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Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) 
Sud Muntenia a organizat în perioada 16-

17 iunie 2022, Seminarii de informare privind 
oportunitățile de finanțare prin Programul 
Operațional Regional (POR) Sud Muntenia 
2021-2027 în județele Argeș și Prahova.

Astfel, joi, 16 iunie 2022, Seminarul de informare pri-
vind oportunitățile de finanțare prin POR Sud Muntenia 
2021-2027, s-a derulat, începând cu ora 11:00, la sediul 
Centrului de calcul din Pitești, bulevardul Republicii, nr. 
71, sala Amfiteatru. Vineri, 17 iunie 2022, Seminarul de 
informare privind oportunitățile de finanțare prin POR 
Sud Muntenia 2021-2027, s-a desfășurat, începând cu ora 
10:00, la sediul Consiliului Județean Prahova, sala D200.

Prin aceste întâlniri de lucru, ADR Sud Muntenia își 
propune să vină în sprijinul potențialilor beneficiari din 
regiunea noastră, prin oferirea de informații importan-
te privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fon-
durilor europene nerambursabile alocate regiunii, prin 
POR Sud Muntenia 2021 – 2027. Daniela Traian, Direc-
tor Direcția Dezvoltare și Comunicare și Cristina RADU, 
șef Serviciu Helpdesk din cadrul ADR Sud Muntenia au 
prezentat, în cadrul celor două evenimente organizate 
în Argeș și Prahova, prioritățile de finanțare ale viitorului 
POR Sud Muntenia 2021-2027.

La evenimente au fost invitați să participe reprezen-

tanții autorităților publice locale interesați de accesarea 
noilor programe cu finanțare europeană în exercițiul fi-
nanciar 2021-2027. Cele două seminarii de informare s-
au încheiat cu sesiuni de întrebări și răspunsuri.

De asemenea, în aceleași zile, la sediile Camerelor de 
comerț și industrie din județele Argeș și Prahova, precum 
și la sediul Asociației Oamenilor de Afaceri din Pitești, ju-
dețul Argeș, reprezentanții ADR Sud Muntenia au pre-
zentat detalii despre apelul de proiecte POR/2022/1/1.1/
O.S.1.2/2 - PROOF OF CONCEPT, aferent POR 2014-2020, 
Axa prioritară 1 - „Promovarea transferului tehnologic”, 
Prioritatea de investiții 1.1 - „Promovarea investițiilor în 
C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, 
centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul supe-
rior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de 
produse și servicii, transferul de tehnologii, inovarea so-
cială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimu-
larea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea 
deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijini-
rea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, lini-
ilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, ca-
pacităților de producție avansate și de primă producție, 
în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și 
difuzării tehnologiilor de uz general”, Obiectivul Specific 
1.2 - „Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai 
puțin dezvoltate, selectate ca pilot în cadrul „Inițiativei 
DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”.

(continuare în pagina 3)

Prima serie de evenimente de informare privind 
oportunitățile de finanțare prin POR Sud Muntenia 

2021-2027, în Argeș și Prahova

Pitești, 16 iunie 2022 Ploiești, 17 iunie 2022
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Joi, 23 iunie 2022, începând cu 
ora 11:00, Agenția pentru Dezvol-
tare Regională (ADR) Sud Muntenia 
organizează online, prin intermediul 
platformei Zoom, un seminar de in-
formare privind oportunitățile de fi-
nanțare prin Programul Operațio-
nal Regional (POR) 2014-2020 din 
cadrul Axei prioritare 1 - „Promo-
varea transferului tehnologic”, Ope-
rațiunea 1.2 – „Creșterea inovării în 
companii prin sprijinirea abordărilor 
multisectoriale rezultate în urma im-
plementării «Inițiativei Regiuni mai 
puțin dezvoltate» în România”.

Pentru apelul de proiecte nr. 
POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PRO-
OF OF CONCEPT, aplicațiile pot fi 
transmise exclusiv prin intermediul 
aplicației MySMIS 2014+ în perioa-
da 27 iunie 2022, ora 12:00 – 27 iu-
lie 2022, ora 12:00. Alocarea totală 
a apelului, la nivel național, este de 
10.697.059 Euro, regiunea de dez-
voltare Sud - Muntenia având dis-
ponibili 1.392.527 Euro. Cursul va-
lutar la care se calculează aceste 
alocări este cursul de schimb Info-
reuro, valabil în luna aprilie 2022, 
respectiv 1 Euro = 4,9477 Lei.

Beneficiarii eligibili care pot de-
pune proiecte în acest apel sunt so-
cietățile comerciale constituite con-
form Legii nr. 31/1990 sau o socie-
tate cooperativă, constituită în con-
formitate cu Legea 1/2005 privind 
organizarea și funcționarea coope-
rației. De asemenea, societatea/so-

cietatea cooperativă se încadrează 
în categoria IMM, în conformitate 
cu prevederile Legii 346/2004 pri-
vind stimularea înființării și dezvol-
tării IMM, cu modificările și comple-
tările ulterioare.

Pentru a putea participa la se-
minar vă rugăm să vă înscrieți on-
line, completând formularul în-
registrare disponibil la adresa: h-
ttps://us02web.zoom.us/mee-
ting/register/tZYlcu-oqTMqEtOR-
c1_a-EATNKlFw0iYEB1Q.

Ghidul apelului nr. POR/2022/1/ 
1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT 
poate fi descărcat de pe site-ul dedicat 
implementării POR 2014-2020 în regiu-
nea de dezvoltare Sud – Muntenia, htt-
ps://2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiu-
nea Program > Axa 1, titlul „1.1 - Obiecti-
vul specific 1.2”, link: https://2014-2020.
adrmuntenia.ro/download_file/arti-
cle/1764/Ghid-specific-POC.zip, sau de 
pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Or-
ganism Intermediar pentru Re-
gio și are responsabilități dele-
gate pentru implementarea a-
cestui program.

Mai multe detalii despre posibi-
litățile de finanțare prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând site-
ul dedicat implementării Progra-
mului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Seminar de informare POR 2014-2020 
privind oportunitățile de finanțare 

a întreprinderilor inovative din 
regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

(continuare din pagina 2)
În prezența reprezentanților me-

diului de afaceri din cele două jude-
țe, au fost detaliate condițiile de eli-
gibilitate ale potențialilor solicitanți 
IMM, alocarea la nivelul regiunii de 
dezvoltare Sud - Muntenia, precum 
și specificul proiectelor ce pot fi de-
puse spre finanțare în acest apel.

ADR Sud Muntenia este Organism 
Intermediar pentru POR 2014-2020 
și are responsabilități delegate pen-
tru implementarea acestui program. 
De asemenea, în exercițiul financiar 
2021-2027, ADR Sud Muntenia a fost 
desemnată Autoritate de Manage-
ment pentru Programul Operațional 
Regional Sud - Muntenia 2021-2027. 
Mai multe detalii despre posibilitățile 
de finanțare din Regio puteți obține 
contactând experții Serviciului Help-
desk: 0242/331.769, 0242/315.009, 
0728/026.708, fax: 0242/313.167 sau 
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Ploiești, 17 iunie 2022
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 22 iunie 2022
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În perioada 8-9 iunie 2022, doi reprezentanți ai Agen-
ției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, 
împreună cu trei stakeholderi din partea Consiliului Ju-
dețean Dâmbovița și a Consiliului Județean Prahova, 
au participat, în cadrul proiectului SHREC - „Utilizarea 
-energiilor regenerabile pentru sprijinirea tranziției că-
tre o economie cu emisii scăzute de carbon”, la Semina-
rul și vizitele de studiu organizat în Lyon de Agenția pen-
tru Energie și Mediu din Regiunea Auvergne Rhone-Al-
pes, Franța. Evenimentul a reunit partenerii proiectului 
SHREC, actori importanți din sectorul energetic, ai me-
diului de afaceri, ai autorităților publice locale și națio-
nale, precum și ai mediului academic din țările partene-
re, și a cuprins atât vizite de studiu la diverse proiecte 
de eficiență energetică, cât și seminarii în cadrul cărora 
s-a discutat despre politicile privind tranziția energetică 
existente în regiunea Auvergne Rhone-Alpes.

Prima zi a debutat cu prezentările privind acțiunile între-
prinse de municipalitatea Lyon în ceea ce privește tranziția 
energetică. Ulterior, partenerii au participat la un tur al siste-
melor de încălzire regenerabile, unde au avut ocazia să va-
dă un sistem solar termic instalat într-o clădire rezidențială 
modernă, un sistem de încălzire geotermal instalat în Muze-
ul de Artă Plastică și un complex modern de clădiri publice.

A doua zi de fost destinată bunelor practici, unde par-
tenerii au avut o vizita de studiu în localitatea Notre-Da-
me-de-l’Osier unde cetățenii au construit rețea de încăl-
zire pe bază de lemne, care alimentează cu căldură și apă 
caldă o casă de bătrâni, o școală și 10 clădiri de locuințe 
sociale. A doua vizită a fost efectuată la „Préau des Co-
libris” - primul proiect solar termic din Franța instalat la 
un condominiu la inițiativa proprietarilor. Tot în cea de-a 

doua zi a avut loc un seminar în cadrul căruia au fost pre-
zentate proiecte de eficiență energetică, strategiile regi-
onale și naționale privind tranziția verde, companiile ter-
male cetățenești, prezentarea studiului juridic și financi-
ar privind dezvoltarea proiectelor de încălzire a cetățeni-
lor și discuții privind comunitățile energetice.

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Mun-
tenia în calitate de partener. Obiectivul general al proiec-
tului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale, 
cu scopul de a crește ponderea energiei obținute din sur-
se regenerabile în mixul global de energie și de a încura-
ja și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile 
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 conso-
rțiu format din opt parteneri din Olanda, Slovacia, Lituania, 
România, Italia, Spania, Franța și Suedia, al cărui Coordona-
tor este Universitatea de Științe Aplicate Hanze din Olan-
da. Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând: 
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236.

ADR Sud Muntenia, la seminarul organizat în Lyon 
de Agenția pentru Energie și Mediu din Regiunea Auvergne 

Rhone-Alpes, Franța, în cadrul proiectului SHREC
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 5 iulie 

2022, concurs pentru ocuparea unui post de 
expert în cadrul Serviciului achiziții publice 
și asistență tehnică, la sediul central din 
municipiul Călărași. Contractul individual de 
muncă va fi pe durată determinată de 12 luni 
din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență 

în ramura de știință - științe economice (conform no-
menclatorului domeniilor și al specializărilor/programe-
lor de studii universitare);

 9 Experiență de minimum 3 ani în domeniul studii-
lor absolvite;

 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9 Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a infor-

mațiilor.
Alte cerințe:

 9 Posesor de permis de conducere auto și disponibi-
litate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la 
adresele de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și 
octavian.dobrescu@adrmuntenia.ro sau se depun per-
sonal, la sediul central al ADR Sud Muntenia din mun. 
Călărași, până în data de 1 iulie 2022, ora 14:00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR 
Sud Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Con-
stantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 5 iulie 
2022, începând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 
persoane de contact: Dobrescu Octavian Cristian - șef Ser-
viciu achiziții publice și asistență tehnică, e-mail octavian.
dobrescu@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou re-
surse umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cu-
prinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documen-
tele necesare înscrierii la concurs, pot fi consultate pe si-
te-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.
ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente uti-
le > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adr-
muntenia.ro/download_file/document/1296/Concurs-SA-
PAT-05-07-2022.rar.

Concurs, în data de 5 iulie 2022, 
pentru ocuparea unui post de expert 
în cadrul Serviciului achiziții publice 
și asistență tehnică, la sediul central 

din municipiul Călărași

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 6 iulie 

2022, concurs pentru ocuparea a două posturi 
de expert în cadrul Serviciului evaluare, 
selecție și contractare POR, la sediul central 
din municipiul Călărași. Contractele individuale 
de muncă vor fi pe durată determinată de 12 
luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licen-

ță în următoarele ramuri de știință (conform nomen-
clatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de 
studii universitare): inginerie civilă; inginerie electrică, 
electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor; 
inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 
management;

 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9 Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a in-

formațiilor.
Alte cerințe:
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la 

adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau 
se depun personal la sediul central al ADR Sud Mun-
tenia din mun. Călărași, până la data de 4 iulie 2022, 
ora 17:00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR 
Sud Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Con-
stantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 6 iulie 
2022, începând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/ 
331.769, persoane de contact: Vișan Mariana - direc-
tor, Direcția organism intermediar POR, e-mail da.oi@
adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou resurse uma-
ne, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul 
prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele 
necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul 
ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, sec-
țiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibli-
ografii concursuri angajare, link: https://www.adrmun-
tenia.ro/index.php/download_file/document/1297/
Concurs-Serviciul-Evaluare-OI-POR-07-2022.rar.

Concurs, în data de 6 iulie 2022, 
pentru ocuparea a două posturi 
de expert în cadrul Serviciului 

evaluare, selecție și contractare POR, 
la sediul central din municipiul Călărași
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Stars4Media NEWS este un program paneuropean 
de finanțare și coaching care sprijină organizațiile euro-
pene de știri pentru a realiza transformarea pe termen 
lung a business-ului și a redacției. Această a treia ediție a 
programului Stars4Media crește dimensiunea proiecte-
lor, sprijinul financiar și profunzimea coaching-ului.

Candidații interesați pot depune proiecte sub una 
dintre următoarele două arii:

• Proiecte colaborative de transformare a afacerii 
(aproximativ 50% din proiectele selectate) - Transforma-
rea afacerii va aduna proiecte a căror scop este transfor-
marea parțială sau totală a companiei, cu impact asupra 
unuia sau mai multor departamente și/sau fluxuri de lu-
cru. Această pistă ar putea acoperi subiecte precum di-
versificarea modelelor de venituri, noi abordări în ceea 
ce privește implicarea publicului și monetizarea, dezvol-
tarea standardelor profesionale/tehnice comune.

• Proiecte colaborative de transformare a redacțiilor 
(aproximativ 50% din proiectele selectate) - Transforma-
rea redacției va aduna proiecte al căror scop este trans-
formarea parțială sau totală a redacției, cu impact în 
mod specific asupra funcționării și organizării activități-
lor de producție de conținut editorial și de știri. Ar putea 
acoperi dimensiuni precum metodele de raportare ajus-
tate, metode de producție inovatoare, metode de distri-
buție inovatoare și formate noi, soluții tehnologice ino-
vatoare pentru redacții, instrumente și tehnici de colabo-
rare, optimizări ale fluxului de lucru, cultură internă etc..

IMM-urile pot beneficia de până la 100.000 euro per 
proiect, inclusiv sprijin în numerar de până la 88.000 eu-
ro și coaching și formare personalizată pe tot parcursul 
proiectului. Termenul pentru depunerea aplicațiilor es-
te 30 iunie 2022.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Stars4Media NEWS: Finanțare și mentorat 
în valoare de până la 100.000 de euro 
pentru IMM-urile din domeniul media

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://fonduri-structurale.ro
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Fonduri 2022: Ajutoare de 6 milioane de euro 
pentru producătorii de struguri și cartofi 

din România

Fermierii români care produc struguri de 
masă și cartofi vor putea obține ajutoare 

în valoare totală de 30 de milioane de lei (6 
milioane de euro), prin două nou scheme de 
sprijin decise de Guvern. 

Ajutoare pentru producătorii de 
struguri - condiții de finanțare

Programul de susținere a producției de struguri de 
masă pentru anul 2022 vizează următoarele categorii de 
beneficiari:

• producătorii agricoli persoane fizice care dețin 
atestat de producător;

• producătorii agricoli persoane fizice autorizate, în-
treprinderi individuale și întreprinderi familiale;

• producătorii agricoli persoane juridice.
Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați tre-

buie să îndeplinească o serie de criterii cumulative de eli-
gibilitate, astfel:

a) să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă 
de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv;

b) să obțină o producție de minim 6.000 kg/ha stru-
guri de masă;

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol des-
chis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se 
află suprafețele cultivate cu strugurii de masă în anul 2022, 
la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă;

d) să facă dovada producției realizate prin documen-
te justificative (bon fiscal/factură/filă/file din carnetul de 
comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele în-
soțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie in-
clusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de a-
jutor de minimis, în sumă 15.000.000 de lei, reprezintă 
echivalentul a maximum 3.000.000 de euro și se asigu-
ră din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Ru-
rale pe anul 2022.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se 
acordă beneficiarilor este de 1200 de euro/ha, iar plata 
se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valo-
rificarea producției se face până la data de 29 noiembrie 
inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea soiurilor de 

struguri de masă și evaluarea producției, cu încadrarea 
în lista de soiuri de masă, se realizează de echipe mixte, 
constituite din reprezentanți ai DAJ și ai APIA.

Ajutoare pentru producătorii 
de cartofi - condiții de finanțare

Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de 
susținere a producției de cartof de consum se adresează 
următoarelor categorii de aplicanți:

• producătorii agricoli persoane fizice care dețin 
atestat de producător;

• producători agricoli persoane fizice autorizate, în-
treprinderi individuale și întreprinderi familiale;

• producători agricoli persoane juridice
Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoa-

rele criterii cumulative de eligibilitate:
a) să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum 

de minimum 0,3 ha;
b) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din 

care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data 
de 29 noiembrie a anului de cerere;

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol 
deschis la primăriile în a căror rază administrativ-terito-
rială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în 
anul 2022;

d) să facă dovada producției realizate prin documen-
te justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carne-
tul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele în-
soțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie in-
clusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de a-
jutor de minimis, în sumă 15.000.000 de lei, reprezen-
tând echivalentul a maximum 3.000.000 de euro și se 
asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale pe anul 2022.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de aju-
tor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 
de euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu su-
prafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se fa-
ce până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de ce-
rere. Verificările în teren pentru identificarea culturii și 
evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe 
mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru 
Agricultură Județene și ai APIA. 

Sursa: startupcafe.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://startupcafe.ro
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Guvernul a aprobat, joi, 16 iunie 2022, 
ordonanța de urgență prin care se 

instituie schema de ajutoare de stat pentru 
investiții, destinată microîntreprinderilor 
și firmelor mici și mijlocii, fiind anunțat și 
calendarul de lansare a Acțiunii 4.1.1-POC, prin 
care se vor acorda granturi de câte 50.000-
200.000 de euro, respectiv 50.000-500.000 de 
euro, în două măsuri de sprijin.

Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Euro-
pene, Marcel Boloș, calendarul sesiunii are următoare-
le termene:

• Ghidul solicitantului va fi publicat în consultare pe 
22 iunie 2022.

• Consultarea publică privind Ghidul va avea loc în 
perioada 22 iunie -4 iulie 2022.

• Apelul de proiecte va fi deschis pe 16 august 2022.
• Firmele care vor fi selectate vor semna contracte-

le de finanțare în perioada 1 septembrie - 31 octom-
brie 2022.

Solicitanții vor depune proiectele pentru granturi-
le de la Acțiunea 4.1.1-POC prin platforma IMM Reco-
ver. Schema de finanțare 4.1.1-POC va avea o valoare de 
peste 400 de milioane de euro, împărțită în 2 măsuri de 
sprijin, astfel:

1. Măsura 1 - investiții 2022: Granturi 
de 50.000-200.000 de euro

Un buget de 59,69 milioane euro (din POC și de la bu-
getul de stat) va fi alocat pentru granturi de câte 50.000-
200.000 euro, cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019.

Microîntreprinderile vor trebui să asigure cofinanțare 
de 5%, întreprinderile mici -10%, iar întreprinderile mij-
locii – 15%. Firmele ce pot contracta granturile sunt en-
titățile care își desfășoară activitatea domenii din Clasa 
P – Învățământ, Clasa Q – Sănătate și asistență socială, 
Clasa S – Alte activități de servicii.

Măsura 1 - investiții va fi destinată capacităților de 
prestări servicii și refacerii capacității de prestări servicii 
și va avea un număr estimat de beneficiari de circa 1.200.

2. Măsura 2 - investiții: Granturi 
de 50.000-500.000 de euro

Un buget de 359,14 milioane de euro (fonduri UE 
și de la bugetul de stat) va fi alocat granturilor de câ-

te 50.000-500.000 de euro, cel mult de cinci ori cifra de 
afaceri din 2019. Beneficiarii vor trebui să asigure cofi-
nanțare de 25% – 75%, în funcție de regiunea în care es-
te realizată investiția.

Firme care pot contracta granturile sunt entitățile ca-
re își desfășoară activitatea în domenii din Clasa C – In-
dustria prelucrătoare (cu excepția codurilor 11 fabricare 
băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamen-
tului și muniției), Clasa F – Construcții, Clasa G – Comerț 
cu ridicata și cu amănuntul, Repararea autovehiculelor și 
motocicletelor, Clasa H – Transport și depozitare, Clasa I 
– Hoteluri și restaurante.

Banii de la Măsura 2 - Investiții vor fi utilizați pentru 
refacerea capacității de reziliență a IMM-urilor afecta-
te de criză. Cheltuieli eligibile în cadrul acestei măsuri 
sunt achizițiile de utilaje noi și dotările, inclusiv pe com-
ponenta de dotări de cazare etc..

Numărul estimat de beneficiari este de circa 4.000 
de firme.

Cum vor fi selectați beneficiarii de granturi:
Criteriile pentru selectarea microîntreprinderilor și 

IMM-urilor care vor beneficia de granturi, stabile prin 
Ordonanța de urgență, sunt:

a) Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 fa-
ță de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pande-
miei COVID-19;

b) Scăderea ratei profitului operațional aferent exer-
cițiul financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, 
ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;

c) Rata rentabilității activității operaționale în exer-
cițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei CO-
VID-19;

d) Apartenența domeniului de activitate – cod CAEN 
– la soldul balanței comerciale, conform prevederilor 
OUG. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent sol-
dului negativ al balanței comerciale, respectiv importu-
rile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor fur-
nizate de Institutul Național de Statistică / Banca Națio-
nală a României;

e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de suste-
nabilitate al proiectului.

În cazul proiectelor care obțin punctaje egale, depar-
tajarea se va face în funcție de: rata rentabilității activi-
tății operaționale în exercițiul financiar 2019, calculată 
cu 3 zecimale.

Proiectele care vor obține sub 60 puncte NU vor fi eli-
gibile pentru obținerea de finanțări.

Sursa: startupcafe.ro

Granturi IMM pentru investiții 2022: Calendar lansare 
Acțiunea 4.1.1-POC, fonduri UE de 50.000-500.000 de euro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://startupcafe.ro
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O primă încercare de constituire a unui muzeu în Te-
leorman datează din anul 1934, în timpul sărbătoririi 
centenarului orașului Alexandria, atunci când Consiliul 
comunal hotărăște să înființeze un muzeu al orașului ca-
re să expună și să păstreze documentele găsite în diferi-
te arhive, cât și unele materiale ce dovedeau existența și 
cultura populației de pe aceste meleaguri.

Muzeul a fost instalat, la început, într-o încăpere din lo-
calul Primăriei Alexandria, iar în anul 1936 a fost strămu-
tat într-o încăpere a Palatului Cultural „Victor Antonescu”.

La data de 1 mai 1952 s-a deschis, în mod real, un 
Muzeu de Istorie a Alexandriei, în care erau expuse do-
cumente privind întemeierea orașului, monede, cerami-
că, dovezi materiale din diferite epoci istorice.

Din anul 1974, Muzeul Orășenesc de Istorie Alexandria de-
vine Muzeul Județean de Istorie Teleorman și, ulterior, Muzeul 
Județean Teleorman. Muzeul Județean Teleorman conservă o 
importantă colecție de arheologie, preponderent din epocile 
neo-eneolitică și geto-dacică, cu numeroase obiecte proveni-
te din stațiunile de la Ciolăneștii din Deal, Măgura, Siliștea, Vi-
tănești, Albești, Orbeasca de Sus, Zimnicea, dar și o colecție 
de numismatică reprezentată de o serie de tezaure moneta-
re antice și medievale descoperite la Alexandria, Balta Sărată, 
Drăgănești-Vlașca, Poroschia, Schitu, Sfințești, Ulmeni.

De asemenea, conservă o valoroasă colecție etnogra-
fică a zonelor etnografice Teleorman, Vlașca și Romanați. 
În cadrul patrimoniului deținut pot fi amintite și colecțiile 
de paleontologie, istorie, memorialistică, carte veche, artă.

Muzeul Județean Teleorman găzduiește trei expoziții 
permanente: Înapoi în timp. Arheologie și numismatică 

în județul Teleorman (arheologie); Aspecte etnografice 
teleormănene (etnografie) Colectivizare în Teleorman; 
Rezistență și acceptare forțată (istorie recentă).

Anul acesta, în România, se sărbătorește a treia edi-
ție a „Zilelor Europene ale Arheologiei”, țara noastră fiind 
unul dintre cele 47 de state membre ale Consiliului Euro-
pei care participă la eveniment.

Muzeul Județean Teleorman, instituție de cultură afla-
tă sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a organi-
zat evenimentul „Zilele Europene ale Arheologiei”, în perioa-
da 17-19 iunie a.c., după următorul program: vineri, 17 iunie: 
„Ziua Porților Deschise” pe șantierul de cercetare arheologi-
că preventivă de la Mănăstirea „Sf. Ioan Valahul” – comuna 
Ciuperceni, județul Teleorman; sâmbătă, 18 iunie: mini expo-
ziția „Obiecte de podoabă și port din epoca medievală târzie 
și modernă” – Muzeul Județean Teleorman; duminică, 19 iu-
nie: „Casa gumelnițeană vă așteaptă!” – Muzeul Județean Te-
leorman. La toate cele trei evenimente intrarea a fost liberă.

Sursa: muzeulteleorman.ro

„Zilele Europene ale Arheologiei” la Muzeul Județean Teleorman
Foto: facebook.com
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https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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În martie 2020, la Spitalul Județean de Urgență Pitești, 
începeau lucrările pentru construirea noului corp de clă-
dire al acestei unități medicale județene, cea mai mare 
din Argeș. Noul corp de clădire va avea un regim de înăl-
țime S+P+4E și va putea fi accesibil de la nivelul terenu-
lui (de pe latura vestică), dar și din corpul vechi al spita-
lului. Ca organizare funcțională, clădirea va avea un ni-
vel subteran în care vor fi amplasate spațiile tehnice afe-
rente construcției, trei adăposturi ALA și o zonă destina-
tă prosecturii, iar pe cele 5 niveluri supraterane ale clădi-
rii se vor amenaja secții medicale transferate din clădirea 
principală a spitalului și un bloc operator. La parter: sec-
ția Chirurgie plastică și Arși, la etajul 1: secția de Chirur-
gie vasculară; la etajul 2: Blocul operator (cu Săli de ope-
rație chirurgie plastică, electrofiziologie și chirurgie car-
dio-vasculară); la etajele 3 și 4 secția Cardiologie. Valoa-
rea totală a obiectivului de investiții este de 85.213.652 
lei (cu TVA inclus), din care 36.882.724 lei (cu TVA inclus) 
reprezintă valoarea pentru construcții – montaj (C+M), 
iar 32.385.983 lei reprezintă dotările cu aparatură/echi-
pamente medicală, mobilier medical și general. Durata 
de derulare a contractului este de maxim 36 de luni, iar 
data finalizării construcției este pe 2 martie 2023.

Sursa: ziarulargesul.ro

Primul spital cu secție
pentru arși, la Pitești

Pe bulevardul Regele Ferdinand, în imediata vecinătate a 
cartierului Aleea Trandafirilor, pe terenul fostei UM Gară, se 
află în plină desfășurare lucrările de execuție a unor locuin-
țe ANL, cu întreaga infrastructură aferentă (parcări, iluminat 
public, trotuare). Pe o suprafață de aproximativ 4.200 mp., 
este implementat un prim proiect care vizează construirea a 
2 blocuri de locuințe, a câte 24 de apartamente fiecare, des-
tinate tinerilor care au calitatea de cadre medicale sau ca-
dre didactice. Primăria Târgoviște suportă execuția utilități-
lor aferente ansamblului de locuințe, precum și a sistemati-
zării amplasamentului (apă, canalizare, energie electrică, ga-
ze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi). Durata 
de execuție este de 12 luni, iar valoarea lucrărilor depășeș-
te 11.000.000 lei. În aceeași zonă, Consiliul Județean Dâm-
bovița a pus la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe 
un alt teren, în vederea construirii a 4 clădiri, a câte 20 de u-
nități locative fiecare, astfel încât întreaga zonă va cunoaște 
o dezvoltare urbanistică accelerată.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Primăria
Târgoviște construiește 

două blocuri de locuințe destinate 
tinerilor medici sau profesori

Primăria Comunei Dragoș Vodă a inaugurat în da-
ta de 20 iunie a.c., un loc de joacă destinat copiilor ca-
re provin din familii monoparentale sau defavoriza-
te. Spațiul de joacă a fost realizat cu sprijinul primă-
riei și va deservi Centrul de Zi pentru Primirea Copii-
lor Școlari și Preșcolari din localitate. Astfel, 29 de co-
pii din comună se vor bucura de consiliere educaționa-
lă și mâncare caldă. Primăria a achiziționat un loc de 
joacă, o trambulină cu sute de bile colorate și leagăne. 
În vacanța de vară, copiii vin dimineața, de la ora 8:00 
și stau până la ora 16:00. Pe perioada anului școlar, co-
piii au învățat în două schimburi, au venit dimineața și 
au stat până la ora 12:00, iar o parte din ei, de la ora 
12:00, până la ora 16:00. La centru, copiii își fac teme-
le școlare, participă la diverse activități, fac drumeții și 
primesc micul dejun, prânzul și o gustare. Investiția a 
fost realizată din bugetul primăriei, iar valoarea totală 
a fost de aproximativ 8.000 de lei.

Sursa: canalsud.ro

Loc de joacă
pentru copiii din familii 
defavorizate, în comuna 

Dragoș Vodă

Proiect important
pentru Spitalul 

de Pneumoftiziologie Izvoru

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Județul Giurgiu a semnat Contractul de finanțare 
pentru Proiectul Reabilitarea/ Modernizarea/ Extinde-
rea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a ae-
rului, precum și la infrastructura de fluide medicale – 
Spital Izvoru, județul Giurgiu cod SMIS 155203, finanțat 
în cadrul Programului Operațional Infrastructură Ma-
re. Obiectivul general al proiectului vizează consolida-
rea capacității de gestionare a situației de urgență ca-
uzată de criza sanitară COVID –19, la nivelul Spitalului 
de Pneumoftiziologie Izvoru. Prin proiect se va extinde 
instalația de fluide medicale în corpurile C6 – Pavilion 
medical nr. 1, C7 – Pavilion medical nr. 2 și C18 – Pavi-
lion medical MDR și vor fi realizate lucrări la instalații-
le electrice din corpurile C6 – Pavilion medical nr. 1, C7 
Pavilion medical nr. 2 și C18 – Pavilion medical MDR. 
Durata de implementare a proiectului este de 20 de 
luni, 16 noiembrie 2021 - 30 iunie 2023 (aceasta cu-
prinzând și perioada de desfășurare a activităților pro-
iectului înainte de semnarea Contractului de finanța-
re). Valoarea totală eligibilă a proiectului, conform con-
tractului de finanțare, este de 3.249.670,71 lei, finanța-
tă în procent de 100% din FEDR-REACT EU.

Sursa: giurgiu-tribune.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesul.ro
http://gazetadambovitei.ro
http://canalsud.ro
http://giurgiu-tribune.ro
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Municipiul Fetești are unul dintre cele mai dotate spita-
le din Sud-Estul României, modernizat la cerințele actuale, 
după achiziția de echipamente de ultimă generație făcută 
pentru Spitalul Municipal „Anghel Saligny”. Aparatura me-
dicală a fost cumpărată cu fonduri europene nerambursabi-
le obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020 și acoperă aproape toate secțiile unității medica-
le. Proiectul accesat de unitatea medicală se ridică la o va-
loare de 10,68 milioane lei și se află în plină derulare. Printre 
echipamentele achiziționate se numără un autoclav orizon-
tal, cu dublu circuit, pe stația de sterilizare, un container sa-
nitar pentru triaj, complet dotat, sisteme endoscopice pen-
tru chirurgia laparoscopică, o masă chirurgicală radio-trans-
parentă, un aparat mobil RX și 100 de paturi noi ce vor fi dis-
tribuite în toate secțiile.

Sursa: ilnews.ro

Echipamente
medicale de ultimă generație 

pentru Spitalul Municipal Fetești

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației a anunțat semnarea contractelor de execuție 
pentru 15 creșe moderne și eficiente din punct de ve-
dere energetic, incluse în Programul național de con-
struire de creșe. Printre cele 15 creșe pentru care s-a 
semnat contractul de execuție se numără și cea de la 
Câmpina, care va fi realizată în cartierul Voila, pe un te-
ren din imediata vecinătate a Școlii Gimnaziale nr. 3. 
Câmpina se află pe lista localităților unde se vor con-
strui creșe mici, alături de Petroșani și Motru, în vreme 
ce la Drobeta Turnu Severin, Călărași, Marghita, Mo-
reni și Caransebeș vor fi construite creșe medii, iar la 
Alba Iulia, Oradea, Deva, Oltenița, Lugoj și Sectorul 2 
București se vor construi creșe mari. Investiția se va re-
aliza prin CNI (Compania Națională de Investiții) și va 
cuprinde săli de joacă, dormitoare, sală pentru festivi-
tăți, bucătărie și spălătorie, cabinet medical, spații ad-
ministrative și un loc de joacă în aer liber. De aseme-
nea, vor fi montate panouri solare pe acoperișul cre-
șei pentru a asigura din surse regenerabile o parte din 
energia necesară funcționării clădirii. De altfel, va fi 
prima instituție publică din Câmpina pe care se mon-
tează de la bun început astfel de panouri solare.

Acum, odată cu semnarea contractului de execu-
ție, urmează emiterea autorizației de construire și apoi 
emiterea ordinului de începere efectivă a lucrărilor.

Sursa: campinatv.ro

A fost semnat
contractul de execuție pentru creșa 

din cartierul Voila, din Câmpina
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Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrați-
ei, a semnat primele 6 contracte finanțate prin Compo-
nenta 10 – Fondul local din Planul Național de Redresare 
și Reziliență. Contractele încheiate între autorități publice 
locale și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Admi-
nistrației vizează amenajarea teritoriului și planificarea ur-
bană, iar valoarea totală a acestora este de 7.190.710,96 
lei. În data de 16 mai 2022 a fost deschisă platforma MDL-
PA pentru prima rundă de depunere a proiectelor în ca-
drul Componentei 10 – Fondul Local, iar aceasta se va în-
chide la data de 30 iunie 2022. Începând cu data de 20 iu-
nie, cu 10 zile înainte de încheierea apelului, pot fi semna-
te primele contracte a căror evaluare a început pe 8 iunie.

Contractele de finanțare semnate vizează: elaborarea 
Planului Urbanistic General (PUG) în format digital al comu-
nei Deleni (jud. Iași) – 527.221,10 lei; elaborarea în format GIS 
a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare 
urbană în comuna Lupeni (jud. Harghita) – 635.594,41 lei; ac-
tualizarea și transpunerea în format GIS al PUG-ului comunei 
Călinești (jud. Teleorman) – 527.221,17 lei; elaborarea Planu-
lui de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) la nivelul localită-
ții Tismana (jud. Gorj) – 2.676.339,86 lei; actualizarea docu-
mentației de urbanism – Plan Urbanistic General al munici-
piului Galați – 3.790.134,41 lei; actualizarea Planului de Ame-
najare a Teritoriului Județean Bihor – 1.388.349,08 lei.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Primăria Călinești, în primele șase 
UAT-uri din țară care primesc bani 

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

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
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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