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Comisia regională pentru stabilirea criteriilor de selecție 
a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia 

șia desemnat președintele!

În data de 24 iulie, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 

organizat cea dea doua ședința a 
Comisiei regionale pentru stabilirea 
criteriilor de selecție a proiectelor 
strategice ale regiunii Sud Muntenia. 
Scopul întâlnirii a fost alegerea prin vot a 
președintelui Comisiei, precum și 
aprobarea criteriilor suplimentare de 
selectare a proiectelor strategice pentru 
regiunea noastră, în vederea finanțării 
documentației tehnicoeconomice în 
cadrul Programului Operațional 
Asistență Tehnică 20142020. 

Astfel, în urma opțiunilor exprimate, domnul Vic
tor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, 
a fost desemnat cu majoritate de voturi drept pre șe 
din tele organismului deliberativ. Desfășurată online, 
întâlnirea de lucru a reunit reprezentanți ai autorităților 
publice, consilii județene, municipii reședință de județ, 
orașe și comune, precum și ai mediului de afaceri. De 
asemenea, în cadrul întâlnirii au fost aprobate și cri
teriile suplimentare de selecție a proiectelor pentru  
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infra 
structură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
le ocolitoare sau drumuri de legătură, centre de agre
ment, baze turistice sau tabere școlare, precum și de 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv o 

biective de patrimoniu cu potențial turistic. 
Comisia regională pentru stabilirea criteriilor de 

selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Mun
tenia este alcătuită din 17 membri cu drept de vot, 
după cum urmează: șapte membri reprezentând con
siliile județene, șapte membri pentru municipiile 
reședință de județ, un membru desemnat din partea 
Asociației Comunelor din România, un membru din par 
tea Asociației Orașelor din România și un membru din 
partea mediului de afaceri. Comisia este organism re
gional, fără personalitate juridică, constituit în scopul 
stabilirii criteriilor de selecție a proiectelor strategice 
pentru perioada de programare 20212027, proiecte 
ce au un impact major asupra dezvoltării regionale și 
care vor fi avizate în cadrul Consiliului pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte 
nia coordonează procesul de planificare a viitorului exer 
cițiu financiar, desfășurând în acest scop o serie de ac 
țiuni de informare cu privire la măsurile adoptate la 
nivel european și național în acest sens, precum și de 
corelare a documentelor strategice la contextul regiunii 
noastre. 

Portofoliul de proiecte este anexă a Planului de 
dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 
20212027, principalul document strategic de planifi
care și programare elaborat la nivelul regiunii, de ase
menea, disponibil spre consultare pe siteul Agenției.
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ADR Sud Muntenia – bune practici de dezvoltare durabilă 
în cadrul conferinței destinate promovării „Strategiei 
naționale pentru dezvoltarea durabilă a României”

Marți, 21 iulie, la inițiativa Departamentului pentru dezvoltare durabilă din cadrul Guvernului 
României, a avut loc conferința privind „Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030”, context în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a ilustrat 
domeniul dezvoltării durabile cu exemple de bune practici implementate la nivelul regiunii noastre. 

Astfel, Daniela Camelia Traian, director adjunct Di 
recția dezvoltare și comunicare în cadrul ADR Sud Mun 
tenia, subliniind rolul important pe care, de 20 de ani, 
agențiile pentru dezvoltare regională îl au în ceea ce 
privește evoluția comunităților locale și regionale, a 
precizat că „principiul dezvoltării durabile a stat dintot ‐
deauna la baza viziunii strategice asupra regiunii Sud 
Muntenia, principalele documente elaborate la nivelul 
Agenției pentru viitoarea perioadă de programare, 
respectiv Planul de dezvoltare regională și Strategia 
de specializare inteligentă, având la bază obiectivele 
de dezvoltare durabilă din cadrul Strategiei naționale 
pentru dezvoltarea durabilă a României”. În ceea ce 
privește exemplele de bună practică, pe lângă imple
mentarea programelor finanțate prin PHARE, respectiv 
a programelor operaționale regionale pentru care are 
rolul de organism intermediar, ADR Sud Muntenia sa 
arătat în mod constant preocupată de proiecte inova
tive care să sprijine dezvoltarea echilibrată a regiunii. 
În acest moment, sunt implementate nouă proiecte cu 
finanțare europeană prin programele Interreg Europe, 

Programul Operațional Capital Uman, Programul Transna 
țional Dunărea și COSME. Dintre acestea, cele care au o 
contribuție majoră la dezvoltarea durabilă a regiunii, 
au fost menționate: 

I. Proiectul Danube S3 Cluster – „Cooperare trans ‐
națională a clusterelor active în domeniul agroalimen ‐
tar, bazată pe abordarea specializării inteligente în 
regiunea Dunării” este finanțat în cadrul celui deal 
doilea apel de proiecte al Programului Transnațional 
Dunărea, Axa Prioritară 1: „Inovare și responsabilitate 
socială în regiunea Dunării”. Obiectivul principal al 
proiectului este de a stimula ecosistemul antrepreno
rial bazat pe inovare, prin elaborarea politicilor de clus 
ter inteligente și coordonate în contextul RIS 3, precum 
și prin îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților în ma
nagementului inovării și încurajarea cooperării trans 
naționale a clusterelor în sectorul agroalimentar. În ca 
drul proiectului se vor realiza planuri de acțiune locală 
în domeniul alimentației sănătoase și economiei cir
culare. 

(continuare în pagina 4) 
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(continuare din pagina 3) 
II. Proiectul SinCEAFC  „Consolidarea spiritului 

antreprenorial al IMM‐urilor din lanțul agroalimen‐
tar în tranziția către economia circulară” își propune 
îmbunătățirea politicilor în domeniul strategiilor re
gionale de inovare prin facilitarea mecanismelor ori
zontale care susțin și sporesc spiritul antreprenorial al 
IMMurilor în sectorul agroalimentar, prin exploatarea 
oportunităților de economie circulară. 

III. Proiectul SHREC  „Utilizarea energiilor re‐
generabile pentru sprijinirea tranziției către o eco‐
nomie cu emisii scăzute de carbon” este finanțat în 
cadrul celui deal IVlea apel de proiecte al Programului 
Interreg Europe, Axa Prioritară 3: „Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
în toate sectoarele”. Obiectivul general al proiectului 
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 încu 
raja și facilita producerea și utilizarea surselor regene 
rabile de către întreprinderi, comunități și gospodării 
care țintesc spre un viitor cu un consum de energie mai 
scăzut în emisii de carbon. 

Conferința, având ca scop promovarea la nivelul ad 
ministrațiilor publice locale a Strategiei naționale pentru 
dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) și 
a obiectivelor naționale de dezvoltare durabilă (ODD), a 
mai urmărit promovarea acțiunilor și a rezultatelor obți 
nute până în prezent privind implementarea Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă și fundamen tarea Planu 
lui de acțiune pentru implementarea SNDDR 2030 la ni vel 
local, prin armonizarea obiectivelor de dez voltare loca lă cu 
cele la nivel național și adaptarea con textului local la ODD. 

Inițiativa susține fundamentarea și elaborarea stra 
tegiilor de dezvoltare locală (SDL), precum și a unui ghid 
destinat autorităților publice locale pentru elaborarea 

SDL 20212027 în acord cu SNDDR 2030. În acest sens, 
pe lângă reprezentanții administrației centrale, la eve
niment au luat parte, de asemenea reprezentanți ai me 
diului de cercetare, ai autorităților publice, precum și ai 
grupurilor de acțiune locală. 

În cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții gru
purilor țintă, din cadrul celor două sesiuni tehnice ale 
evenimentului, au fot abordate aspecte precum: 

oportunitatea corelării SDL 20212027 cu SNDDR •
2030 (armonizarea obiectivelor din SDL cu ODD din SNDDR 
2030) prin instrumente integrate de planificare strategică; 

elaborarea unui ghid specific cu instrumente de •
planificare strategică prin sincronizarea planurilor de 
acțiune locale cu planul de acțiune național urmând 
recomandările OCDE privind implementarea Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă la nivel local; 

corelarea portofoliilor de proiecte din SDL cu Pla•
nurile Naționale de Acțiune al Guvernului și direcțiile 
de finanțare cuprinse în Programele Operaționale 2021
2027, negociate de Ministerul Fondurilor Europene cu 
Comisia Europeană; 

susținerea administrației centrale în coerența ela•
borării SDL pe principii de planificare strategică; 

bune practici pentru dezvoltare durabilă, realiza •
te la nivel local.

Aurelian DABU 
• 17 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 28 iulie, colegul nostru Aurelian DABU, șef Birou ge

stionare financiară proiecte externe, a împlinit 17 ani de activitate în 
cadrul ADR Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, îl felicităm șii mulțumim pentru competență 
și pentru responsabilitatea dovedită în cei 17 ani de  

activitate susținută! 
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Daniela Traian, director adjunct Dezvoltare și Comunicare în cadrul ADR Sud Muntenia
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Dezvoltarea infrastructurii în județul Argeș, 
prin proiecte finanțate din Regio

În cursul săptămânii trecute, au fost semnate contractele de finanțare pentru două proiecte de investiții 
privind dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Câmpulung și a transportului public 

de călători din municipiul Pitești. Este vorba despre proiectele: „Complex de servicii sociale, mun. 
Câmpulung, jud. Argeș”, depus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș 
(DGASPC Ag) și „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public 
urban și periurban”, depus de Primăria Municipiului Pitești. 

Prin construirea și dotarea a două case de tip familial 
ce vor fi integrate în comunitate, oferind un mediu apropiat 
de cel familial, precum și a unui centru de zi ce va furniza o 
gamă diversificată de servicii, DGASPC Ag va îmbunătăți 
infrastructura serviciilor sociale, în contextul închiderii cen
trului de plasament din cadrul Complexului de Servicii pen
tru Copilul în Dificultate, Câmpulung. Astfel, pentru reali
zarea acestor investiții, DGASPC Ag beneficiază de finanțare 
în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, 
(Regio), Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile 
în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dez‐
voltarea la nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și pro‐
movând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului 
la serviciile sociale, culturale și de recreere, pre cum și trece ‐
rea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colec ‐
tivitățile locale”, Obiectiv specific 8.3 – „Creșterea gradului 
de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil Copii. 

Proiectul va fi implementat în 42 de luni, în peri oa 
da 1 mai 2019 – 31 octombrie 2022, și are o valoare 
totală a intervențiilor de 5.253.693,08 de lei. Din a ceștia, 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) alocă 
peste 3,2 milioane de lei, valoarea contribuției din bugetul 
de stat depășește 1,3 milioane de lei, iar beneficiarul asi
gură o cofinanțare de peste 93 de mii de lei. Diferența, de 
aproape 600 de mii de lei, constituie valoarea cheltuielilor 
neeligibile asigurate de beneficiar. 

Demersul administrației din municipiul Pitești are ca 

obiectiv reducerea emisiilor de carbon prin investiții me
nite a crește eficiența transportului public de călători. Ast
fel, prin proiect vor fi realizate două puncte de transfer 
pentru integrarea operațională a transportului public ur
ban și periurban. În acest sens, vor fi autoriza te intervenții 
pentru refacerea structurii carosabile a platformelor afe
rente punctelor de transfer, pentru ilu minat și suprave
ghere, precum și pentru amenajarea și întreținerea 
spațiilor verzi. De asemenea, vor fi montate containere 
prefabricate în cadrul cărora vor fi ame najate săli de 
așteptare și grupuri sanitare. Nu în ultimul rând, se are în 
vedere instalarea unor automate pen tru eliberarea, respectiv 
reîncărcarea cardurilor, precum și a unor totemuri digitale 
care vor furniza informații privind programul mijloacelor 
de transport. Toate a ces te investiții vor diminua emisiile de 
gaze cu efect de se ră, precum și incidența deplasărilor cu 
autoturismele personale, crescând totodată frecvența de 
accesare a serviciilor publice de transport urban. 

Primăria Municipiului Pitești a atras finanțare neram
bursabilă prin Regio, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea 
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale du‐
rabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, 
Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe pla‐
nurile de mobilitate urbană durabilă”. 

(continuare în pagina 6) 
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(continuare din pagina 5) 
Având un termen de implementare de 31 de luni, în 

perioada 1 ianuarie 2019 – 31 iulie 2021, proiectul are un bu
get a cărui valoare totală este de 3.818.754,74 lei. Din aceștia, 
peste 3,2 milioane de lei constituie contri buția din FEDR, 
peste 490 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de 
stat, cofinanțarea eligibilă asigurată de beneficiar depășește 
suma de 76 de mii de lei, în timp ce cuantumul cheltuielilor 
neeligibile este de peste 18 mii de lei. 

În prezent, din cele 1.742 de proiecte (inclusiv apli 
cațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în regiunea 
Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri neram 
bursabile de peste 10 miliarde de lei, au fost semnate 
contractele pentru 728 de cereri de finanțare, a căror 
valoare solicitată depășește 6,3 miliarde de lei. În 

situația contractelor semnate, este inclus și contractul 
aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea ca ‐
pacității instituționale și o administrație publică efi‐
cientă”, proiect implementat la nivel național al cărui 
beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publi 
citate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

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.

AMPOR a emis Instrucțiunea 
nr. 164 privind sprijinul 

pentru proiecte în perioada 
aplicării măsurilor de prevenire 

a răspândirii noului tip 
de coronavirus! 

În data de 22 iulie, Autoritatea de Manage
ment pentru Programul Operațional Regional (AM
POR) a emis Instrucțiunea nr. 164/22.07.2020 pri
vind  acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în 
perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspân
dirii noului tip de coronavirus. 

Documentul este disponibil spre consultare 
pe siteul destinat implementării POR în regiunea 
Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea 
Program > Documente> Instrucțiuni, accesând ur
mătorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/docu
mente/static/1252 sau pe siteul AMPOR  infore
gio.ro.

AMPOR a emis 
Instrucțiunea nr. 163 
privind transmiterea 

rapoartelor de progres de către 
beneficiari prin intermediul 

aplicației MYSMIS! 
În data de 20 iulie, Autoritatea de Manage

ment pentru Programul Operațional Regional (AM
POR) a emis Instrucțiunea nr. 163/20.07.2020 pri
vind transmiterea rapoartelor de progres, prin 
intermediul aplicației MYSMIS 2014Modulul im
plementare, de către beneficiarii de fonduri Regio. 

Documentul este disponibil spre consultare 
pe siteul destinat implementării POR în regiunea 
Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea 
Program > Documente> Instrucțiuni, accesând ur
mătorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/docu
mente/static/1252, sau pe siteul AMPOR  infore
gio.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
http://inforegio.ro
http://inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
http://inforegio.ro
http://inforegio.ro
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Finanțare Regio pentru reducerea emisiilor 
de carbon în municipiile Slobozia și Călărași

În data de 20 iulie, au fost semnate contractele 
de finanțare pentru proiectele „Creșterea mobilității 
urbane în zona pietonală Casa Armatei” (municipiul 
Slobozia) și „Promovarea utilizării mijloacelor alterna‐
tive de mobilitate și intermodalitate în municipiul Că ‐
lărași prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete”. 
Astfel, la nivelul celor două localități din regiunea Sud 
Muntenia, vor fi autorizate intervenții menite a reduce 
emisiile de carbon, prin dezvoltarea infrastructurii afe
rente deplasărilor pietonale și cu bicicletele. Adminis 
tra țiile locale beneficiază de finanțare nerambursabi 
lă în cadrul Programului Operațional Regional 20142020 
(Regio), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea 
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pen ‐
tru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multi‐
modale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea 
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin 
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Proiectul administrației ialomițene vizează realiza 
rea unor investiții care să dezvolte infrastructura spe cifi 
că deplasărilor velo și pietonale pe o suprafață de pes 
te două mii de metri pătrați, astfel încât locuitorii orașu lui 
să poată circula liber, în condiții de siguranță și confort. 
Totodată, se are în vedere îmbunătățirea spa țiului urban 
prin amenajarea spațiilor verzi. Realizarea acestor inves 
tiții necesită un buget în valoare totală de 8.001.755,43 
lei, din care peste 5,9 milioane de lei sunt asigurate de 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), buge 
tul național asigură o finanțare ce depășeș te 900 de mii 
de lei, cofinanțarea beneficia rului fiind de aproape 140 
de mii de lei. Diferența, de peste un mi lion de lei, repre 
zintă valoarea cheltuielilor neeligibile, asigurate de bene 
ficiar. Proiectul are o perioadă de imple mentare de 48 

de luni, începând cu 1 august 2018 pâ nă la 31 iulie 2022. 
Administrația locală călărășeană își propune să 

pro moveze utilizarea mijloacelor alternative de mobi
litate urbană, amenajând în acest sens o rețea de piste 
pentru deplasările cu bicicleta. Implementarea acestei 
măsuri va avea ca rezultate diminuarea nivelului de po 
luare, îmbunătățirea gradului de mobilitate a populației 
și a siguranței în trafic, precum și creșterea calității me 
diului și a vieții locuitorilor. Proiectul va fi implementat 
în 49 de luni, în intervalul 1 septembrie 2018 – 30 septem 
brie 2022, și are un buget în valoare totală de 6.269.019,96 
lei. Din aceștia, FEDR asigură peste 5,3 milioane de lei, 
contribuția din bugetul de stat este de peste 814 mii de 
lei, iar beneficiarul asigură o cofinanțare ce depășește, 
ca valoare, suma de 125 de mii de lei. 

În prezent, din cele 1.742 de proiecte (inclusiv apli 
cațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în regiunea 
Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste 10 miliarde de lei, au fost sem
nate contractele pentru 728 de cereri de finanțare, a 
căror valoare solicitată depășește șase miliarde de lei. 
În situația contractelor semnate, este inclus și contrac 
tul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea 
capacității instituționale și o administrație publică efi‐
cientă”, proiect implementat la nivel național al cărui 
beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publi 
citate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

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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Clusterele care își desfășoară activitatea în industria 
TIC vor putea beneficia de fonduri europene pentru 
generarea de knowhow transferabil către celelalte sec
toare de activitate sau pentru asigurarea trecerii de la 
outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum 
și pentru colaborarea cu alt structuri de tip cluster din 
industria TIC. În acest sens, Autoritatea pentru Digitali
zarea României, prin Organismul Intermediar pentru 
Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), împreună 
cu Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de 
Management a Programului Operațional Competitivi
tate a lansat în consultare publică ghidul solicitantului 
aferent acțiunii 2.2.1 – „Sprijinirea creșterii valorii adău‐
gate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu 
prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3. 

În cadrul apelului de proiecte, finanțarea se reali
zează prin intermediul a două scheme de ajutor, după 
cum urmează: 

schema de ajutor de stat pentru creșterea contri •

bu ției sectorului TIC pentru competitivitatea economică 
în cadrul Programului Operațional Competitivitate; 

schema de ajutor de minimis pentru creșterea con •
tribuției sectorului TIC pentru competitivitatea econo
mică în cadrul Programului Operațional Competitivitate. 

Astfel, până la 30 iulie, entitățile interesate vor pu
tea formula observații și propuneri care vor putea fi 
transmise la adresa de email: fonduri.oipsi@adr.gov.ro. 

Sursa: finantare.ro
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

IMM Factor – nou program cu garanții de stat 
pentru firme

IMM Factor este un nou program cu garanții de 
stat prin care societățile vor putea beneficia de un 
ajutor de 80% din valoarea facturilor la termen. 

Facturajul sau factoringul este un serviciu bancar 
prin care o firmă care are de încasat facturi vechi de 
la clienți poate să dispună mai repede de acei bani. 

IMM Factor stimulează băncile să ofere servicii de fac
toring firmelor, prin garanții de la Fondul Național de 
Garantare a Creditelor pentru IMM. 

Plafonul maxim este de 12 milioane de lei pe be
neficiar.  

Sursa: finantare.ro

Oportunități 
pentru dezvoltarea clusterelor

Sursă foto: pixabay.com
Sursă foto: pixabay.com

mailto:fonduri.oipsi@adr.gov.ro
http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
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Plutind pe ostroavele Dunării, la Călărași ...

Locurile izolate de o frumusețe aparte, 
plajele retrase cu nisip foarte fin, 

înconjurate de o vegetație sălbatică și 
rară, par a fi noile tendințe ce definesc, 
în prezent, momentele de relaxare din 
„împărăția apelor”. 

Aflat pe cursul Dunării, al brațului Borcea, mai 
exact, județul Călărași constituie un punct de atracție 
turistică prin numeroasele ostroave ale căror peisaje 
rivalizează cu cele din Delta Dunării. Acestea oferă ca
drul natural perfect pentru activități de petrecere a 
timpului liber, că vorbim de pescuit sportiv, băi de 
soare sau îndelungi plimbări în care se poate contem
pla raritatea vegetației și a sălbăticiunilor... Din cele 10 
ostroave de pe Borcea monitorizate de Agenția de Pro 
tecție a Mediului din Călărași, trei – Haralambie, Cio 
cănești și Șoimul, sunt declarate din 2004 rezervații na 
turale, fiind sub regim strict de protecție.  

Însă din tot acest decor sălbatic și luxuriant, cea 
care a cucerit prin frumusețe este insula Pisica, unde 
nu se poate ajunge decât cu barca. Întinsă pe o supra 
față de 29 de hectare, aceasta este acoperită, în cea 
mai mare parte, de păduri în care lianele se împletesc 
cu vițadevie sălbatică. Aici pot fi întâlnite cele mai fru 
moase păsări dintre care menționăm pescărelul albas 
tru, diverse specii de stârci, chira de baltă, silvia, scatiul 
și sticletele. Vecinătatea cu Păcuiul lui Soare, un alt spa 

țiu romantic cu ruinele învederatei Cetăți Vicina și cu pei 
saje fascinante, potențează farmecul ostrovului Pisica. 

... și dacă vremurile ne îndeamnă să evadăm în 
spații promițătoare ale unor momente memorabile, e 
ca să descoperim frumusețile mai puțin convenționale, 
dar nu mai puțin încântătoare, în siguranța naturii izo
late și protectoare. Ostroavele Dunării, ruinele Cetății 
Vicina, Mănăstirea Dervent și Peștera Sfântului Andrei 
sunt doar câteva dintre atracțiile zonei, unde ecoturis 
mul devine o alternativă din ce în ce mai căutată. 

Sursa: adevarul.ro

Sursă foto: adevarul.ro
Sursă foto: taradacilor.ro

http://adevarul.ro
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Spații 
moderne 
de joacă, 
în Pitești!

Locurile de joacă din șapte zone ale municipiului 
Pitești vor fi modernizate până la sfârșitul lunii sep
tembrie, în cadrul unui proiect în valoare de aproape 
2,4 milioane de lei. 

Echipamentele vechi vor fi înlocuite în totalitate 
cu modele moderne, diferite din punct de constructiv 
și funcțional, adaptate pentru grupe de vârstă cu
prinse între unu și cincisprezece ani. 

Elementele vor diferi de la o locație la alta și 
constau întro gamă diversă de leagăne, complex de 
cățărare, bară de echilibru, carusel  banchetă, balan 
soar pe arc elicoidal tip soare, zid de cățărare mic, 
echipamente tip traseu de echilibru. 

Prin turnare de covor elastic de cauciuc (tartan), 
se va realiza o suprafață de contact modernă și sigură 
pentru protecția copiilor la impact. 

Sursa: ziartopdearges.ro

ARGEȘ Proiect 
Erasmus+ la Școala 

Gimnazială „Nicolae 
Titulescu” din Călărași!

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în 
privința aplicării strategiilor interactive de predareîn vățare, 
prin intermediul softurilor educaționale, îmbu nătățirea 
managementului școlar, gestionarea eficien tă a fenome
nului de bullyng sunt doar o parte dintre obiectivele pe 
care Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” le va atinge 
prin implementarea proiectului „Educație de calitate și 
management eficient pentru o școală de succes”. 

În cadrul proiectului sunt prevăzute 17 mobilități 
de formare continuă a cadrelor didactice din gimnaziu, 
în cinci fluxuri: fluxul 1: cursul „The Best Social Media 
and Web solutions for your Classroom”, 14 – 19 sep
tembrie 2020, la Nisa, Franța; fluxul 2: Job shadowing, 
19 – 24 aprilie 2021, la Colegiul „Jules Verne”, Rivery, 
Franța; fluxul 3: cursul „Interactive Teaching – Using 
Educational Games and New Technology in order to en‐
hance learners’ motivation”, 19 – 25 iulie la Oslo, Nor
vegia; fluxul 4: cursul „Effective classroom management 
strategies and ideas for teachers”, 8 – 14 august 2021, 
la Bologna, Italia; fluxul 5: „Bullying and cyber bullying”, 
29 august – 3 septembrie 2021, la Porto, Portugalia. 

Sursa: observatorcl.info

CĂLĂRAȘI

Târgoviște: 
lucrări 

de amenajare 
a zonei centrale 
în desfășurare!

Până la finele anului, spațiul pietonal și de petre 
cere a timpului liber din zona centrală a municipiului 
Târgoviște va fi modernizat! Astfel, sunt în plină deru 
lare lucrări de desfacere integrală a pavimentului exis 
tent și de realizare a unui pavaj nou, diferențiat, în func 
ție de specificul suprafeței. De asemenea, se va insta la 
mobilier urban modern (bănci cu copertină, rastel pen 
tru biciclete, coșuri de gunoi selectiv, fântâni de băut 
apă), zona urmând a fi pusă în valoare prin interme
diul  iluminatul exterior încastrat în pavaj. 

Proiectul „Reabilitare și modernizare Piața Revo ‐
luției, municipiul Târgoviște” are o valoare de peste 1,8 
milioane de lei. 

Sursa: ziardambovita.ro

DÂMBOVIțA

O școală 
modernă pentru elevii 

din Letca Nouă!
Un nou an școlar cu surprize plăcute pentru 150 

de elevi din comuna giurgiuveană Letca Nouă! Au 
fost finalizate lucrările de modernizare a Școlii Gim
naziale Nr.1, investiții realizate în cadrul proiectului 
„Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială 
nr. 1 sat Letca Nouă, județul Giurgiu”, finanțat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II).  

Prin realizarea acestor investiții, instituția șco lară 
a fost înzestrată cu centrală proprie, iar grupurile sani
tare au fost amplasate în interiorul clădirii. Astfel, elevii 
și cadrele didactice vor beneficia de condiții de siguranță 
și confort pentru desfășurarea activităților educative. 

Sursa: giurgiupesurse.ro

GIURGIU

http://ziartopdearges.ro
http://observatorcl.info
http://ziardambovita.ro
http://giurgiupesurse.ro


Proiect 
inedit 

de mobilitate urbană 
la Sinaia!

În orașul Sinaia, drumul către locul de muncă, 
școală sau orice altă destinație, ar putea lua forma 
unei experiențe care să te conecteze cu natura, care 
săți ofere o perspectivă interesantă asupra urbei. 
În aproape doi ani va fi realizat un traseu pietonal 
care va asigura o traversare plăcută a stațiunii și care
i va pune totodată în valoare atractivitatea. 

Este vorba despre un inedit proiect al adminis 
trației locale ce are ca finalitate diminuarea emisiilor 
de carbon, prin promovarea mijloacelor nepoluante 
de deplasare. Cu o valoare de aproximativ 23 de mi
lioane de lei, proiectul „NOCO2 ‐ Cale pentru pietoni” 
este finanțat din Programul Operațional Regional 
2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de car‐
bon”, Prioritatea de investiții 4e  „Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele ur‐
bane, inclusiv promovarea mobilității urbane multi‐
modale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2  „Reducerea 
emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe pla‐
nurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Sursa: telegrama.ro
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Măsuri 
de fluidizare a traficului 

în municipiul Fetești!
În urma unui proiect de sistematizare a arterelor 

de circulație, în vederea fluidizării traficului, la nivelul 
municipiului Fetești au fost finalizate lucrările de 
amenajare a 700 de locuri de parcare. Demersul, 
justificat de traficul tot mai aglomerat, în ciuda fap
tului că Feteștiul este un oraș mic, a fost adoptat în 
urma unei analize efectuate de administrația locală 
și a fost avută în vedere, cu precădere, zona centrală. 
Și pentru că locurile de parcare constituie o adevă
rată nevoie identificată la nivelul comunității, se are 
în vedere creșterea numărului acestora la 900.  

Sursa: independentonline.ro

IALOMIțA

Rambursări 
de fonduri prin PNDL, 

pentru nouă administrații 
teleormănene!

La nivelul județului Teleorman, administrațiile din 
nouă localități teleormănene au primit fondurile nece
sare pentru achitarea facturilor aferente lucrărilor rea
lizate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL). Este vorba despre fonduri de peste 7,4 milioane 
de lei, acordate autorităților publice din: Bragadiru (peste 
2,6 milioane de lei), Brânceni (aproximativ 1,3 milioane 
de lei), Ciuperceni (peste 648 de mii de lei), Drăgănești
Vlașca (peste 1,8 milioane de lei), Frăsinet (peste 148 
de mii de lei), Măgura (aproape 70 de mii de lei), Mereni 
(peste 58 de mii de lei), Turnu Măgurele (aproximativ 
636 de mii de lei) și Vârtoape (peste 17 mii de lei). 

Programul Național de Dezvoltare Locală este un 
program multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul 
de stat și are ca obiectiv general echiparea unităților 
administrativteritoriale cu toate dotările tehnicoedili
tare, de infrastructură educațională, de sănătate și de 
mediu, sportivă, socialculturală și turistică, administra
tivă și de acces la căile de comunicație, iar valorile alo
cărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu su 
mele înscrise în contractele de finanțare multianuale înche iate 
între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro

PRAHOVA
TELEORMAN

Sursă foto: FB – Vlad O
prea, prim

arul orașului Sinaia

http://telegrama.ro
http://independentonline.ro
http://ziarulteleormanul.ro
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Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în vederea 
promovării Programului Operațional Regional. 
 
Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre 
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei 
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre 
cele mai importante evenimente organizate 
de acestea în județele regiunii.
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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 ca ractere 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.

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, 
Email 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, 
Email 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, 
Email 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, Email 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, 
Email ialomita@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318, 
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344 
100 310, Email 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, 
Email teleorman@adrmuntenia.ro

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


