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ADR Sud Muntenia a aprobat criteriile strategice suplimentare 
pentru evaluarea fișelor de proiect a căror documentație 

tehnicoeconomică poate fi finanțată din POAT

Marți, 8 septembrie 2020, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia a organizat online, prin intermediul 
aplicației ZOOM (zoom.us) cea de a treia 
întâlnire a Comisiei Regionale pentru 
Stabilirea Criteriilor suplimentare – generale 
și specifice – pentru evaluarea fișelor de 
proiect a căror documentație tehnico
economică poate fi finanțată din POAT. 

Aprobarea criteriilor de selecție are ca obiectiv prio 
ritizarea proiectelor în vederea stabilirii listei de proiec 
te strategice aferente perioadei de programare 2021
2027 identificate la nivelul regiunii Sud Muntenia, con form 
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fon 
durilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 
2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru 
perioada de programare 20212027, în domeniul specia 
lizării inteligente, lansat în data de 2 septembrie. Toto 
dată, prin OMFE nr. 894/03.08.2020, publicat în Moni 
torul Oficial nr. 769 din 24.08.2020, a fost aprobată Sche ma 
de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat fi 
nanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru pe 
rioada de programare 20212027, în domeniul speciali 
zării inteligente, cu finanțare din POAT 20142020. 

Documentațiile pentru a căror elaborare se acor 
dă sprijin financiar nerambursabil sunt: 

Documentațiile tehnicoeconomice: studiul de •

fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții, după caz; proiect pentru autorizarea/ desfiin 
țarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție. 

Plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de o por •
tunitate, studii geotehnice, studii pentru obține rea acorduri
lor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidro logice, 
studii topografice, documentații cadastrale, precum și orice alte 
categorii de studii și docu mentații pentru obținerea de avi 
ze/autorizații care sunt necesa re pentru implementarea pro
iectelor din domeniul spe cializare inteligentă. 

Potențialii beneficiari pot fi: unitățile administra 
ției publice locale/județene în parteneriat cu univer 
si tăți, institute de cercetare, ONG, alte entități publice 
sau private de cercetaredezvoltareinovare, microîn
treprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau sepa 
rat cu parteneriate între universități, institute de cer 
ceta re, ONG, alte entități publice sau private de 
cerce taredez voltareinovare, microîntreprinderile 
și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau individual 
cu oricare dintre entitățile de mai sus (cu excepția uni 
tăților administrației publice locale). Atunci când pro
iectele de specializare inteligentă se desfășoară în par
teneriat cu autoritățile publice locale de la nivelul 
mu nicipiilor reședință de județ acestea asigură dez
voltarea rețelelor de utilități publice necesare structu 
rilor de specializare inteligentă (structuri de cercetare 
dezvoltare inovare și transfer tehnologic asociate sec
toarelor/ariilor/domeniilor de specializare inteligentă).
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Aurelian  Dănuț CRIVĂȚ 
• 14 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 11 septembrie, colegul nostru Au

relianDănuț CRIVĂț, șef Serviciu administrativ, a 
împlinit 14 ani de activitate în cadrul Agenției pen
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Pe această cale, îl felicităm șii mulțumim pen
tru expertiza profesională și pentru consecvența 
manifestată în întreaga activitate desfășurată în 
Agenție! 

La Mulți Ani cu multe realizări!

Mihaela Daniela NICA 
• 16 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 13 septembrie, colega noastră Mi

haela Daniela NICA, expert, Serviciul monitorizare 
proiecte POR, a împlinit 16 ani de activitate în ca
drul ADR Sud Muntenia! 

Cu acest prilej, îți mulțumim pentru 
competența și implicarea dovedite prin sprijinul 
acordat beneficiarilor de fonduri Regio din județul 
Dâmbovița, în implementarea proiectelor! 

La Mulți Ani cu multe succese! 

Sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași
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Instrucțiunea AM POR nr. 172 privind prelungirea 
termenului de transmitere a cererilor de finanțare 

pentru apelurile dedicate entităților de transfer tehnologic 
și parcurilor științifice și tehnologice

Vineri, 11 septembrie, Autoritatea de Manage
ment pentru Programul Operațional Regional (AM POR) 
a emis Instrucțiunea nr. 172 prin care sa prelungit pe 
rioada de transmitere a cererilor de finanțare pentru 
apelurile de proiecte POR/2020/1/1.1.A/2 (Entitățile de 
inovare și transfer tehnologic  ITT) și POR/2020/1/1.1.B/2 
(Parcuri științifice și tehnologice) din cadrul Axei prio
ritare 1  Promovarea transferului tehnologic. 

Astfel, cererile de finanțare pentru cele două ape
luri menționate pot fi transmise prin intermediul apli 
ca ției MySMIS până la data de 30 octombrie 2020, ora 
12.00. 

Instrucțiunea nr. 172 poate fi descărcată de pe siteul 
dedicat implementării Programului Operațional Regio

nal 20142020 în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Docu men 
te, titlul Instrucțiuni, link: https://regio.adrmunte 
nia.ro/down load_file/article/1559/instructiunea
172.pdf, sau de pe siteul AM POR, inforegio.ro.

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.

http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1559/instructiunea-172.pdf
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1559/instructiunea-172.pdf
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1559/instructiunea-172.pdf
http://inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 14 septembrie 2020
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna septembrie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat 
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru 
luna septembrie 2020! 

Scopul editării acestei publicații este de a veni în 
sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambur
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea
lizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt 
prezentate oportunitățile de finanțare din programele 

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în 
prezent în România, precum și oportunitățile din Pro
gramul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 
INTERREG VA și URBACT III. 

Publicația electronică poate fi accesată pe siteul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surselor de finanțare, 
link: https://adrmuntenia.ro/index.php/download_file/ 
document/1195/csfseptembrie2020.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1195/csf-septembrie-2020.pdf
https://adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1195/csf-septembrie-2020.pdf
https://adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1195/csf-septembrie-2020.pdf
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Finanțări pentru sisteme fotovoltaice 
destinate IMMurilor și domeniului HoReCa

Prin programul „Electric Up” gestionat de Minis
terul Economiei, IMMurile și firmele din domeniul 
HoReCa au posibilitatea să acceseze finanțare neram
bursabilă de până la 100.000 de euro pentru instalarea 
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea 
de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă 
între 27 kWp  100 kWp, necesară consumului propriu 

cu livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, 
precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 KW pentru 
vehicule electrice și electrice hibrid plugin. Potrivit 
calendarului propus, în luna octombrie ar putea fi lan
sat apelul de proiecte care va beneficia de un buget 
de 477 de milioane de lei.  

Sursa: adevarul.ro

INNOTECH 
Student 2020 

Innotech Student 2020 este un program de fon
duri nerambursabile destinat studenților. Prin acest 
de mers, statul român își propune să contribuie la în
curajarea inițiativelor antreprenoriale ale studenților 
care vor săși deschidă o mică afacere în România, în 
că din timpul facultății. Sunt prioritizate domenii pre
cum: IT, robotică, automatizări industriale, biotehno
logii, inițiativele antreprenoriale care sunt în zona 
teh nologiilor de vârf. 

Grupul țintă eligibil este format din studenți, doc
toranzi și cercetători postdoctorat. Fiecare proiect va 
presupune formarea a cel puțin 300 studenți care vor 
beneficia de sprijin pentru dezvoltarea competențelor 
lor antreprenoriale. 

Sursa: finantare.ro

Sursă foto: casagradina.ro
Sursă foto: pixabay.com

http://adevarul.ro
http://www.finantare.ro
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Periplu tomnatic în Parcul Natural Comana!
Dacă weekendurile însorite încă ale toamnei vă în

găduie momente de relaxare, vă invităm întro oază de 
verdeață și de liniște aflată între municipiile Bucu rești și 
Giurgiu. Parcul Natural Comana, cu o suprafață de 25 de 
mii de hectare, cucerește prin vegetația luxuriantă, arborii 
seculari sau zonele umede. Farmecul locului nu este da
torat doar bujorului românesc și măr găritarului ce cresc în 
voie, încântând privirile primă vă ratice, ci tuturor posibilită 
ților de recreere existente, valabile în orice sezon. Una 
dintre acestea este constituită de punțile de lemn ce stră
bat împărăția apelor purtând pa șii celor ce îndrăgesc 
mișcarea în aer liber în desișul stu fului sau al pădurii. Un 
alt loc unic în Comana este Rezer vația ghimpelui. Legenda 
spune ca a ceastă plantă a a părut după uciderea domni
torului Vlad țepeș, pe drumul ce lega capitala de Giurgiu. 
Protejat, în grija soarelui, ghimpele crește în voie sub 
copacii bă trâni ai pădurii, iar căutarea lui este motiv de 
aventură prin crâng. Flora și fauna rezervației constituie 
un alt motiv de atracție și, în același timp, de unicitate, multe 
din tre speciile existente aici fiind în pericol de dispa riție. 

Centrul spiritual al locului este Mânăstirea Coma 
na, singura clădire fortificată aflată între București și Du 
năre. A fost ridicată în timpul lui Radu Șerban, pe ruine 
le unei mănăstiri ctitorite de Vlad țepeș în anul 1461, 

iar legendele spun că renumitul domnitor justițiar ar 
fi înmormântat între zidurile sale. 

Nu în ultimul rând, pasionații de sport pot petrece 
momente pline de adrenalină în Parcul de Aventură Co 
mana. Tiroliana care traversează lacul este punctul de 
atracție pentru cei se bucura de escapada în natură. 
Parcul cuprinde trasee pentru copii și pentru adulți.  

Astfel, fie că alegeți să străbateți la pas rezervația, 
alegând potecile din lemn, fie că preferați momentele 
romantice prilejuite plimbările cu barca, Parcul Natural 
Comana este o destinație care oferă amintiri de neuitat. 

Sursa: ideipentruvacanta.ro

http://ideipentruvacanta.ro
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Aviz european 
pentru Autostrada 

PiteștiSibiu
La nivelul Comisiei Europene, a fost aprobată 

la începutul lunii septembrie o investiție de peste 875 
de milioane de euro, prin Fondul de Coeziune, pentru 
construirea primei faze a Autostrăzii SibiuPitești.  

Aceasta va fi prima autostradă care va traversa 
munții Carpați, permițând o mai bună conectivitate 
în România dea lungul coridorului RinDunăre. 

Acest coridor va oferi o legătură neîntreruptă 
dea lungul României, de la portul Constanța și până 
la vama Nădlac, legând centrul și vestul României de 
rețeaua europeană de autostrăzi. 

Autostrada Sibiu – Pitești va avea o lungime de 
122,11 kilometri și va fi împărțită în cinci loturi: Sibiu – 
Boița, Boița – Cornetu, Cornetu – Tigveni, Tigveni – 
Curtea de Argeș și Curtea de Argeș – Pitești. 

Aceasta va avea opt noduri rutiere și nouă tu
neluri. 

Autostrada Sibiu – Pitești este o parte impor
tantă a Coridorului 4 PanEuropean. 

Lucrările la primul lot de 13,17 kilometri dintre 
Sibiu și Boița au început în luna martie. 

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

Investiții 
în infrastructura 

de sănătate!
Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Sama ‐

rian Călărași” va avea un nou corp de clădire. Recent, 
administrația județeană a semnat contractul de fi 
nanțare aferent. Astfel, va fi realizată o construcție cu 
regim de înălțime DS+P+5E în cadrul căruia vor exista 
spații destinate secțiilor de imagistică (CT și RMN), 
neurologie, psihiatrie, geriatrie, oncologie, pediatrie, 
obstetricăginecologie, chirurgie plastică și neonato 
logie. Investițiile se ridică la o valoare de 86,2 milioa 
ne de lei. 

Sursa: adevarul.ro

CĂLĂRAȘI

Inițiative 
pentru 

regenerarea 
municipiului 
Târgoviște!

În municipiul Târgoviște, administrația locală in 
tenționează să construiască o parcare multietajată în 
vecinătatea zonei centrale. Demersul răspunde nevoii 
de locuri de parcare în centrul municipiului, vizează re 
generarea spațiilor publice și ar putea fi finanțat în vii 
torul exercițiu financiar. Proiectul se află în relație de 
complementaritate cu o altă inițiativă prin care se rea 
lizează o arteră de legătură între bulevardele Indepen 
denței și I.C. Brătianu, asigurânduse și ieșire la strada 
Arsenalului.  

Sursa: jurnaldedambovita.ro

DÂMBOVIțA

Proiecte 
de infrastructură 

în județul 
Giurgiu

Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Admi 
nistrației, prin Compania Națională de Investiții, va fi 
nanța o serie de intervenții în infrastructura județului 
Giurgiu menite a crește calitatea vieții locuitorilor. Ast 
fel, este vorba despre construirea unui deversor de ape 
mari, realizarea unei prize de alimentare și a unui stă 
vilar amonte, respectiv aval în comuna Malu, precum 
și despre proiectul pilot de construire a unei săli șco 
lare de sport în satul AdunațiiCopăceni. În acest sens, 
au fost semnate protocoalele de predareprimire ale 
amplasamentelor vizate.  

Sursa: observatorcl.info

GIURGIU

http://ziarulargesul.ro
http://adevarul.ro
http://jurnaldedambovita.ro
http://observatorcl.info


Sprijin 
pentru producătorii 

agricoli 
din Teleorman!

Fermierii teleormăneni ale căror culturi înfiin 
țate în toamna anului 2019 au fost afectate de sece 
tă, au avut oportunitatea de a solicita ajutor de stat 
prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). 
Au putut beneficia de această măsură de susținere 
producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi 
familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfă 
șu rarea activităților economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale și între
prinderile familiale, aprobată cu modificări și comple 
tări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și com
pletările ulterioare; producătorii agricoli persoane ju ridice, 
cu excepția grupurilor de producători. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro
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Municipiul 
Fetești: 
proiecte 

de modernizare 
a transportului public!

Administrația din localitatea ialomițeană face 
pași importanți pentru a implementa un transport 
public ecologic. 

Astfel, aproximativ 45 de milioane de lei vor fi 
in vestite pentru a fi achiziționate 10 autobuze nepo 
luante de capacitate mare, pentru modernizarea, res 
pectiv construirea a 17 stații de așteptare. De aseme 
nea, vor fi realizate piste de biciclete și vor fi instalate 
stații de încărcare electrică. Nu în ultimul rând, vor fi 
realizate lucrări de modernizare a carosabilului. 

Aceste intervenții vor asigura reducerea poluării 
la nivelul urbei, asigurând totodată modernizarea a 
cestuia, fiind realizate în cadrul proiectului „Sistem 
integrat de transport durabil în municipiul Fetești”, 
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 
20142020. 

Sursa: ilnews.ro

IALOMIțA

Drone 
ultraperformante 

pentru combaterea 
COVID19!

În baza experimentală deschisă în județul Pra
hova, cercetătorii Institutului Național de Cercetare
Dezvoltare Aerospațială au testat o serie de roboți 
zburători proiectați pentru a reduce riscurile de con
taminare cu noul coronavirus. 

Evenimentul a avut loc în comuna Măneciu, la 
800 de metri altitudine, dronele testate urmând sa 
fie predate statului român în data de 17 septembrie. 
Gadgeturile sunt proiectate să intermedieze o con 
sultație medicală, să depună pachete de până la 10 
kilograme în satele izolate, să evalueze numărul de 
persoane dintro zonă aglomerată și chiar săi aten 
ționeze pe cei care nu respectă măsurile de protecție.  

Sursa: ph‐online.ro

TELEORMAN

PRAHOVA

Sursă foto: finantariagricole.ro

http://ziarulteleormanul.ro
http://ilnews.ro
http://ph-online.ro
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este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
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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
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