au fost depuse însă 
pe Axa prioritară 2, domeniu de interes pentru zona private. 
Pentru îmbunătățirea competitivității IMM-urilor au fost de-
puse 1.487 de cereri de finanțare, solicitând în total 6,87 mi-
liarde lei. Au fost avizate favorabil 464 de proiecte, prin care 
sunt solicitate peste 759 de milioane de lei, Axa prioritară 2 
fiind cea care are cele și mai multe proiecte finalizate - 323.

Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase 
în 2021?

Liviu Mușat: Până la sfârșitul lunii ianuarie 2022, Agen-
ția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a avizat 
la plată sume totalizând 2.011.020.790,95 lei, din care 
1.466.495.107,41 lei reprezintă contribuția Fondului Euro-
pean de Dezvoltare Regională.

Reporter: Cum apreciați legislația din domeniu și 
ce lipsuri are aceasta?

Liviu Mușat: Ne dorim o legislație în domeniul dezvoltă-
rii regionale centrată pe eficiența investițiilor și susținem că 
dialogul pragmatic între cei care elaborează legislația și cei 
care o implementează reprezintă soluția tuturor provocă-
rilor. În continuare se fac propuneri pentru modificarea le-
gislației ce reglementează accesarea fondurilor europene. 
Acestea se vor concretiza în măsuri procedurale menite a 
evita întârzierile ce au loc în implementarea proiectelor.

Ca Autoritate de Management pentru Programul Ope-
rațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027 vom iniția o 
serie de demersuri ce vor avea drept scop armonizarea le-
gislației naționale cu cea europeană. Astfel, ghidurile spe-
cifice fiecărei priorități de investiții sunt completate și ac-
tualizate, fiind comunicate solicitanților sau beneficiarilor 
de finanțare europeană în cadrul întâlnirilor de lucru or-
ganizate sau prin intermediul biroului de helpdesk, astfel 
încât proiectele să fie implementate cu succes.

(continuare în pagina 5)
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(continuare din pagina 4)
Reporter: Care este problematica sectorului?
Liviu Mușat: Dezvoltarea regională reprezintă un do-

meniu vast, iar dacă ar fi să discutăm despre problemati-
ca sa ar trebui să abordăm fiecare speță în parte. Majorita-
tea proiectelor implementate aduc cu sine o nouă provo-
care, o nouă situație ce necesită clarificări. Beneficiarii fon-
durilor europene s-au lovit frecvent de probleme legate 
de termenele stabilite pentru întocmirea documentației, 
demonstrarea proprietății infrastructurii vizate de proiect, 
capitalul uman, în esență de migrația forței de muncă.

Consider, totuși, că problematica în domeniul dezvoltă-
rii regionale diferă de la o regiune la alta. Fără a face neapă-
rat o ierarhizare în funcție de gradul de dezvoltare a fiecă-
rei regiuni, se poate lua în calcul relieful, populația, în gene-
ral resursele de care aceasta dispune. Există, de asemenea, 
unități administrativ teritoriale cu posibilități limitate de a-
sigurare a cofinanțării necesare implementării proiectelor.

Reporter: Care credeți că ar fi soluțiile pentru rezol-
varea acestora?

Liviu Mușat: Descentralizarea Programul Operațional 
Regional reprezintă o primă soluție legislativă, adoptată de-
ja. Agențiile pentru dezvoltare regională au fost desemnate 
Autorități de management pentru POR la nivelul celor opt 
regiuni de dezvoltare, în exercițiul financiar european 2021-

2027. Pentru beneficiari efectul va fi reducerea birocrați-
ei în ceea ce privește elaborarea ghidurilor de finanțare și 
ajustarea acestora la situația concretă a regiunii, precum și 
simplificarea proceselor de evaluare, selecție și contracta-
re a viitoarelor proiecte ce vor solicita fonduri europene.

De-a lungul celor 24 de ani de activitate (1998 - 2022), 
ADR Sud Muntenia a organizat numeroase întâlniri cu be-
neficiarii și potențialii beneficiari pentru înlăturarea blocaje-
lor apărute și clarificarea unor situații ivite pe parcursul im-
plementării. Identificăm problemele întâmpinate de benefi-
ciari sau părțile interesate în gestionarea fondurilor europe-
ne și venim cu soluții. De asemenea, organizăm întâlniri ce 
au drept obiectiv principal crearea mecanismelor necesare 
pentru dezvoltarea capacității administrative a Autorității de 
Management POR Sud - Muntenia și a autorităților publice 
locale din regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia, pentru o 
mai bună implementare a Programul Operațional Regional 
Sud - Muntenia 2021-2027 și a politicii de coeziune.

Fie că a fost vorba de implementarea programelor în ce-
le șapte județe, de realizarea documentelor programatice ale 
regiunii, de sprijinirea principalilor actori socio-economici din 
regiune, de fiecare dată am acționat cu competență, cu pri-
cepere, cu dăruire și, foarte important, cu echidistanță.

Reporter: Mulțumim!
Sursa: bursa.ro

Marius Justin Vicențiu TĂNASE 
• 22 de ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 15 iunie, colegul nostru Marius Justin Vicențiu TĂNASE, ex-
pert Serviciul monitorizare proiecte POR, a împlinit 22 ani de activitate!

Cu această ocazie, îl felicităm și îi mulțumim pentru profesionalismul și 
pentru întreaga activitate desfășurată în sprijinul beneficiarilor de finan-
țare Regio din județul Dâmbovița!

La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.bursa.ro/toate-proiectele-aflate-in-derulare-in-regiunea-de-dezvoltare-sud-muntenia-au-o-componenta-smart-63596643
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 15 iunie 2022
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
pentru luna iunie 2022!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în spri-
jinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile 
din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze di-
ferite investiții. Astfel, în acest document, sunt prezen-
tate oportunitățile de finanțare din programele operați-
onale și schemele de grant, ce se derulează în prezent, 
în România, precum și oportunitățile din Programul Na-
țional pentru Dezvoltare 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/1295/
csf-iunie-2022.pdf.

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active 
pentru luna iunie 2022

CE aprobă o schemă românească în valoare de 357 milioane de euro 
pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în sectoare 

extrem de afectate de pandemia de coronavirus

Comisia Europeană a aprobat o schemă 
românească în valoare de 357 milioane 

de euro (1.7 miliarde RON) menită să sprijine 
întreprinderile mici și mijlocii afectate de 
pandemia de coronavirus. Schema a fost 
aprobată în temeiul cadrului temporar privind 
ajutoarele de stat.

Măsura vizează abordarea nevoilor de lichidități ale 
beneficiarilor eligibili prin stimularea investițiilor în zo-
nele urbane, pentru a atinge obiective precum digita-
lizarea activității, alinierea la standardele de mediu ori 
îmbunătățirea acestora sau creșterea capacității de pro-
ducție.

În cadrul schemei, sprijinul public va lua forma (i) u-
nei garanții pentru investiții sau a unor împrumuturi 
pentru nevoile de capital circulant, care să acopere pâ-
nă la 90 % din împrumuturile acordate de instituțiile de 
creditare; și (ii) subvenții directe. Valoarea nominală to-
tală a garanțiilor va fi de aproximativ 303 milioane de 
euro, iar bugetul total alocat granturilor directe va fi de 
aproximativ 54 milioane de euro. 

Granturile directe vor acoperi anumite taxe legate 
de garanția de stat, o parte din dobânda împrumuturi-
lor și o cotă maximă de 10 % din împrumut.

Comisia a constatat că schema românească respectă 
condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special, în ce-
ea ce privește ajutoarele sub formă de garanții pentru 
împrumuturi, (i) garanția se referă atât la împrumuturi 
pentru investiții, cât și la împrumuturi pentru capital cir-
culant; (ii) durata maximă a garanției este de 6 ani; și (iii) 
primele de garanție respectă nivelurile minime stabilite 
în cadrul temporar.

În ceea ce privește ajutoarele limitate sub formă de 
granturi directe, acestea nu vor depăși 2,3 milioane de 
euro per beneficiar. În ambele cazuri sus-menționate, 
ajutorul se va acorda cel târziu la 30 iunie 2022. Comi-
sia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și 
proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a 
economiei unui stat membru, în conformitate cu arti-
colul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile 
prevăzute în cadrul temporar.

Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în teme-
iul normelor UE privind ajutoarele de stat. Mai multe in-
formații cu privire la cadrul temporar și la alte acțiuni în-
treprinse de Comisie pentru a aborda impactul econo-
mic al pandemiei de coronavirus pot fi găsite aici. Ver-
siunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu nu-
mărul de caz SA.102828 în Registrul ajutoarelor de stat, 
pe site-ul web al Comisiei privind concurența. 

Sursa: romania.representation.ec.europa.eu

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1295/csf-iunie-2022.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1295/csf-iunie-2022.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1295/csf-iunie-2022.pdf
http://romania.representation.ec.europa.eu
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Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de 
stat instituită prin Programul RURAL INVEST, care se de-
rulează prin Fondul de Garantare a Creditului Rural – F-
GCR, finanțată din bugetul Ministerului Finanțelor, pen-
tru întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, 
acvaculturii și industriei alimentare, precum și pentru în-
treprinderile din alte domenii decât cele menționate, ca-
re își localizează producția în mediul rural și urban mic.

Schema de ajutor de stat are o valoare totală de 606 
milioane de euro și se adresează întreprinderilor a căror 
activitate comercială a fost afectată în perioada stării de 
urgență și a stării de alertă, în contextul crizei COVID-19, 
coroborat cu efectele războiului din Ucraina.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de: garanții, 
care acoperă în proporție de maximum 90% creditele 
acordate de către instituții de credit;

• granturi în limita comisionului de administrare și 
plata dobânzii datorate de beneficiari o perioadă de 
maximum 24 luni de la data acordării creditului;

• o componentă nerambursabilă de maximum 10% 
din valoarea finanțării garantată.

Granturile și componenta nerambursabilă se acordă 
în limita a maxim:

• 2.300.000 euro per întreprindere în cazul în care 
întreprinderea nu își desfășoară activitatea în sectorul 
agriculturii, pescuitului și acvaculturii,

• 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își des-
fășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau

• 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își des-
fășoară activitatea în domeniul producției agricole primare.

În cadrul Programului RURAL INVEST sunt eligibile ur-
mătoarele destinații ale finanțărilor aferente creditelor 
de investiții și capital de lucru:

a) achiziția de terenuri agricole și achiziția de părți so-
ciale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii, pes-
cuitului, acvaculturii și industriei alimentare;

b) dotare/retehnologizare și automatizare;
c) alinierea la obiectivele de mediu care să genereze 

eficiență și independentă energetică;
d) refinanțare credite de investiții și/sau credite pen-

tru capital de lucru;
e) adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale;
f) agricultură, industrie alimentară, piscicultură și ac-

vacultură.
Garanția FGCR acoperă 90% din valoarea finanță-

rii, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele banca-
re aferente creditului garantat. Pentru creditele de in-
vestiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 
10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru 
finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumula-
tă a finanțărilor este de 5.000.000 lei. Valoarea maximă 

cumulată a finanțărilor garantate de către stat prin FGCR 
care pot fi acordate unui beneficiar este de 15.000.000 
lei și se acordă în limita uneia dintre următoarele condiții, 
care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: dublul su-
mei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribu-
țiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente ve-
niturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la ni-
velul anului 2019; sau 25% din cifra de afaceri netă a be-
neficiarului pe 2019; sau o valoare care să rezulte din ne-
voile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri 
cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condi-
ția prezentării unor documente justificative de către be-
neficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poa-
te depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării 
pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pen-
tru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari.

Durata maximă a finanțării în cazul creditelor de inves-
tiții aferente creditelor pentru investiții este de 72 de luni 
(inclusiv perioada de grație) fără posibilitate de prelungi-
re, iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de 
lucru este de 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire.

Data limită pentru aprobarea de către FGCR a solici-
tărilor de garantare este 30.06.2022.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt: opera-
tori economici, fermieri, asociații agricole persoane fi-
zice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, pre-
cum și asociații de fermieri, constituite potrivit prevede-
rilor legale în vigoare, precum și întreprinderile care își 
desfășoară activitatea în alte domenii decât cele care 
vizează agricultura, pescuitul, acvacultura sau industria 
alimentară, care au realizat investiții în baza proiectelor 
de finanțare din fonduri europene alocate prin Progra-
mul Național de Dezvoltare Rurală. Prin implementarea 
acestei scheme se estimează acordarea de ajutor de stat 
unui număr de peste 4.200 de beneficiari.

Sursa: canalsud.ro

RURAL INVEST, program de finanțare pentru fermieri
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În prezent, Fondul pentru modernizare a pus 2,4 miliarde 
de euro la dispoziția României și altor șase țări beneficiare. În 
prezent, Fondul pentru modernizare a pus 2,4 miliarde de eu-
ro la dispoziția a șapte țări beneficiare pentru a contribui la mo-
dernizarea sistemelor lor energetice, pentru a reduce emisii-
le de gaze cu efect de seră în sectorul energetic, industrial și al 
transporturilor și pentru a le sprijini să își îndeplinească obiec-
tivele în materie de climă și energie pentru 2030. Investițiile au 
fost confirmate în România (1.391,6 milioane de euro), Cehia 
(520 milioane de euro), Polonia (244,2 milioane de euro), Litua-
nia (85 milioane de euro), Ungaria (74,3 milioane de euro), Slo-
vacia (49,5 milioane de euro) și Croația (40 milioane de euro). 
Aceasta încheie cel de-al treilea ciclu de investiții al Fondului 
pentru modernizare și reprezintă o creștere bruscă a cheltuie-
lilor în comparație cu ciclurile de investiții anterioare.

Fondul pentru modernizare reprezintă solidaritatea eu-
ropeană în acțiune. Datorită veniturilor din sistemul de co-
mercializare a certificatelor de emisii, acesta oferă rezulta-
te concrete în practică, ajutând țările beneficiare să redu-
că emisiile de gaze cu efect de seră în sectoare-cheie și să 
devină neutre din punct de vedere climatic. În plus, aceas-
tă injecție majoră de capital este disponibilă pentru a lansa 
proiecte care vor contribui la accelerarea tranziției noastre 
energetice ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia.

Sprijinind țările UE cele mai afectate de tranziția ener-
getică, Fondul pentru modernizare contribuie la finanța-
rea combaterii schimbărilor climatice acolo unde este cel 
mai necesar. În cadrul ultimului ciclu de plăți, Fondul a pus 
la dispoziție 2,4 miliarde de euro pentru sprijinirea a 45 de 
propuneri de investiții, cu scopul de a ajuta statele membre 
beneficiare să își modernizeze sistemele energetice și să își 
îmbunătățească eficiența energetică. 

Fondul pentru modernizare sprijină 45 de propuneri de in-
vestiții în următoarele domenii: producția de energie electri-
că din surse regenerabile, modernizarea rețelelor energetice și 
eficiența energetică în sectorul energetic, în industrie, în clădiri 
și în transporturi, și înlocuirea producției de cărbune cu com-
bustibili cu intensitate scăzută a emisiilor de carbon. Exemple 
de investiții sprijinite de fond sunt:

• modernizarea sistemelor de iluminat public din cadrul 
municipalităților, conversia cărbunelui în biomasă și gaz în 
instalațiile de termoficare și în instalațiile ETS, precum și 
creșterea eficienței energetice în Cehia;

• producția de electricitate din surse regenerabile de 
energie în Croația;

• renovarea clădirilor publice și creșterea eficienței ener-
getice în Lituania;

• construirea a opt parcuri fotovoltaice și a două turbi-
ne cu gaz cu ciclu combinat, care vor înlocui lignitul cu sur-
se regenerabile de energie și gaz pentru generarea de ener-
gie electrică și modernizarea rețelelor de energie electrică 
în România;

• îmbunătățirea eficienței energetice în industrie în Polonia;
• tranșele de stocare a energiei pentru securitatea rețe-

lei în Ungaria;
• reabilitarea și extinderea rețelelor de termoficare și ră-

cire centralizată în Slovacia.
Termenul limită până la care statele membre beneficiare 

trebuie să depună propuneri de investiții pentru a obține spri-
jin din partea Fondului pentru modernizare în cadrul următo-
rului ciclu de plăți este 16 august 2022 pentru propuneri ne-
prioritare (investiții care nu intră în domeniile de prioritate ale 
fondului) și 13 septembrie 2022 pentru propuneri prioritare 
(investiții care intră în domeniile prioritare).

Finanțat din veniturile obținute în urma licitării certificatelor 
de emisii din sistemul UE de comercializare a certificatelor de 
emisii, Fondul pentru modernizare urmărește să sprijine zece 
țări din UE cu venituri mai mici în tranziția lor către neutralita-
tea climatică, modernizându-le sectorul energetic și sistemele 
energetice în sens mai larg, sporind eficiența energetică și faci-
litând o tranziție echitabilă. Țările beneficiare sunt Bulgaria, Ce-
hia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slova-
cia și Ungaria.

Fondul pentru modernizare sprijină investițiile în produce-
rea și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, efi-
ciența energetică, stocarea energiei, modernizarea rețelelor 
energetice, inclusiv încălzirea centralizată, conductele și rețele-
le, precum și tranziția justă în regiunile dependente de carbon.

În primul an de funcționare, Fondul pentru modernizare a 
pus la dispoziție 898,43 milioane de euro pentru opt țări bene-
ficiare pentru a contribui la modernizarea sistemelor lor ener-
getice, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în sec-
torul energetic, industrial, al transporturilor și al agriculturii și 
pentru a le sprijini să își îndeplinească obiectivele în materie 
de climă și energie pentru 2030. Fondul pentru modernizare 
completează alte instrumente de finanțare europene, cum ar 
fi politica de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă. Fondul 
mobilizează resurse semnificative, care pot ajuta statele mem-
bre beneficiare să sprijine investițiile în conformitate cu Planul 
REPowerEU și cu pachetul „Pregătiți pentru 55”. Fondul funcți-
onează sub responsabilitatea statelor sale membre beneficia-
re, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană și cu Banca Eu-
ropeană de Investiții (BEI).

Sursa: romania.representation.ec.europa.eu

Fondul pentru modernizare investește 
2,4 miliarde de euro pentru a accelera tranziția verde 

în România și alte 6 țări beneficiare

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://romania.representation.ec.europa.eu
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Comisia Europeană a propus un buget anual 
al UE pe 2023 în valoare de 185,6 miliarde 

de euro, care va fi completat de granturi 
cu o valoare estimată de aproximativ 113,9 
miliarde de euro din cadrul instrumentului 
NextGenerationEU.

Bugetul UE va continua să mobilizeze investiții semnifi-
cative menite să consolideze autonomia strategică a Euro-
pei, să stimuleze redresarea economică în curs, să prote-
jeze durabilitatea și să creeze locuri de muncă. Însă, Comi-
sia va continua să acorde prioritate investițiilor din dome-
niile ecologic și informatic, răspunzând totodată nevoilor 
urgente generate de crizele recente și de crizele actuale.

Proiectul de buget pe 2023, consolidat de instrumen-
tul NextGenerationEU, este conceput astfel încât să răs-
pundă celor mai importante nevoi în materie de redre-
sare ale statelor membre ale UE și ale partenerilor noș-
tri din întreaga lume. Aceste mijloace financiare vor con-
tinua să reconstruiască și să modernizeze Uniunea Euro-
peană și să consolideze statutul Europei de actor puter-
nic pe scena internațională și de partener de încredere.

Propuneri suplimentare de finanțare care să răspun-
dă nevoilor generate de impactul războiului din Ucraina, 
atât pe plan extern, cât și pe plan intern, vor fi prezen-
tate în cursul anului, pe baza unei evaluări mai precise a 
acestor nevoi, astfel cum se prevede în concluziile Con-
siliului European din 31 mai 2022.

Bugetul reflectă prioritățile politice ale UE, care sunt 
esențiale pentru a asigura o redresare durabilă și pen-
tru a consolida reziliența Europei. În acest scop, Comisia 
propune alocarea următoarelor sume (ca angajamente):

• granturi în valoare de 103,5 miliarde de euro din 
instrumentul NextGenerationEU în cadrul Mecanismu-
lui de redresare și reziliență (MRR) pentru a sprijini re-
dresarea economică și creșterea în urma pandemiei de 
COVID-19 și pentru a face față provocărilor generate de 
războiul din Ucraina;

• 53,6 miliarde de euro pentru politica agricolă co-
mună și 1,1 miliarde de euro pentru Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și 
pescarii din Europa, dar și pentru consolidarea rezilien-
ței sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului și 
pentru asigurarea mijloacelor necesare în vederea ges-
tionării crizelor, ținând seama de penuria de alimente 
preconizată la nivel mondial;

• 46,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea regiona-
lă și coeziune, cu scopul de a promova coeziunea econo-
mică, socială și teritorială, precum și infrastructura care 
sprijină tranziția verde și proiectele prioritare ale Uniunii;

• 14,3 miliarde de euro pentru sprijinirea parteneri-
lor noștri și a intereselor noastre pe scena mondială, din 
care 12 miliarde de euro în cadrul Instrumentului de ve-
cinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare in-
ternațională – Europa globală (IVCDCI – Europa globală), 
2,5 miliarde de euro pentru Instrumentul de asistență 
pentru preaderare (IPA III) și 1,6 miliarde de euro pen-
tru ajutor umanitar (HUMA);

• 13,6 miliarde de euro pentru cercetare și inovare, din 
care 12,3 miliarde de euro pentru programul emblematic 
al Uniunii în domeniul cercetării – Orizont Europa. Acesta 
ar urma să primească încă 1,8 miliarde de euro sub formă 
de granturi din instrumentul NextGenerationEU;

• 4,8 miliarde de euro pentru investiții strategice eu-
ropene, din care 341 de milioane de euro pentru Inves-
tEU în vederea realizării priorităților cheie (cercetarea și 
inovarea, dubla tranziție verde și digitală, sectorul sănă-
tății și tehnologiile strategice), 2,9 miliarde de euro pen-
tru Mecanismul pentru interconectarea Europei în ve-
derea îmbunătățirii infrastructurii transfrontaliere și 1,3 
miliarde de euro pentru programul „Europa digitală” în 
vederea conturării viitorului digital al Uniunii. InvestEU 
ar urma să primească încă 2,5 miliarde de euro sub for-
mă de granturi din instrumentul NextGenerationEU;

• 4,8 miliarde de euro pentru componenta „Capita-
lul uman, coeziune socială și valori”, din care 3,5 miliarde 
de euro pentru programul Erasmus+ în vederea creării de 
oportunități în materie de educație și mobilitate pentru ce-
tățeni, 325 de milioane de euro pentru sprijinirea artiștilor 
și a creatorilor din întreaga Europă și 212 milioane de euro 
pentru promovarea justiției, a drepturilor și a valorilor;

• 2,3 miliarde de euro pentru mediu și politici climatice, 
din care 728 de milioane de euro pentru programul LIFE în 
vederea sprijinirii atenuării schimbărilor climatice și adap-
tării la acestea, și 1,5 miliarde de euro pentru Fondul pen-
tru o tranziție justă, în vederea asigurării faptului că tranzi-
ția verde aduce beneficii tuturor. Fondul pentru o tranziție 
justă ar urma să primească încă 5,4 miliarde de euro sub 
formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU;

• 2,2 miliarde de euro pentru cheltuieli destinate spațiu-
lui, în special pentru Programul spațial european, în cadrul că-
ruia vor fi reunite acțiunile Uniunii în acest domeniu strategic;

(continuare în pagina 11)

Bugetul anual al UE pe 2023, în valoare 
de 185,6 mld. de euro, va fi consolidat cu granturi 

de 114 mld. de euro prin instrumentul NextGenerationEU
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(continuare din pagina 10)
• 2,1 miliarde de euro pentru protejarea frontierelor 

noastre, din care 1,1 miliarde de euro pentru Fondul de 
management integrat al frontierelor și 839 de milioa-
ne de euro (contribuția totală a UE) pentru Agenția Eu-
ropeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coas-
tă (Frontex);

• 1,6 miliarde de euro pentru cheltuielile legate de 
migrație, din care 1,4 miliarde de euro pentru sprijini-
rea migranților și a solicitanților de azil în conformitate 
cu valorile și prioritățile noastre;

• 1,2 miliarde de euro pentru abordarea provocărilor 
în materie de apărare, din care 626 de milioane de eu-
ro pentru sprijinirea dezvoltării capabilităților și a cerce-
tării în cadrul Fondului european de apărare (FEA), pre-
cum și 237 de milioane de euro pentru sprijinirea mobi-
lității militare;

• 927 de milioane de euro pentru a asigura bu-
na funcționare a pieței unice, inclusiv 593 de milioane 
de euro pentru Programul privind piața unică și aproa-
pe 200 de milioane de euro pentru activități legate de 
combaterea fraudei, fiscalitate și vamă;

• 732 de milioane de euro pentru Programul „UE 
pentru sănătate” în vederea asigurării unui răspuns cu-
prinzător în materie de sănătate la nevoile cetățenilor, 
precum și 147 de milioane de euro pentru mecanismul 
de protecție civilă al Uniunii (rescEU), astfel încât aces-
ta să poată furniza rapid asistență operațională în caz 
de criză;

• 689 de milioane de euro pentru securitate, din ca-
re 310 milioane de euro pentru Fondul pentru securita-
te internă (FSI), care va combate terorismul, radicaliza-
rea, criminalitatea organizată și criminalitatea informa-
tică;

• 138 de milioane de euro pentru conexiuni secu-
rizate prin satelit, în temeiul propunerii de instituire a 
unui nou program al Uniunii – Programul Uniunii privind 
conectivitatea securizată;

• mijloacele bugetare necesare Actului legislativ eu-
ropean privind cipurile vor fi puse la dispoziție în cadrul 

programului Orizont Europa și prin realocarea sumelor 
aferente altor programe.

Proiectul de buget pe 2023 face parte din bugetul pe 
termen lung al Uniunii, astfel cum a fost adoptat de șe-
fii de stat sau de guvern la sfârșitul anului 2020, inclusiv 
ajustările tehnice ulterioare, urmărește să transforme 
prioritățile acestuia în rezultate anuale concrete. Prin 
urmare, o parte semnificativă a fondurilor va fi aloca-
tă combaterii schimbărilor climatice, în conformitate cu 
obiectivul cheltuirii unui procent de 30 % din bugetul pe 
termen lung și din instrumentul de redresare NextGene-
rationEU pentru această prioritate de politică.

Sursa: caleaeuropeana.ro

PNRR: A fost prelungită perioada de depunere a proiectelor 
de energie eoliană și solară

A fost aprobat ordinul privind modificarea condițiilor 
de accesare a finanțării din fonduri europene aferente PN-
RR „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a 
energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană 
și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate”.

Astfet, perioada de depunere a proiectelor de pro-
ducție de energie eoliană și solară, finanțate prin PNRR, 
a fost prelungită până în 22 iunie, a anunțat Ministerul 

Energiei. „PNRR: Perioada de depunere a propunerilor de 
proiecte de producție de energie din resurse regenerabile 
de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de sto-
care integrate se prelungește până la data de 22 iunie 
2022; ora 17.00”, a transmis instituția.

 Termenul inițial pentru depunerea proiectelor a fost 
data de 15 iunie, ora 17.00.

Sursa: jurnalul.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://caleaeuropeana.ro
http://jurnalul.ro
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Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din 
România - ROREG, în parteneriat cu Agenția pentru Dez-
voltare Regională (ADR) Sud Muntenia implementează 
proiectul „Sprijin pentru eficientizarea gestionării și im-
plementării FESI la nivelul autorităților publice locale de 
la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, 
finanțat în cadrul POAT 2014-2020. Obiectivul principal 
al proiectului este de a îmbunătăți mecanismele și capa-
citatea de gestionare a fondurilor europene de către au-
toritățile administrației publice locale. 

În cadrul acestui proiect, în perioada 27 iunie – 29 iu-
lie 2022, Asociația ROREG va organiza pentru autorități-
le administrației publice locale din orașe, municipii și de 
la nivel județean din Regiunea Sud - Muntenia, o serie 
de sesiuni de instruire care vizează îmbunătățirea capa-
cității de a elabora și implementa proiecte cu finanțare 
europeană. Astfel, se vor desfășura patru sesiuni de in-
struire și formare profesională în sistem on-line, cu sco-
pul de a pregăti și specializa angajații din cadrul autorită-
ților administrației publice locale din zona urbană și de la 

nivel județean implicați în elaborarea și implementarea 
cererilor de finanțare cu fonduri nerambursabile.

Tematicile propuse pentru cele patru sesiuni de in-
struire sunt:

• Documentații tehnico – economice - în perioada 
27 iunie – 1 iulie 2022;

• Planificare strategică - în perioada 11-15 iulie 2022;
• Management de proiect - în perioada 18-22 Iulie 2022;
• Achiziții publice - în perioada 25-29 Iulie 2022.
Formarea este asigurată de către o echipă de lectori 

autorizați cu experiență în domeniu. În urma desfășură-
rii sesiunilor de instruire, participanții vor avea posibilita-
tea să susțină examenul în vederea obținerii certificatu-
lui de absolvire eliberat de Ministerul Muncii și Solidari-
tății Sociale în următoarele specializări/domenii:

• Evaluator proiecte, pentru modulul Documentații 
tehnico-economice;

• Manager de proiect, pentru modulul Management 
de proiect;

• Expert achiziții publice, pentru modulul Achiziții publice.

Sesiuni de instruire pentru administrațiile publice
din Regiunea Sud Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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„Giuvaer al vechii noastre arte” - expresia îi aparți-
ne profesorului Nicolae Simache, întemeietorul lăcașuri-
lor de cultură din județul Prahova - „Casa de Târgoveț” a 
fost construită în jurul anului 1785 de meșteri pricepuți 
pentru un negustor localnic.

Urmând moda timpului, structura sa îmbină elemente 
de arhitectură românească cu unele de influență orien-
tală. De pe la 1801-1802, când Marița, fata primului pro-
prietar, o primește ca dotă la căsătoria cu Ivan Hagi Pro-
dan, membru al elitei negustorilor ploieșteni, clădirii îi va 
fi asociat numele acestei familii. La începutul secolului al 
XX-lea, urmașii Mariței și ai lui Hagi Prodan vând imobi-
lul Primăriei orașului Ploiești; casa aflată în ruină este re-
marcată de Nicolae Iorga și arhitectul Toma T. Socolescu.

La puțin timp după Primul Război Mondial casa a fost 
reparată și s-a înființat primul muzeu, numit „Muzeul 
Prahovei”, care adăpostea multă artă religioasă. În anul 
1953, prof. Nicolae Simache a înființat Muzeul „Hagi Pro-
dan”. Mai recent (1985-2003), în spațiile ei a fost găzdui-
tă expoziția permanentă „Nichita Stănescu”.

Casa a cunoscut mai multe etape de restaurare înain-
te de anul 1953 - an în care a fost declarată monument 
de arhitectură - cât și după aceea. Ultima operațiune de 
acest gen a fost premergătoare evenimentului de la 18 
iunie 2005 - dată la care a avut loc (re)inaugurarea „Ca-
sei de Târgoveț”.

Expoziția permanentă își propune să prezinte un in-
terior de casă a unui negustor bogat din secolele al XVI-
II-lea – al XIX-lea; ea include o serie de piese originale, ce 

au făcut parte din interiorul Casei Hagi Prodan, adevă-
rate opere de artă; podoaba casei o reprezintă plafonul 
sufrageriei, din lemn sculptat în motiv stelat, dar și fru-
moasele decorațiuni interioare amplasate la uși și feres-
tre realizate în stuc.

Vizitatorul care intră aici face o călătorie înapoi în 
timp: sofaua cu perne înflorate, măsuțele intarsiate cu 
sidef, vase de ars mirodenii, narghilele și ciubucele, lă-
dițele de zestre sculptate, scaunele în stil florentin, mo-
bilierul cu intarsia de sidef sunt tot atâtea dovezi ale bu-
nului gust cât și ale bunăstării proprietarilor de odinioa-
ră; printre comorile de aici trebuie menționată „Icoana 
de hagiu”, adusă de negustorul Hagi Prodan de la Ieru-
salim, datată 1819.

Vizitarea acestui lăcaș de cultură poate constitui o 
lecție de istorie, dar și o întoarcere în veacurile demult 
apuse.

Sursa: histmuseumph.ro

Muzeul „Casă de Târgoveț” din secolele XVIII-XIX
Foto: facebook.com
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La Spitalul Județean de Urgență Pitești au fost finali-
zate lucrările de instalare a unor rezervoare care asigu-
ră în mod continuu necesarul de apă atât în caz de in-
cendiu, cât și, la nevoie, apa de consum pentru o dura-
tă de 1-3 zile, în secțiile exterioare ale instituției: Onco-
logie, Infecțioase și Spitalul Județean nr. 2.

Lucrările au constat în montarea unor rezervoare 
de acumulare apă potabilă, cu o capacitate de 114 mc 
și a echipamentelor tehnologice specifice.

Apa potabilă din rezervorul de stocare este dezin-
fectată prin clorinare și cu raze ultraviolete. Instalați-
ile au fost realizate astfel încât să mențină potabilita-
tea apei în limitele parametrilor prevăzuți în standarde, 
să elimine riscul transmiterii sau contaminării cu agenți 
infecțioși sau poluanți, să nu permită trecerea insec-
telor și rozătoarelor și să nu permită stagnarea apei și 
impurificarea ei cu rugină sau microorganisme și să a-
sigure o zonă de protecție sanitară în jurul rezervoare-
lor exterioare cu apă potabilă.

Aceste lucrări au fost realizate cu sprijinul Consi-
liului Județean Argeș, valoarea investiției de la secțiile 
Oncologie și Infecțioase fiind de 497.506 lei (cu TVA in-
clus), iar valoarea investiției de la Spitalul Județean nr. 
2 de 438.438 lei (cu TVA inclus). 

Sursa: argesplus.ro

Rezervoare
de stocare a apei

la Spitalul Județean Pitești

Reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița au 
anunțat că au depus proiectul pentru înființarea a cinci 
stații publice de încărcare a autovehiculelor electrice. 
Proiectul, în valoare de aproximativ 1.700.000 de lei, 
constă în amplasarea a trei stații cu câte două puncte 
de încărcare în Târgoviște, respectiv în Piața Tricoloru-
lui, pe Bulevardul Regele Carol I, lângă sediul Asociațiilor 
de Dezvoltare Intercomunitară Dâmbovița, și pe Bule-
vardul Regele Ferdinand, în apropierea Dâmbovița Mall. 
Alte două stații, cu aceleași caracteristici, sunt prevăzute 
în zona turistică montană din comuna Moroeni, la Caba-
na Dichiu, pe DJ 713, și o alta, pe DJ 714 A, la Hotel Gâl-
ma. Capabilitatea de încărcare rapidă este de 50 KW, cu-
rent continuu, și 22 KW în curent alternativ. Proiectul a 
fost depus la Administrația Fondului de Mediu.

Sursa: dambovitapesurse.ro

Cinci
stații publice de încărcare 
a autovehiculelor electrice 

vor fi înființate în Târgoviște

Consilierii locali din municipiul Călărași au adoptat 
Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Com-
pania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamen-
tului situat în municipiul Călărași, str. Prel. București, nr. 
12 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiec-
tivului de investiții Proiect pilot – Sală de Educație Fizică 
Școlară cu titlul „Construire Sală de educație fizică școla-
ră în municipiul Călărași, str. Prel. București, nr. 12, județul 
Călărași”. Suprafața de teren predată în vederea realiză-
rii construcției, este de 1.200 mp din totalul de 5.213 mp, 
terenul fiind amplasat în incinta Școlii Gimnaziale „Mihai 
Viteazul”. Obiectul proiectului îl constituie construirea u-
nei săli de educație fizică școlară, dotată cu vestiare, gru-
puri sanitare și stații tehnice. Consiliul Local municipal va 
asigura finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la uti-
lități și se obligă ca, după predarea amplasamentului și a 
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să 
îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. 

Sursa: infomuntenia.ro

Școala Gimnazială
„Mihai Viteazul” va avea

o sală de sport

Consiliul județean
a lansat licitația pentru execuția 

Centurii Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Consiliul Județean Giurgiu a lansat licitația pentru 
execuția Centurii Giurgiu Vest, o șosea cu o lungime de 
12 kilometri și o valoare de aproximativ 300 milioane lei. 
Proiectul Centurii Giurgiu Vest a fost preluat de la CNAIR 
prin Ordonanța care a permis descentralizarea în Trans-
porturi și trebuie terminat până în decembrie 2023 pen-
tru decontarea lucrărilor cu fonduri europene prin Pro-
gramul Operațional Infrastructură Mare (POIM), potrivit 
documentației din SEAP. Este, însă aproape imposibilă 
respectarea calendarului POIM (decembrie 2023), exe-
cuția fiind eșalonată pe 36 de luni, conform indicatorilor 
tehnici aprobați. Pe partea de Est, municipiul Giurgiu are 
o centură, un drum de legătură între DN 5 și Podul Prie-
teniei deschis în decembrie 2021, care preia traficul de 
tranzit spre principala vamă cu Bulgaria. Varianta Giur-
giu Vest are Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic fina-
lizate, iar indicatorii tehnico-economici pentru investiție 
au fost aprobați încă din februarie 2021. Șoseaua are 12 
kilometri, două benzi/sens cu separator median și vite-
ză de proiectare de 100 km/h. Cele mai dificile structuri 
sunt pasajele peste liniile de tren București-Giurgiu și Vi-
dele-Giurgiu cu 404 metri respectiv 496 metri.

Sursa: giurgiu-tribune.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://argesplus.ro
http://dambovitapesurse.ro
http://infomuntenia.ro
http://giurgiu-tribune.ro
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Localnicii din Stelnica vor beneficia de servicii medi-
cale la standarde europene. Autoritățile locale au inau-
gurat aici cel mai mare Centru medical din mediul ru-
ral din Ialomița. Clădirea cu o suprafață utilă de aproa-
pe 600 metri pătrați are un nivel și dispune de două ca-
binete stomatologice, unul ORL, un cabinet de medici-
nă de familie și altul pentru oftalmologie. De aseme-
nea, centrul medical este prevăzut cu o sală de trata-
mente și una de așteptare, dar și o farmacie. Toate vor 
funcționa într-un spațiu modern, utilat cu echipamente 
medicale performante. Construcția Centrului medical 
a costat 2 milioane de lei și a durat 5 ani. Fondurile au 
fost asigurate de la guvern prin PNDL 2 și de la bugetul 
local. Unul dintre cabinetele medicale care va funcțio-
na aici este cel de medicină de familie. În prezent, cabi-
netul se află într-o casă naționalizată din satul Maltezi 
iar mutarea lui în noul Centru medical este pentru me-
dicul de familie al comunei un vis împlinit.

Sursa: tvialomita.ro

Cel mai mare
centru medical din mediul rural 
ialomițean, inaugurat la Stelnica

Zece autospeciale de stingere cu capacitatea de 
10.000 de litri de apă, din totalul celor 200 care vor fi 
achiziționate în cadrul Proiectului VIZIUNE 2020, com-
pletează parcul auto al Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență.

Cele zece utilaje, primele livrate în cadrul proiectu-
lui european, au și fost repartizate în teritoriul național 
astfel: două la ISU Constanța și câte una la fiecare din-
tre inspectoratele din Prahova, Brăila, Galați, Ialomița, 
Iași, Maramureș, Mureș și Teleorman.

Noua autospecială din parcul auto al ISU Teleorman 
este destinată intervenției pentru stingerea incendiilor 
în mediul urban și rural, ce necesită cantități însemna-
te de substanțe stingătoare, punându-se accent pe de-
plasarea rapidă, realizarea în timp scurt a dispozitivului 
de intervenție și utilizarea apei cu randament ridicat de 
stingere. Aceasta are transmisia 6x6 și garda mărită la 
sol, ceea ce permite deplasarea inclusiv pe terenuri ac-
cidentate, rezervor de apă cu capacitatea de 10.000 de 
litri, rezervor de spumogen cu capacitatea de 400 de li-
tri, o putere a motorului de 512 cai și poate atinge o vi-
teză maximă de 100 de kilometri la oră.

Noua autospecială poate fi alimentată cu apă și din 
surse fără presiune, precum lacuri, acumulări de apă 
sau râuri, ceea ce poate reprezenta un real avantaj 
când intervenția are loc în zone greu accesibile, situa-
te la mare distanță de hidranți. Proiectul european es-
te finanțat prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, costul mediu pentru o autospecială 
fiind de 1.698.368 lei cu TVA inclus.

Sursa: telegrama.ro

Dotări noi
la ISU Teleorman

IALOMIȚA

TELEORMAN

Foto: telegrama.ro

Consiliul Județean Prahova propune spre consultare pu-
blică - Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei 
de Dezvoltare Durabilă a Turismului în Județul Prahova 2022-
2032”. Județul Prahova se constituie într-o destinație turis-
tică atractivă, diversificată, atât din punct de vedere al ele-
mentelor care aparțin cadrului natural, cât și din punctul de 
vedere al ofertei culturale, în special datorită prezenței unor 
monumente istorice intrate deja în circuitul turistic internați-
onal și incluse pe listele „monumentelor istorice” ale CIMEC. 
Documentul urmărește ghidarea într-o manieră pragmati-
că a actorilor relevanți din județ, astfel încât intervențiile și 
activitățile necesare creării unui sector de turism dinamic și 
competitiv, bazat pe valorificarea în mod durabil a resurse-
lor și potențialului natural și antropic, să se concentreze a-
supra priorităților cheie identificate pe parcursul prezenței 
strategii. Strategia este totodată armonizată cu principalul 
document strategic de la nivel regional, Planul de Dezvolta-
re Regională al regiunii Sud Muntenia 2021–2027, care ține 
seama de lecțiile învățate în perioadele anterioare de pro-
gramare. Persoanele interesate pot trimite, în scris, propu-
neri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind 
proiectul de hotărâre supus consultării publice.

Sursa: cjph.ro

„Strategia 
de Dezvoltare Durabilă a Turismului 

în Județul Prahova 2022-2032”, 
în dezbatere publică

PRAHOVA

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://tvialomita.ro
http://telegrama.ro
http://cjph.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.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

mailto:comunicare%40adrmuntenia.ro?subject=Solicitare%20informa%C8%9Bii%3A%20
https://regio.adrmuntenia.ro

