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Dotări finanțate prin Regio, pentru Ambulatoriul 
din cadrul Spitalului Județean Călărași

În data de 21 ianuarie, Liviu Gabriel Mușat, direc 
torul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, și Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean 
Călărași, au semnat contractul de finanțare pentru pro 
iectul „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului 
Județean Călărași”, ce are ca obiectiv creșterea acce 
sibilității serviciilor de sănătate.  

Demersul administrației județene primește finan 
țare europeană prin Regio (Programul Operațional Re
gional 20142020), în cadrul Axei prioritare 8 – „Dez‐
voltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de 
investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce pri ‐
vește starea de sănătate și promovând incluziunea so‐
cială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la servi‐
ciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, 
Obiectivul specific 8.1  Creșterea accesibilității servi‐
ciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secun ‐
dar, în special pentru zonele sărace și izolate, Opera 
țiunea A Ambulatorii. 

În acest sens, dotarea cu echipamente medicale 
performante va asigura populației servicii de calitate 
și posibilitatea depistării în etape incipiente a even
tualelor maladii. De asemenea, durata de spitalizare a 
pacienților internați, care nu necesită îngrijire medicală 
permanentă, precum și timpul de diagnosticare și tra
tament vor fi considerabil diminuate. Nu în ultimul 
rând, aparatura de ultimă oră va configura pentru per
sonalul medical condiții optime de desfășurare a ac ti 
vității, fiind totodată o condiție esențială pentru obți 
nerea și implementarea sistemului de management 
al calității ISO 14001.  

Proiectul se ridică la o valoare totală de 10.335.990,72 
lei, din care peste 7,2 milioane de lei constituie con tri 

buția din Fondul European de Dezvoltare Regională, a 
proape 2,9 milioane de lei reprezintă alocarea din bu
getul național, în timp ce beneficiarul asigură o cofi nan 
țare de peste 200 de mii de lei. Perioada de imple mentare 
de 25 de luni, începând cu 1 septembrie 2018. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în ca 
drul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram
bursabile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului 
Călărași, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
116 de aplicații, având o valoare solicitată de peste 990 
de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele trei proiec 
te înregistrate la nivelul Axei prioritare 8, sunt solicitate 
fonduri în valoare de peste 22 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio pentru construcția și dotarea 
unei grădinițe, în zona Bora, municipiul Slobozia

Marina Vișan, director adjunct 
Organism Intermediar POR, și 

AdrianNicolae Mocioniu, primarul 
municipiului Slobozia, au semnat marți, 
21 ianuarie, la sediul din Călărași al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, contractul de finanțare 
pentru proiectul „Creșterea calității 
serviciilor sociale și asigurarea educației 
timpurii în municipiul Slobozia, prin 
construcția și dotarea unei grădinițe 
(zona Bora)”. 

Pentru a determina o creștere a participării la ni
velul educației timpurii și învățământului obligatoriu, 
în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpu 
rie a sistemului, municipalitatea va construi și va dota 
o grădiniță în cartierul Bora. În această zonă există o 
pondere crescută a persoanelor defavorizate pe cele 
trei componente ale marginalizării: ocupare, locuire 
și capital uman. Implementarea proiectului va permite 
accesul la servicii educaționale de calitate pentru 60 
de preșcolari, contribuind totodată la reducerea emi
siilor de CO2, prin utilizarea surselor de energie rege
nerabilă.  

Prin această aplicație, au fost accesate fonduri ne 
rambursabile în cadrul Programului Operațional Regio 
nal 2014 – 2020 (Regio), prin Axa prioritară 4 – „Spriji ‐
nirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectiv specific 
4.4  „Creșterea calității infrastructurii în vederea asi‐
gurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea 
participării părinților pe piața forței de muncă”. 

Proiectul necesită investiții ce se ridică la o valoare 
totală de 2.841.271,72 lei, din care peste 1,8 milioane 
de lei sunt asigurate de Fondul European de Dezvoltare 
Regională, bugetul național alocă o finanțare de apro
ximativ 280 de mii de lei, în timp ce cofinanțarea benefi 

ciarului este de aproape 43 de mii de lei. Perioada de 
im plementare este de 42 de luni, începând cu 1 no
iembrie 2018. 

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv apli 
cațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în regiunea 
Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri neram 
bursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de cereri de 
finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde 
de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință 
de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 
4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre aces
tea, prin cele 10 aplicații depuse de municipiul Slobo
zia, sunt solicitate finanțări de peste 114 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Dragomir SCRIPCĂ 
• 12 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 14 ianuarie, colegul nostru Dragomir 

SCRIPCĂ, expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, a 
împlinit 12 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dez
voltare Regională Sud Muntenia! 

Pe această cale, îl felicităm șii mulțumim pentru 
profesionalism și pentru întreaga activitate desfășurată 
dea lungul celor 12 ani în sprijinul beneficiarilor de fonduri 
Regio din județul Ialomița! 

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

Marilena BARON 
• 20 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
Vineri, 17 ianuarie, colega noastră Marilena BA

RON, expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, a 
aniversat 20 de ani de activitate în cadrul Agenției pen
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Pe această cale, te felicităm șiți mulțumim pentru 
implicarea și pentru competența manifestate în în
treaga activitate desfășurată în Agenție! 

La Mulți Ani cu realizări personale și profesio
nale!

Grupurile Tematice Regionale 
organizate la nivelul regiunii Sud Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia con 
tinuă seria de acțiuni destinate pregătirii perioadei de progra 
mare 20212027. Astfel, începând cu 28 ianuarie, vor fi orga
nizate întâlniri ale Grupurilor Tematice Regionale, în vederea 
actualizării Planului de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 (PDR), 
document elaborat întrun cadru partenerial larg. PDR Sud Mun 
tenia reprezintă principalul document de planificare și pro
gramare care stabilește direcțiile strategice, prioritățile de dez
voltare precum și mecanismele de finanțare pentru atingerea 
obiectivelor de dezvoltare asumate, realizat la nivel regional și 
aprobat de către factorii de decizie din Regiunea Sud Muntenia. 

În acest sens au fost constituite 7 Grupuri Tematice Regio 
nale, câte unul pentru fiecare domeniu de specializare inteligen 
tă, identificat la nivelul regiunii. Întâlnirile vor avea loc astfel: 

Competitivitate, Specializare Inteligentă și Digitalizare  •
28.01.2020   Pitești, Argeș; 

Mobilitate și Infrastructură  04.02.2020, Târgoviște, Dâmbovița; •
Dezvoltare Urbană Durabilă și Localități Inteligente  •

06.02.2020 – Ploiești, Prahova; 
Dezvoltare Rurală și Agricultură  11.02.2020, Călărași; •
Protecția Mediului, Eficiență Energetică și Tranziția către •

o Economie Circulară  13.02.2020 – Alexandria, Teleorman; 
Susținerea Sănătății și Protecției Sociale  19.02.2020, Giurgiu; •
Educație și Ocuparea Forței de Muncă  25.02.2020, •

Slobozia, Ialomița. 
Grupurile Tematice Regionale (GTR) reunesc reprezen 

tanți ai ADR Sud Muntenia, ai grupurilor de parteneriat local, 
ai universităților, mediului de afaceri, sindicatelor, ONGurilor, 
precum și ai altor instituții relevante. 

În cadrul reuniunilor vor fi supuse dezbaterii direcțiile 
de finanțare pentru perioada 20212027 din Planul de Dez
voltare al Regiunii Sud Muntenia. În acest sens, pe parcursul 
evenimentelor cei prezenți vor avea posibilitatea să participe 
la atelierele de lucru pentru identificarea nevoilor, măsurilor 
și ideilor de proiecte care se vor regăsi în Planul de Dezvoltare 
al Regiunii Sud Muntenia. În baza acestora, ADR Sud Muntenia 
va face propuneri pentru alocarea de fonduri în perioada 
20212027, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, din fondurile 
distribuite de Uniunea Europeană Statelor Membre. 

Persoanele interesate să participe la aceste Grupuri Te
matice Regionale se pot înscrie completând formularele on
line, accesând linkurile de mai sus.

https://forms.gle/MzmrjHJfTr1MzvPXA
https://forms.gle/dv5WJHoHkGn8eJwBA
https://forms.gle/kcwo3QC3maE9Dtrv9
https://forms.gle/DiaHGVFUERMVe3vf8
https://forms.gle/3FciAYoEppwNiEYS7
https://forms.gle/3FciAYoEppwNiEYS7
https://forms.gle/3FciAYoEppwNiEYS7
https://forms.gle/6SZa7rYvwJVNq6W89
https://forms.gle/dsxp4BvbTaCWxhGw8
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Proiectul „Green Tourism Products” 
la final!

Proiectului „Green Tourism Products”, finanțat în 
cadrul programului INTERREG VA România – Bulgaria, 
Axa prioritară 2 „A green region” („O regiune verde”) a 
fost finalizat. Pentru iubitorii naturii și ai mișcării în aer 
liber, acest proiect a dezvoltat produse turistice inedite 
prin evenimente de drumeții și de alergare în zona si
turilor naturale și culturale din regiunea transfrontalie 
ră românobulgară. Prin aceste activități, care combină 
ecoturismul cu turismul sportiv au fost promovate zo
nele mai puțin cunoscute, care, prin natura lor extrem 
de bogată și variată, au o valoare inestimabilă. 

În cadrul proiectului  au fost organizate 10 acțiuni 
pilot în zona de graniță, utilizând echipamentele spor
tive achiziționate, pentru a promova noile produse tu

ristice, astfel: șase expediții experimentale de drumeții 
și patru evenimente de alergare experimentale (ma
raton) în România și în Bulgaria, la care au participat 
în total aproximativ 740 de persoane. 

Implementat în 18 luni, până în ianuarie 2020, a 
plicația a beneficiat de un buget de aproape 500 de mii 
de euro, din care peste 420 de mii de lei au ca prove 
niență Fondul European de Dezvoltare Regională.  

Destinat publicului larg, proiectul a fost realizat 
de Asociația Club Sportiv ACTIS Călărași, în calitate de 
lider de proiect, în parteneriat cu Asociația ARETE – SPORT 
din Vratsa și Asociația pentru Îmbunătățirea Relațiilor 
Interumane (AIRI) „Harald Gormsson” din Mavrodin. 

Sursa: observatorcl.info

http://observatorcl.info
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Ministrul Marcel Boloș a organizat consultări 
privind descentralizarea la nivelul regiunilor cu reprezentanții 

autorităților centrale, locale și ai Comisiei Europene

Ministrul Fondurilor Europene, 
Marcel Boloș, a organizat o 

reuniune de lucru privind mecanismul in 
stituțional propus de MFE pentru 
atragerea fondurilor europene în 
perioada de programare 20212027 și 
elaborarea strategiilor urbane și 
regionale. Întâlnirea a fost necesară 
pentru ca structurile relevante să își ex 
prime opiniile privind arhitectura 
Programelor Opera țio nale și sistemul de 
gestionare a fondurilor europene 
propuse de MFE pentru perioada 2021
2027, în special în ceea ce privește 
decizia de descentralizare la nivelul 
regiunilor a Programului Operațional 
Regional. 

Au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, 
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Adminis 
trației, Agențiilor de Dezvoltare Regionale, Asociației 
Municipiilor din România (AMR), Asociației Orașelor 
din România (AOR) și ai Uniunii Naționale a Consiliilor 
Județene din România (UNCJR). 

„Descentralizarea la nivelul regiunilor propusă de 
noi are la bază principiul apropierii de cetățean, de 
beneficiar. Proiectele reprezintă motorul implementării 
Programelor Operaționale, generând absorbția fondu ‐
rilor europene și având un impact semnificativ în eco‐
nomie”, a declarat ministrul Marcel Boloș. 

Reprezentanții autorităților locale (AMR, AOR și 
UNCJR), precum și cei ai Agențiilor de Dezvoltare Re
gională au susținut în unanimitate oportunitatea des
centralizării la nivelul regiunilor. Argumentele pro des
centralizare ale acestora au fost: 

descentralizarea poate oferi un răspuns la provo•
cările reale ale regiunilor, prin reducerea diferențelor 
între și în interiorul acestora, odată cu stimularea dez
voltării economice durabile, prin valorificarea specifi
cului local/regional în interesul cetățenilor; 

reducerea lanțului decizional, prin limitarea disper •
siei funcțiilor, o mai mare responsabilizare a actorilor 
implicați, care să asigure un cadru unitar de coordona 
re, management strategic și operațional în implemen
tarea fondurilor disponibile pentru perioada 20212027; 

eficientizarea implementării în ceea ce privește ter •

menele și asumarea deciziilor; 
punerea în practică a principiului Comisiei Euro•

pene privind apropierea Politicii de Coeziune de cetă 
țeni, prin implementarea acestei politici de finanțare la 
nivel regional/local; 

stimularea schimbului de bune practici și transfe •
rul de expertiză capitalizat dea lungul timpului în struc 
turile din teritoriu; 

Aceste argumente au fost completate de cele ale 
Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR): 

experiența acumulată încă din perioada de prea•
derare privind implementarea fondurilor europene, a 
programelor gestionate prin management direct sau 
prin programe guvernamentale; 

structuri solide, cu personal stabil (1.200 persoa •
ne angajate la nivelul celor 8 ADRuri) și o rată de fluc 
tuație redusă, de sub 3%; 

dezvoltarea leadershipului și asumarea deciziilor •
în implementarea fondurilor europene; 

alegerea și prioritizarea nevoilor, printro aborda •
re susținută de o coordonare centralizată, unitară și o 
bună adaptare a intervențiilor de finanțare la nevoile 
și specificul regional; 

îndeplinirea eficientă a funcțiilor și sarcinilor afe•
rente, ținând cont de faptul că implementarea fondu
rilor a avut bază un sistem bazat pe criterii de per formanță. 

Reprezentanții Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dez voltării și Administrației (MLPDA), instituție care 
gestionează actualul Program Operațional Regional 
(POR), au agreat faptul că descentralizarea este cea 
mai bună opțiune pentru dezvoltarea regională, așa 
cum este susținută și de programul de guvernare. 

În același timp, reprezentanții Comisiei Europene 
au subliniat că CE nu va mai aproba un program dedi
cat intervențiilor la nivel regional similar POR 2014
2020 (implementat la nivel național), supercentralizat 
și cu o diversitate de sectoare care exced competența 
MLPDA și nici crearea unui program de anvergura aces
tuia, care ridică probleme în implementare. 

Totodată, reprezentanții Comisiei Europene șiau 
exprimat încrederea în abilitățile ADRurilor de a preîn
tâmpina întârzierile din actuala perioadă de progra
mare în ceea ce privește elaborarea ghidurilor și eva
luarea proiectelor. 

Sursa: MFE

http://mfe.gov.ro
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Planul de investiții pentru Pactul ecologic european

Comisia Europeană a prezentat planul de investiții pentru Pactul ecologic european care va 
mobiliza fonduri publice și private prin intermediul unor instrumente financiare ale Uniunii 

Europene, în special InvestEU. Astfel, acest demers inițiat de executivul european poate duce la 
investiții în valoare de cel puțin 1.000 de miliarde de euro.  

Planul prevede ca toate statele membre, regiunile 
și sectoarele să contribuie la tranziție, în funcție de 
intensitatea provocărilor. Unele regiuni vor fi afectate 
în mod particular și vor trece prin transformări eco
nomice și sociale profunde. Pentru aceasta, mecanis
mul pentru o tranziție echitabilă va oferi sprijin finan
ciar și practic specific pentru ai ajuta pe lu crători și a 
genera investițiile necesare în regiunile respective. 

Planul de investiții pentru Pactul ecologic euro
pean va mobiliza fonduri UE și va crea un cadru favo
rabil care să faciliteze și să stimuleze investițiile publice 
și private necesare pentru tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, verde, competi
tivă și incluzivă. Venind în completarea altor inițiative 
anunțate în cadrul acordului de natură ecologică, pla
nul se bazează pe trei dimensiuni – finanțare, facilitare 
și sprijin practic. În privința finanțării, se dorește mo 
bilizarea, în următorul deceniu, a unui cuantum de 
minimum o mie de miliarde de euro reprezentând 
investiții durabile. Cea mai mare proporție de până 
acum de cheltuieli din bugetul UE pentru acțiuni cli
matice și de mediu va face posibilă atragerea de fon
duri private, un rolcheie urmând a fi jucat de Banca 
Europeană de Investiții. 

Referitor la facilitare, este avută în vedere oferirea 
de stimulente pentru deblocarea și redirecționarea 
investițiilor publice și private. UE va furniza investito
rilor instrumente, plasând resursele financiare durabile 
în centrul sistemului financiar, și va facilita realizarea 
de investiții durabile de către autoritățile publice, în
curajând „înverzirea” bugetului și achizițiile publice 
ecologice și concepând modalități de a facilita proce
durile de aprobare a ajutoarelor de stat destinate re
giunilor vizate de tranziția echitabilă. 

În legătură cu sprijinul practic, Comisia Europeană 
va acorda sprijin autorităților publice și promotorilor 
proiectelor pentru planificarea, conceperea și execu
tarea de proiecte sustenabile. Mecanismul pentru o 
tranziție echitabilă este un instrumentcheie creat pen
tru a se asigura că tranziția că tre o economie neutră 
din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil. 
Deși toate regiunile vor avea nevoie de finan țare, iar 
Planul de investiții pentru Pactul ecologic european o 
va furniza, mecanismul asigură un sprijin țintit care să 

aju te la mobilizarea unui cuantum de cel puțin 1.000 
de miliarde de euro în perioada 20212027 în cele 
mai afectate regiuni, în scopul de a se atenua impactul 
socioeconomic al tranziției. 

Mecanismul va crea investițiile necesare pentru 
a ajuta lucrătorii și comunitățile care se bazează pe 
lanțul valoric al com bustibililor fosili. Mecanismul va 
suplimenta contribuția sub stanțială de la bugetul UE 
prin intermediul tuturor instrumen telor care sunt re
levante în mod direct pentru tranziție. 

Mecanismul pentru o tranziție echitabilă va con
sta în trei surse principale de finanțare: 

1) Un fond pentru o tranziție echitabilă, care va 
primi alocări noi din partea UE în cuantum de 7,5 mi
liarde de euro, sumă care se adaugă cuantumului inclus 
în propunerea Comisiei pentru următorul buget pe 
termen lung al UE. Pentru a putea valorifica partea 
din fond care le revine, statele membre vor trebui, în 
colaborare cu Comisia, să identifice teritoriile eligibile 
prin intermediul unor planuri teritoriale specifice pri
vind tranziția echitabilă. Statele membre vor trebui, 
de asemenea, să se angajeze să aloce, pentru fiecare 
euro din Fondul pentru o tranziție echitabilă, finanțări 
din Fondul European de Dezvoltare Regională și din 
Fondul Social European Plus și să furnizeze resurse 
naționale suplimentare. Efectul cumulat va consta în 
finanțare în cuantum de 3050 de miliarde de euro, 
care va mobiliza și mai multe investiții. Fondul va fur
niza în principal granturi regiunilor. De exemplu, va 
sprijini lucrătorii în dobândirea de abilități și 
competențe pentru viitoarea piață a forței de muncă 
și va ajuta IMMurile, startupurile și incubatoarele de 
afaceri să creeze noi oportunități economice în aceste 
regiuni. Totodată, fondul va sprijini investițiile în 
tranziția către o energie curată, de exemplu în eficiența 
energetică. 

2) O schemă specifică pentru o tranziție echitabilă 
în cadrul InvestEU, pentru mobilizarea de investiții în 
cuantum de până la 45 de miliarde de euro. Această 
schemă va încer ca să atragă investiții private, inclusiv 
în energie și transporturi durabile, care să aducă be
neficii regiunilor respective și să ajute economiile aces
tora să găsească surse noi de creștere. 

(continuare în pagina 9) 



www.adrmuntenia.ro 9 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #449 
13 • 20 ianuarie 2020

OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

30 ianuarie 2020  noul termen 
de depunere a propunerilor 

de proiecte în cadrul apelului 
„Creșterea incluziunii 
și abilitarea romilor”

Fondul Român de Dezvoltare So 
cială (FRDS) a prelungit termenul li 
mită de depunere a proiectelor în ca 
drul apelului de proiecte destinat 
„Creș terii incluziunii și abilitării ro‐
milor”, organizat în cadrul Programu 
lui Dezvoltare Locală, finanțat prin 
intermediul Granturilor SEE și Nor
vegiene 20142021. Astfel, solicitan 
ții eligibili pot depune propunerile 
de proiect până la data de 30 ianua 
rie 2020. 

Această modificare a fost inclu 
să întrun corrigendum care a fost 
publicat în secțiunea web dedicată 
Programului din cadrul websiteului 
FRDS (www.frds.ro). Pe lângă pre
lungirea termenului limită de depu 
nere a proiectelor, prin intermediul 
corrigendumului au fost ope  ra te și 
alte modificări importante în do cu 
mentația de apel, pe care solici tan 
ții eligibili sunt invitați să le consulte, 

accesând următorul link: co rri gendum 
nr. 2/14.01.2020 pentru apelul „Creș ‐
terea incluziunii și abilitarea romilor”. 

Lansat la data de 11 septembrie 
2019, apelul are alocată o sumă to
tală de 16 milioane de euro și oferă 
suport pentru creșterea accesului și 
a calității serviciilor adresate romi
lor, în domeniile asistență socială, 
educație, ocupare, sănătate și locui 
re, respectiv pentru consolidarea ca 
pacității centrelor educaționale/ af
ter school/ de zi existente, care lu crea ză 
cu un procentaj ridicat de copii și ti 
neri romi. De asemenea, proiectele 
finanțate vor urmări abilitarea și îm
puternicirea romilor și combaterea 
oricărei forme de discriminare a 
acestora. Solicitanții eligibili sunt 
entitățile publice, organizațiile ne
guvernamentale și asociațiile auto 
rităților locale. 

Sursa: FRDS

(continuare din pagina 8) 
3) Un mecanism de împru

mut pentru sectorul public, în co
laborare cu Banca Europeană de 
Investiții, cu garanții de la bugetul 
UE, pentru mobilizarea unor in 
ves tiții de 2530 de mili arde de 
euro. Mecanismul va fi folosit pen 
tru împrumuturi acordate secto
rului public, de exemplu în secto 
rul rețelelor de încălzire centra lizată. 
În martie 2020, Comisia va prezen 
ta o propunere legislativă care să 
în cadreze acest aspect. 

Mecanismul pentru o tran 
ziție echitabilă vizează mai mult 
decât finanțarea. Prin intermediul 
unei platforme dedicate tranziției 
echitabile, Comisia Europeană va 
furniza asistență teh nică statelor 
membre și investitorilor și se va 
asigura că sunt im plicate comuni 
tățile afectate, autoritățile locale, 
partenerii so ciali și organizațiile ne 
guvernamentale. Mecanismul pen 
tru o tranziție echitabilă va inclu 
de un cadru de guvernanță puter nic, 
axat pe planuri teritoriale speci
fice privind tranziția echitabilă. 

Sursa: caleaeuropeana.ro

Sursă foto: ecotic.ro

Sursă foto: britishcouncil.ro

http://www.frds.ro
http://www.frds.ro
http://caleaeuropeana.ro
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

O destinație culturală: 
Casa Memorială „Gellu Naum”

În preajma Zilei Culturii Naționale, la 
170 de ani de la nașterea poetului 

supranumit „luceafărul poeziei 
românești” am ales drept obiectiv 
turistic locul unde a scris și a trăit o 
perioadă scriitorul Gellu Naum, unul 
dintre marii reprezentanți ai 
suprarealismului. 

Situată în Parcul Natural Comana, cea mai mare 
arie protejată din Câmpia Română, localitatea Comana 
nu este doar un loc ce impresionează prin frumusețea 
naturii, ci și un spațiu plin de istorie, aici fiind deschisă 
vizitelor Casa Memorială „Gellu Naum”.  

Trecând pragul casei, te întâmpină o colecție de 
obiecte mari și mici, de la clopoței și ceramică, la vâsle 
le bărcii cu care scriitorul obișnuia să se plimbe pe bal 
ta din spatele curții, fiecare obiect de ceramică fiind ilu 
minat individual, ca întrun adevărat muzeu. La etaj, lân gă 
pod, biroul poetului impresionează prin numărul de 
cărți, dar și prin priveliștea către „malul albastru” vizi
bilă de la masa de lucru de sub fereastră. 

Vizitată vara (să nu uităm că poetul sa născut pe 
data de 1 august 1915), locația dobândește o notă de 

distincție prin vegetația abundentă: casa este în întregi 
me înfășurată în iederă și viță de vie, în timp ce curtea 
este vegheată de meri și caiși. Pe verandă, șezlonguri 
și scaune țărănești așteaptă vizitatorii... 

Și dacă aceste câteva rânduri au fost convingătoa 
re, mai poți trece pe lista obiectivelor de vizitat și Ate
lierul Muzeu „Moara de Hârtie”, Mănăstirea Comana 
sau chiar Parcul Natural Comana, în întregime. 

Sursa: bewhere.ro

Sursă foto: planiada.ro

http://bewhere.ro
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Inițiative destinate patrimoniului istoric 
și arhitectural, la Câmpulung

Administrația musceleană are în vedere elabora
rea unui proiect de intervenție destinat valorificării 
patrimoniului istoric și arhitectural, alocând anual fon
duri pentru repunerea în valoare a crucilor votive din 
Câmpulung, existând chiar posibilitatea să se inițieze 
un traseu turistic care să includă aceste monumente.  

Localitatea argeșeană este amprentată de exis tența 
acestor monumente, adevărate pagini de istorie, ridicate 
în preajma bisericilor sau în vechile cartiere, în intersecțiile 
din oraș. Dea lungul timpului, treizeci și nouă de astfel 
de cruci au fost cioplite în calcar de Albești. Pe fiecare 
din ele au fost săpate texte în chirilica slavonă sau chirilica 
românească, ce pomenesc nu mele sfântului căruia îi este 
închinată, evenimentul și numele închinătorilor. Crucile 
sunt ornamentate cu motive tradiționale, unele dintre 
ele coborând în trecut până în perioada dacică, toate 
atestând o continuitate de locuire și o profundă și temei
nică spiritualitate. Din tre acestea, cea mai importantă ca 
monument și document medieval este Crucea Jurămân
tului, situată în apropierea Mânăstirii Negru Vodă, obiectiv 
în față căruia dregătorii orașului jurau credință localității 
și oamenilor acesteia. Cea mai veche dintre cele treizeci 
și șapte de cruci datează din 21 iunie 1576, iar cea mai 
recentă, din 1850, aflată în curtea Bisericii Șubești.  

Sursa: jurnaluldearges.ro

ARGEȘ

Finanțare europeană 
pentru un club al pescarilor, în Călărași

Unul dinte locurile de suflet ale călărășenilor, in
tegrat în patrimoniul natural al zonei, va deveni club 
pentru pescari. În acest sens, clădirea din zona Jirlău 
a Parcului Central va fi reabilitată și transformată într
un spațiu pentru activități diverse și complexe. Astfel, 
aici pot fi desfășurate acțiuni educative, având ca te
matică protecția mediului, și de promovare a patrimo 
niului local, se pot derula programe socioculturale ca 
re să pună în valoare tradițiile populare, cu accent pe 
domeniul pescuitului, sesiuni instructive ce au în vede 
re dezvoltarea zonei pescărești prin valorificarea dife
ritelor oportunități de finanțare, precum și acțiuni des
tinate transmiterii acestui meșteșug noii generații. 

Pentru realizarea acestor obiective, administrația 
municipiului Călărași a semnat contractul privind elabo
rarea documentației tehnicoeconomice, execuția lucră

rilor și dotarea viitorului club, proiectul „Promova rea in‐
cluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor 
dunăreni din municipiul Călărași” fiind finanțat în cadrul 
Programului Operațional pentru Pescuit și Afa ceri Mari
time 20142020 cu fonduri ce depășesc un mi lion de lei. 

Sursa: realitateadincalarasi.ro

CĂLĂRAȘI

Sursă foto: historia.adhst.ro
Sursă foto: Florin Rădulescu (FB)

http://jurnaluldearges.ro
http://realitateadincalarasi.ro
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Școală generală 
inaugurată în comuna Șotânga!

Începând cu cel deal doilea semestru al acestui 
an școlar, 200 de elevi și 40 de cadre didactice din co
muna Șotânga își desfășoară activitatea întro unitate 
școlară ultramodernă, datorită unui proiect ambițios 
derulat de administrația locală, finanțat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală.  

Astfel, în urma investițiilor realizate, vechea școală 
a fost reabilitată și modernizată, rezultând săli de clasă 
dotate cu mobilier adecvat și echipamente moderne, 
laboratoare în care elevii vor utiliza aparatură de ultimă 
generație, sală multimedia, bibliotecă, grupuri sanitare 
noi, precum și o sală de ședințe. Școala Gimnazială „Pro ‐
fe sor Ilie Popescu” din Șotânga dispune, de asemenea, 
de încălzire centrală și de sistem video de supraveghe 
re. Procesului de modernizare a fost supus și exteriorul 
școlii, unde au fost amenajate spații verzi și un teren 
de sport.  

Prin implementarea proiectului, administrația lo
cală șia atins obiectivul de a realiza un sistem edu ca 
țional stabil, echitabil, eficient și relevant la nivelul co
munei Șotânga, prin sporirea accesului la e ducația de 
calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială 
și a egalității șanselor pentru toți elevii. 

Sursa: ziaruldambovita.ro

DÂMBOVIțA

Aparatură 
de peste 100.000 de euro 
pentru Spitalul Județean 

de Urgență Giurgiu
Paturi, monitoare pentru funcțiile vitale, defibri

lator, mese de resuscitare neonatală, incubatoare sunt 
doar câteva din dotările destinate secțiilor de Pediatrie, 
Anestezie și terapie intensivă (ATI) și Neonatologie, din 
Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Datorită acestor 
echipamente moderne, calitatea actului medical va fi 
considerabil îmbunătățită, acestea oferind pacienților 
o șansă în plus la viață. 

Acest proiect ce răspunde nevoilor comunității a 
fost realizat ca urmare a parteneriatului realizat între 
Spitalul de Urgență Giurgiu, MOL România și Asociația 
Inima Copiilor.   

Sursa: giurgiupesurse.ro

GIURGIU

http://ziardambovita.ro
http://giurgiupesurse.ro
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Iluminat public modern în comuna Săveni
Inițiativă cu impact pozitiv asupra bugetului comunei 

Săveni! În urma unui sondaj realizat în rândul locuitorilor 
comunei, care șiau exprimat dorința de a beneficia de 
un sistem de iluminat public de calitate, administrația lo
cală a implementat un astfel de proiect de modernizare. 
Ca atare, cele 238 de lămpi stradale cu LED ce permit 
variații de luminozitate grație sistemului dimabil cu care 
au fost prevăzute din fabrică, vor reduce consumul de 
energie electrică, generând astfel o diminuare a costurilor 
aferente. Proiectul de modernizare a iluminatului public 
stradal a primit finanțare în valoare de peste 220 de mii 
de lei de la Consiliul Județean Ialomița, prin intermediul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. 

Sursa: realitatea‐ialomiteana.blogspot.com

IALOMIțA

Mavrodin, 
comuna din Teleorman 

ce va avea bazin de înot!

TELEORMAN

Acces  
gratuit la internet, 

în municipiul 
Câmpina

O importantă oportunitate de 
finanțare a fost valorificată de 

autoritățile locale câmpinene! Este 
vorba despre programul european 
Wifi4EU, accesat în prezent de peste 
600 administrații din România, program 
prin intermediul căruia sunt acordate 
vouchere în valoare de 15.000 de lei 
pentru achiziția de echipamente 
destinate furnizării gratuite de internet 
wireless în spații publice. 

Astfel, locuitorii orașului, precum și cei care tran
zitează localitatea în scopuri turistice, pot accesa gra
tuit rețeaua de internet în următoarele puncte ame
najate: Parcul Regele Mihai I, Parcul Turnătorie, parcul 
din cartierul Slobozia, parcul din zona Lacul Bisericii, 
Primăria Municipiului Câmpina, Direcția Economică, 
pasajul pietonal „La ceas”, zona învecinată cu  BCR, 
Parcul Durbac și Casa Căsătoriilor. Totodată, pentru 
cei aflați în trecere prin județul Prahova, menționăm 
că programul se derulează și în următoarele localități: 
Cocorăștii Mislii, Sângeru, Starchiojd, Bălțești, Târgșoru 
Vechi, Bucov, Fântânele, AriceștiiRahtivani, Berceni, 
Drajna și Dumbrava, orașele Mizil, Azuga, Băicoi și Sinaia. 

Sursa: telegrama.ro

PRAHOVA

Sursă foto: globaltech.com
.ro

Mediul rural din județul Teleorman înregistrează 
o premieră: în comuna Mavrodin va fi construit un ba 
zin de înot! Investiția va fi realizată ca urmare a faptului 
că localitatea a fost cuprinsă în proiectul „Bazine de înot” 
finanțat prin Programul național de construcții de interes 
public sau social, de Compania Națională de Investiții.  

Construcția va fi realizată după un proiect – tip, 
va fi destinată uzului didactic, cu posibilitatea de a fi uti 
lizată și de publicul larg, în afara orarului școlilor din lo
calitate, și nu se adresează activităților competiționale. 
Edificiul va fi prevăzut cu vestiare diferențiate pe sexe, 
dușuri și grupuri sanitare, precum și un cabinet de prim 
ajutor. Cu o capacitate de 65 de persoane, bazinul va 
putea fi utilizat simultan de două clase de elevi, alături 
de cadrele didactice coordonatoare. 

Sursa: infotr.ro

http://realitatea-ialomiteana.blogspot.ro
http://telegrama.ro
http://infotr.ro
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Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
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