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Verdict în procesul de (așa-zisă) corupție: ACHITARE!
tră. În tot acest timp, de peste 2.500 de zile, am răspuns
tuturor solicitărilor, ne-am prezentat la toate termenele
de judecată, care au fost în număr de peste 60, iar dosarul s-a soluționat cu decizia de achitare pentru toți colegii din Agenție implicați în această speță.
Pe parcursul acestei perioade, se împlinesc șapte ani
pe 29 octombrie de când au fost făcute perchezițiile
DNA și până la decizia instanței de apel, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a funcționat în parametri normali, îndeplinindu-și atribuțiile delegate fără
niciun fel de abateri.
Suntem bucuroși că am reușit, chiar dacă a durat atât, să ridicăm valul de incertitudine sau de suspiciune
care ar fi putut plana asupra noastră și asupra instituției în care ne desfășurăm activitatea. Despre ce-a fost din
punct de vedere personal am putea să scriem un roman,
dar important este că astăzi nu mai avem această anatemă de inculpați în relația cu statul român.
Vreau să mulțumesc reprezentaților mass-media pentru modul echidistant în care au relatat informațiile legate de acest dosar, vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor cu care am intrat în contact pentru că nu au văzut în noi niște paria ai societății. De asemenea, vreau să
le mulțumesc colegilor din Agenție care și-au făcut treaba normal în această perioadă, Consiliului pentru Dezvoltare Regională, tuturor primarilor și beneficiarilor din
mediul privat care au avut încredere în noi și ne-au acordat în continuare girul lor și, bineînțeles, familiilor noastre care ne-au sprijinit necondiționat.”

V

ineri, 13 august 2021, instanța de judecată
din cadrul Curții de Apel București a
reconfirmat achitarea directorului general
al ADR Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat
(dreapta foto), în dosarul nr. 24754/3/2015,
deschis de procurorii din cadrul Direcției
Naționale Anticorupție – Secția de Combatere
a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de
corupție, prin care au dispus trimiterea
în judecată, din calitatea de inculpat, a
directorului Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, acesta fiind acuzat
de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de
corupție. Achitați în cadrul aceluiași dosar
figurează Mariana Vișan (stânga foto), directorul
Direcției Organism Intermediar POR în cadrul
ADR Sud Muntenia, și Dragomir Scripcă, expert
în cadrul Biroului Județean Ialomița al Agenției.
În cadrul unei conferințe de presă, directorul general al ADR Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, a declarat următoarele:
„A fost o perioadă dificilă pentru noi, însă lucrurile sau încheiat. Atât în primă instanță cât și în apel lucrurile
au fost tranșate clar în favoarea noastră. Atât eu cât și
colegii mei am primit în ambele instanțe decizia de achitare. Am reușit până la urmă, chiar dacă nu pe procurori, să-i convingem pe judecători de nevinovăția noaswww.adrmuntenia.ro
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Sediul ADR Sud Muntenia - Corp B,
aproape de finalizare!
jinul desfășurării optime a activităților instituției.
Directorul general al Agenției, Liviu Mușat, a mulțumit tuturor celor care au contribuit la finalizarea acestui proiect într-o perioadă dificilă, determinată de pandemie și de variații ale prețurilor materialelor de construcții.
Contractul de execuție, în valoare de 7.655.262,96
lei, inclusiv TVA, și finanțat exclusiv din bugetul propriu
al Agenției, a avut o durată de 12 luni, cu o scurtă suspendare cauzată de criza sanitară, lucrările fiind finalizate pe 9 aprilie 2021, a informat directorul Direcției Economice, Mirela Tache.
La sfârșitul lunii august se estimează semnarea procesului - verbal de recepție al lucrărilor. Menționăm că procedura de achiziție a fost realizată în anul 2019 și a avut o
durată de trei luni, fiind realizată prin procedură simplificată. Adiacent clădirii vor fi realizate 400 m2 de alei carosabile, 165 m2 de alei pietonale și 90 m2 de spații verzi.

M

arți, 17 august a.c., conducerea
Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a prezentat, în cadrul unei
conferințe de presă, stadiul construcției
sediului ADR Sud Muntenia – corp B.

Determinată de supraaglomerarea spațiului existent,
de volumul mare al documentelor ce se impun a fi arhivate precum și de perioada de depozitare a acestora,
realizarea clădirii va conduce la obținerea de noi spații:
două arhive, 19 birouri, două săli de ședință, zone comune și tehnice, reprezentând o suprafață desfășurată de 1953,95 metri pătrați. În același timp, noua calitate de Autoritate de Management a POR Sud Muntenia
2021-2027 va conduce la creșterea capacității instituționale a Agenției și implicit la suplimentarea numărului
personalului angajat, clădirea Corpului B venind în spriwww.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia a lansat cel de-al patrulea apel
privind elaborarea documentației tehnico-economice
aferente proiectelor de infrastructură finanțată
din POAT 2014-2020!
Având în vedere economiile înregistrate, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a lansat luni, 23
august 2021, a patra sesiune de depunere a fișelor de
proiecte, conform prevederilor din cadrul apelului „Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de infrastructură în
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și
servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, din cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte
finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1
- Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică
pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire
pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.
Astfel, la nivelul regiunii Sud Muntenia, valoarea rămasă neacoperită, din totalul alocat, care va fi destinată
elaborării documentațiilor în domeniile mobilitate urbană, regenerară urbană și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură este de 4.750.963,16 lei.
Fișele de proiect pot fi transmise prin e-mail, la adresa fise.proiecte@adrmuntenia.ro, în perioada 24 august, ora 10:00 - 10 septembrie 2021, ora 10:00, de către următoarele categorii de solicitanți eligibili:
99unitățile administrativ teritoriale (orașe, municipii,
județe) pentru proiectele destinate mobilității urbane și
regenerării urbane;
99județe individual sau parteneriate între acestea și/
sau între acestea și autorități publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.
O unitate administrativ teritorială poate obține sprijin financiar pentru documentația tehnico-economică
aferentă unui singur proiect/ domeniu, inclusiv în cazul
unui județ care acționează în parteneriat cu alte unități
administrativ teritoriale sau care participă într-o asociație de dezvoltare intercomunitară în condițiile legii.
Sunt considerate eligibile proiectele noi sau, după
www.adrmuntenia.ro

caz, proiectele din listele de rezervă ale POR 2014-2020
exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în
vederea pregătirii pentru implementare a proiectelor.
Metodologia și anexele obligatorii, necesare depunerii fișelor de proiecte, pot fi consultate pe site-ul destinat
planificării regionale, adrmuntenia.ro, secțiunea > Planificare regională > Planificare regională 2021-2027, titlul „Apelul 4 - fișe 5D”, accesând linkul următor: https://
www.adrmuntenia.ro/planificare-regionala-20212027/
static/1243.
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Foto: calatoruldevise.blogspot.com

ADR Sud-Muntenia a demarat studiul
privind „Analiza Regională asupra infrastructurii
verzi-albastre în regiunea Sud - Muntenia”

puri de investiții eligibile de infrastructura verde-albastră,
potențiale a fi finanțate prin POR Sud Muntenia 2021 -2027.
În data de 4 august 2021 a avut loc întâlnirea de început a contractului, în cadrul căreia au fost discutate și
agreate aspecte ce țin de planul de lucru și implementarea contractului. Astfel, în perioada 23-27 august 2021
va avea loc o întâlnire de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale din regiune în scopul stabilirii gradului de înțelegere a beneficiilor viitoare aduse de infrastructura verde-albastră, precum și a gradului și dorinței de implicare în astfel de proiecte.
Elaborarea analizei regionale se va finaliza la sfârșitul
anului 2021 și se va realiza prin intermediul unui proces
partenerial și participativ, care să implice activ atât autoritățile publice locale precum și cetățenii, prin mecanisme de consultare publică de jos în sus. În acest sens,
schița analizei regionale va fi publicată pe site-ul www.
adrmuntenia.ro în vederea primirii de comentarii și sugestii de îmbunătățire.
Detalii suplimentare despre implementarea acestui
proiect puteți obține de la Direcția Autoritate de Management POR Sud Muntenia, e-mail amsudmuntenia@
adrmuntenia.ro.

Î

n data de 13 iulie 2021 s-a semnat contractul
de prestări servicii între Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate
de beneficiar și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de
prestator, cu scopul de a aborda provocările de
mediu sub forma „Analizei Regionale asupra
infrastructurii verzi și albastre”, cu accent pe
zonele urbane funcționale.
Astfel, studiul pe care Agenția îl implementează în calitate de beneficiar, este finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 și intenționează
să abordeze provocările regionale de mediu prin elaborarea și implementarea Analizei Regionale asupra infrastructurii verzi-albastre. Această analiză va include provocările
de mediu cu care se confruntă zonele urbane și vizează să
sprijine atât ADR Sud-Muntenia cât și orașele și județele din
regiune pentru identificarea provocărilor stringente de mediu, concentrându-se asupra situației existente și a nevoilor,
precum și prin elaborarea „Analizei Regionale a Infrastructurii Verzi – Albastre”, ce va avea drept focus principalele tiwww.adrmuntenia.ro
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Sergiu MANOLE
• 18 ani de ctivitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

Lidia Gabriela ILIE
• 12 ani de ctivitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 18 august, colegul nostru Sergiu MANOLE, expert Serviciul monitorizare proiecte POR, a împlinit 18 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim
pentru colegialitate și pentru competența manifestată în activitatea desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

În data de 1 august, colega noastră Lidia Gabriela
ILIE, expert Serviciul achiziții publice și asistență tehnică, a împlinit 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud
Muntenia! Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim pentru implicare şi pentru profesionalismul manifestat în cei 12 ani de activitate continuă!
La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Claudiu Georgian COSTACHE
• 12 ani de ctivitate
în cadrul ADR Sud Munteni

Laurențiu RODEAN
• 11 ani de ctivitate
în cadrul ADR Sud Munteni

În data de 1 august, colegul nostru Claudiu Georgian
COSTACHE, expert Compartimentul verificare achiziții publice și conflicte de interese POR, a împlinit 12 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Cu acest prilej, dorim să te felicităm și să-ți mulțumim
pentru motivație și pentru profesionalismul evidențiat de întreaga activitate desfășurată! La Mulți Ani cu multe realizări!

În data de 1 august, colegul nostru Laurențiu RODEAN,
expert Serviciul achiziții publice și asistență tehnică, a împlinit 11 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pentru competența și responsabilitatea dovedite prin activitatea desfășurată neîntrerupt!
La Mulți Ani cu multe împliniri!

www.adrmuntenia.ro
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Finanțare europeană din Regio pentru reabilitarea termică
a Spitalului Județean de Urgență Călărași
Luni, 16 august, directorul general al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat și Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași, au semnat un nou contract de finanțare în cadrul
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa
prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”.
Proiectul „Creșterea eficienței energetice la Corpurile
A,B,C și D la Spitalul Județean de Urgență ” va fi implementat în 80 de luni, în perioada 1 mai 2017 – 31 decembrie 2023, este unitatea administrativ-teritorială Județul
Călărași. Principalele tipuri de lucrări ce vor fi realizate
sunt: îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru
asigurarea necesarului de energie electrică pentru unitatea medicală obiect al proiectului prin implementarea
unui sistem de panouri fotovoltaice, precum și montarea de parasolare pe fațadele însorite ale clădirilor. Bugetul proiectului are o valoare totală de 11.732.514,60
lei, din care aproape 10 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltaregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

re Regională (FEDR), mai mult de 1,5 milioane de lei sunt
fonduri de la bugetul de stat, contribuția proprie a beneficiarului este de peste 230 de mii de lei, iar cheltuielile
neeligibile reprezintă peste 160 de mii de lei.
Până la această dată, în cadrul celor două apeluri de
proiecte aferente priorității de investiții 3.1.B, unde au
putut fi depuse aplicații pentru reabilitarea termică a
clădirilor publice, s-au transmis 107 cereri de finanțare în valoare totală de 678,64 milioane de lei, ce au solicitat 564,40 milioane de lei - fonduri nerambursabile.
Pentru 41 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare
cu o valoare totală de 276,68 milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 235,87 milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au
fost transmise până acum 2.113 proiecte cu o valoare totală de 20,44 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de
peste 14,36 miliarde de lei. Pentru 834 dintre ele au fost
semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,69
miliarde de lei, fondurile nerambursabile solicitate depășind șapte miliarde de lei. Sumele includ și aplicația a cărei
beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 –
„Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv
o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

7

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro

Info Regional Sud Muntenia #526
10 • 29 august 2021

REGIO
2014-2020

Foto: pixabay.com

A fost publicat Corrigendumul nr. 1
la Ghidul solicitantului pentru apelul 2 si 3 de proiecte
pentru întreprinderile de economie socială de inserție
din cadrul Axei prioritare 9!
Miercuri, 18 august 2021, Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului
pentru apelul POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi și pentru
apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, economie socială de inserție, Prioritatea de Investiție 9.1- Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Axa Prioritară 9 ” Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”.
Astfel, termenul limită de implementare a proiectelor
de economie socială de inserție din cadrul Axei Prioritare
9 este de 31 decembrie 2023.
Documentele pot fi descărcate de pe site-ul dedicat
implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltaregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

re Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204, sau de pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 30 august 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației a
anunțat aprobarea primelor 138 de creșe noi, moderne, la nivel național. Astfel, conform ordinului de ministru, în fiecare
municipiu din fiecare județ poate fi construită o creșă. Urmează să fie aprobate și alte cereri, astfel se vor putea construi creșe și în orașele mai mici și, unde se justifică, și în mediul rural.
Ministerul a precizat că există doar 386 de creșe acum,
în România. Nevoia de a construi creșe noi este evidentă, de aceea, în prima fază, a fost aprobată construirea unei creșe în fiecare municipiu din țară și a două clădiri de
creșe în municipiile care au peste 100.000 de locuitori.
„În total există 47 de cereri aprobate, cu documentația completă depusă. Dintre acestea, sunt patru județe
(Covasna, Galați, Satu-Mare și Sibiu) unde fiecare municipiu a depus cerere și a adus documentația necesară.
Urmează ca, pentru celelalte 91 de finanțări aprobate,
autoritățile locale să trimită, în termen de 60 de zile, documentația necesară pentru a putea fi demarată procedura de construcție a creșelor”, a subliniat Cseke Attila,
ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.
Ordinul de ministru permite construcția unor creșe
noi în 102 municipii din toată țara și cele 6 sectoare ale
Capitalei, dacă autoritățile locale depun, și pentru cele
91 de proiecte aprobate, cerere completă în acest sens,
incluzând terenul disponibil pentru construcție și justifi-

Foto: newsbv.ro

Ministerul dezvoltării a aprobat construcția
a 138 de creșe noi, la nivel național

carea numărului de copii pe baza indicilor de natalitate.
„Dezvoltarea rețelei de creșe trebuie să fie demarată unitar, în toată țara, de aceea am aprobat una sau două
creșe construite pentru fiecare municipiu, în funcție de
numărul locuitorilor. În urma ordinului emis astăzi, poate fi demarată procedura, acolo unde autoritățile locale
sunt partenere în acest proiect”, a spus ministrul.
Lista aprobată poate fi consultată pe pagina Ministerului Dezvoltării, iar finanțarea necesară este asigurată
de minister, din bugetul propriu, urmând să se finanțeze alte 110 creșe eficiente energetic prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Pe baza ordinului de ministru se vor putea semna, la
începutul anului viitor, primele contracte cu constructorii. Astfel, se va putea începe construcția primelor creșe
din Programul național de construire de creșe al MDLPA.
Sursa: mdlpa.ro

MySMIS, sistemul electronic pentru accesarea fondurilor europene,
a fost simplificat
MySMIS, sistemul electronic prin care sunt transmise
proiectele ce solicită fonduri europene nerambursabile, a
fost simplificat și îmbunătățit, parte a unui proces de debirocratizare digitală demarat la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).
Principalele îmbunătățiri ale MySMIS rezultate din procesul de debirocratizare digitală sunt:
• CV-urile și alte documente legate de CV se pot încărca
direct, fără a mai fi completate manual în sistem;
• a fost eliminată cerința semnăturii olografe de pe CV
și a ștampilei „CONFORM CU ORIGINALUL”, acum este necesară doar semnarea electronică a documentelor;
• a fost actualizat nomenclatorul de coduri COR (Clasificarea Ocupațiilor din România);
• lista din care beneficiarul selectează un apel este
acum organizată și apelul poate fi găsit imediat;
• pentru fiecare apel și program sunt disponibile statistici și alte informații;
• utilizatorii au acum o secțiune de asistență, cu legături
www.adrmuntenia.ro

către manuale MySMIS, Asistență sau Helpdesk.
• au fost introduse informații despre nivelul de concurență în cadrul unui apel (numărul de schițe și de proiecte
ce au fost depuse);
• a fost redus cu două treimi timpul necesar pentru accesarea editării liniilor bugetare;
• încărcarea multiplă a fișierelor - cea mai cerută funcționalitate din formularul de feedback, este acum funcțională în modulul Comunicare;
• au fost introduse filtre relevante pentru căutările din
Modulul Achiziții precum: codul SMIS asociat, tipul contractului sau CPV.
• dosarele de achiziții pot fi sortate după toate elementele din capul de tabel.
Sistemul electronic MySMIS pentru transmiterea proiectelor ce solicită finanțare nerambursabilă din fondurile
europene poate fi accesat la adresa web: https://2014.mysmis.ro/, iar manualele de utilizare sunt disponibile pe site-ul
administrat de MIPE, https://www.fonduri-ue.ro/mysmis.
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Guvernul României adoptă noi măsuri
pentru simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice

G

uvernul României, la propunerea Agenției
Naționale pentru Achiziții Publice
(ANAP), a adoptat miercuri, 25 august 2021,
proiectul de Ordonanță pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniul
achizițiilor publice.

Ordonanța adoptată de Executiv introduce măsuri
pentru simplificarea și fluidizarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene
procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016, Legea
nr. 99/2016 și Legea nr. 100/2016.
Scopul modificărilor legislative este atribuirea mai
rapidă a contractelor de achiziții și, implicit, îmbunătățirea absorbției fondurilor europene. În același timp, modificările operate sunt esențiale și din perspectiva alocării de care va beneficia România prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Astfel, a fost eliminată din sarcina operatorului economic declarat câștigător obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele
de lucru, aceasta fiind înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu și-a încălcat
obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare. În practică, obținerea certificatelor fiscale
s-a dovedit a fi o povară administrativă excesivă, mai
ales în cazul operatorilor economici cu sute sau chiar
mii de sedii secundare.
Alte modificări legislative importante vizează reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, de
la peste 2 ani (durata medie actuală) până la 6 luni, printr-o serie de măsuri cum ar fi: diminuarea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar (spre exemplu în cazul licitației deschise și al licitației restrânse, perioada de prelungire se reduce de la 80 la 30 de zile), reducerea la jumătate a termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii și, respectiv, eliminarea posibilității de prelungire a termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susținerea DUAE, în cazul procedurii simplificate.
O noutate o reprezintă introducerea posibilității
pentru autoritatea contractantă sancționată contravențional să poată dispune măsuri împotriva persoanei
responsabile, în cazul în care o instanță judecătorească
constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură
cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce îi revin.
www.adrmuntenia.ro

Totodată, prin prezenta Ordonanță au fost modificate prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile și
căile de atac, fiind instituită obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC sau hotărârii judecătorești în primă
instanță. Decizia în primă instanță este executorie și nu
se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia. Această măsură vizează eficientizarea procesului de achiziție publică și asigurarea derulării investițiilor în graficul estimat permițând semnarea contractului
fără a mai aștepta o eventuală soluționare în instanță a
plângerii/ recursului.
De asemenea, a fost clarificată situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată, situație în care nu se mai pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației inițiale.
O altă prevedere se referă la limitarea reparației prejudiciului încercat la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire.
Nu în ultimul rând, modificările legislative operate vizează și clarificarea unor aspecte procedurale ce țin de
derularea controlului ex-ante al procesului de achiziție
publică, reglementate la nivelul OUG nr. 98/2017.
Textul actului normativ va fi publicat la secțiunea Legislație/Legislație națională din site-ul ANAP după publicarea acestuia în Monitorul Oficial.
Sursa: anap.gov.ro
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Acord între Guvernul României și Banca Europeană
de Investiții pentru sprijinirea implementării
proiectelor 2021-2027

M

iercuri, 25 august, Guvernul a aprobat
memorandumul de înțelegere propus
de Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene pentru colaborarea dintre Guvernul
României și Banca Europeană de Investiții (BEI)
în vederea sprijinirii proiectelor cu finanțare
europeană 2021-2027.

Rezultat al negocierilor purtate de către oficialii MIPE cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții, documentul stabilește modalitatea prin care BEI va acorda
asistența tehnică României în perioada de programare
2021-2027, în vederea realizării obiectivelor din cadrul
Acordului de Parteneriat, a agendei de reforme structurale, a investițiilor în sectorul public, creșterii absorbției fondurilor europene, precum și pregătirii următoarei perioade de programare.
Potrivit acordului, Guvernul României va beneficia
de sprijinul și expertiza unor experți din cadrul unor reputate instituții financiare internaționale și BEI în două
domenii de intervenții, respectiv pentru:
nevoile orizontale, și anume: creșterea capacității administrative a autorităților de management, organismelor intermediare și a altor beneficiari publici pentru identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor; gestionarea procesului de închidere a Programelor
www.adrmuntenia.ro

operaționale finanțate în cadrul perioadei de programare 2014-2020; consultanță pentru echipele de proiect și departamentele implicate în pregătirea, gestionarea și implementarea proiectelor; training; identificarea aspectelor legate de guvernanță, simplificarea și eficientizarea cadrului legislativ și de reglementare național aferent absorbției fondurilor UE; îndeplinirea condițiilor favorizante.
nevoile specifice referitoare la implementarea programelor operaționale: monitorizare, evaluare, pregătire și implementare; asigurarea unor experți care să
sprijine pregătirea și implementarea proiectelor; sprijin metodologic pentru pregătirea ghidurilor necesare
pentru pregătirea și implementarea proiectelor.
„Ținând cont de rezultatele obținute în perioadele de
programare precedente cu sprijinul partenerilor noștri,
memorandumul aprobat azi reprezintă o asigurare pentru o mai bună îndeplinire a obiectivelor pe care România și le propune prin investițiile din fonduri europene în
perioada de programare 2021-2027. La fel ca și în cazul acordului cu Banca Mondială, contribuția partenerilor noștri joacă un rol-cheie pentru beneficiari, ministere
și autoritățile de management atât în procesul de pregătire a documentelor strategice, precum și în implementarea reformelor și a proiectelor”, a explicat secretarul
de stat Marius Vasiliu.
Sursa: mipe.gov.ro
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Cascada Văii Rele din Nucșoara,
una dintre cele mai spectaculoase căderi de apă din țară

P

rincipalele atracții turistice ale județului
Argeș le constituie numeroasele frumuseți
ale naturii, iar județul se poate lăuda cu un
număr mare de obiective de vizitat, unele
unicat. Și dintre toate minunile naturii,
cascadele ocupă un loc aparte, acestea fiind
de-a dreptul fascinante, datorită spectacolului
pe care îl oferă. Una dintre cele mai
impresionante cascade din țară se află în satul
Slatina din comuna Nucșoara. Deși este mai
puțin cunoscută, Cascada Văii Rele este una
dintre cele mai spectaculoase căderi de apă
din România, iar traseul până la ea este de o
frumusețe aparte, prin munții Făgăraș, către
Curmătura Maliței și apoi spre Valea Rea, pe
care pot fi admirate numeroase căderi de apă,
mai mici și mai mari.

Cascada Mare a Văii Rele, situată pe cursul pârâului
Valea Rea, se poate admira în toată splendoarea ei mai
ales primăvara, la topirea zăpezilor, când are un debit
impresionant. Cascada intră în componența Golului alpin Valea Rea – Zarna, o rezervație naturală de tip mixt.
Aceasta a fost declarată arie protejată de interes național în anul 2004 și se află în partea sudică a Munților Făgăraș, în bazinul râului Doamnei, întinzându-se
pe o suprafață de 6.480 hectare. Golul alpin cuprinde
www.adrmuntenia.ro

un relief variat cu lacuri glaciare, văi, izvoare, chei, abrupturi stâncoase, pajiști, pășuni și este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Muntenia. Pârâul Valea Rea izvorăște de sub creasta Munților Făgărașului, chiar din căldarea glaciară de sub vârful Moldoveanu, cel mai înalt din Carpații românești, căldare unde se află și un lac glaciar de formă triunghiulară, la altitudinea de 2.156 m.
Apa curge apoi la vale, către sud, traversând trei mari praguri glaciare succesive, unde se aruncă spre hău
prin trei cascade, cea din mijloc fiind cea mai mare –
peste 30 m. Cascada este accesibilă doar pe poteci turistice, fie dinspre nord, din Țara Făgărașului, traversând
creasta munților și coborând din Portița Viștei pe vale,
fie dinspre sud, din comuna Nucșoara, pe valea Râului
Doamnei, după parcurgerea unui drum forestier de circa 40 de km. Poteca turistică din Valea Rea, care trece pe lângă cele trei cascade, are marcaj triunghi roșu
– la fel ca și poteca de pe Valea Viștea Mare, care urcă
din Ardeal, din orașul Victoria, până în creastă și care se
poate parcurge în cca. 7-8 ore.
De la capătul drumului forestier, la altitudinea de
1.420 m, se ajunge după circa 100 m, pe poteca marcată cu triunghi roșu, la stâna din Valea Rea. Peisajul care
se deschide de aici este unul dintre cele mai frumoase,
putându-se admira panorama văii superioare, alpine, cu
cascadele Văii Rele, în special cea de sus.
Sursa: universulargesean.ro
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A fost emis
ordinul de începere
a lucrărilor pentru lotul
Pitești - Curtea de Argeș
al autostrăzii A1

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Zona Navrom va beneficia
de lucrări pentru regenerarea
spațiului urban
Miercuri, 25 august, Primăria Municipiului Călărași
a semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor
pentru proiectul „Regenerarea spațiului urban din Municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de
vest și a spațiului verde din zona de locuit Navrom”, finanțat prin Programul Operațional Regional POR 2014-2020,
Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Principala activitate constă în executarea lucrărilor de
amenajare a spațiilor verzi din Zona de Vest – Bazinul Iazului Decantor Jirlău și zona de locuit Navrom. Astfel se
vor crea și amenaja 83.494 metri pătrați de spațiu verde. Durata contractului este de 63 luni, iar data finalizării implementării proiectului este 31 decembrie 2023. Valoarea totală a proiectului este de 10.009.412,02 lei (fără
TVA), contribuția UAT Călărași fiind de 2%.
Sursa: atitudineadincalarasi.ro

Miercuri, 25 august, Ministerul Transporturilor a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul Pitești-Curtea de
Argeș al autostrăzii A1. Lucrările de execuție încep în data de
1 septembrie. Investiția este complexă, cu o valoare de 1,7
miliarde de lei, și va cuprinde 13 poduri, trei pasaje, un viaduct, trei noduri rutiere, două spații de servicii, două parcări
de scurtă durată, două centre de coordonare și întreținere.
Viitoarea autostradă Sibiu - Pitești este împărțită în 5 loturi și
va avea o lungime de peste 122 de km, urmând să lege Centrul și Vestul României de rețeaua europeană de autostrăzi.
Sursa: adevarul.ro

DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița
pune la dispoziție sediu unic
pentru toate ADI
din județul Dâmbovița

Întâlnire
româno-bulgară privind
dezvoltarea infrastructurii
din regiunea Giurgiu-Ruse
GIURGIU

De joi, 26 august, toate Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) din județul Dâmbovița își vor desfășura activitatea în același sediu administrativ. Amplasamentul este situat pe Bulevardul Regele Carol I,
nr. 66, din municipiul Târgoviște, în imediata apropiere a Direcției Silvice Dâmbovița.
Astfel, sediul va găzdui Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în
județul Dâmbovița”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmbovița și Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară CIVITAS.
Construcția este proprietate a Consiliului Județean
Dâmbovița și are o suprafață utilă de 370 mp. De curând, imobilul a beneficiat de reparații curente din
fonduri de la CJD. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmbovița va funcționa la parterul clădirii,
iar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmbovița și ADI CIVITAS la etajul 1 al acesteia. Toate cele
3 ADI au la dispoziție o sală de ședințe comună.
Sursa: cjd.ro
www.adrmuntenia.ro
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Joi, 26 august, la invitația guvernatorului Regiunii Ruse,
Borislav Bulgarinov, vicepreședintele Consiliului Județean
Giurgiu, Cristian Anculescu a participat, la Ruse, la o discuție
despre finanțările europene și naționale pentru infrastructura de graniță din regiunea Giurgiu-Ruse. Tema principală a întâlnirii a fost reprezentată de oportunitatea unei asocieri dintre Consiliul Județean Giurgiu și o autoritate ce va fi desemnată pe partea bulgară, cu sprijinul Administrației Regionale
Ruse, pentru a realiza din fondurile Interreg VI-A, studiul de
fezabilitate pentru construcția unui nou pod peste Dunăre,
între localitățile Giurgiu și Ruse. S-au făcut mai multe analize ale stadiului documentațiilor depuse de către Consiliul Județean Giurgiu și Administrația Districtului Ruse pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei cu ferry-boat-ul la
Giurgiu si Ruse. Urmare a acordului ce va fi semnat de către
Ministerele Afacerilor Externe din Romania și Bulgaria, se va
întruni o comisie mixtă româno-bulgară, care va stabili detaliile tehnice ale înființării punctului de trecere a frontierei.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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susținută pentru
implementarea proiectelor
europene ale județului
Ialomița
IALOMIȚA

Foto: ziarulunirea.ro
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Consiliul Județean Ialomița derulează la acest moment nouă proiecte de investiții finanțate din fonduri europene. Valoarea totală a acestor investiții este de 317,18 milioane de lei, iar proiectele vizează infrastructura sanitară din cadrul Spitalului Județean
Slobozia, cele 3 obiective istorice, respectiv Conacul
Bolomey, Biserica de Lemn „Sfântul Nicolae” și Orașul
de Floci de la Giurgeni, și infrastructura rutieră a județului, care ar urma să fie modernizată pe o lungime
de 200 de km. Termenul avansat de administrația județeană ialomițeană pentru finalizarea acestor investiții este sfârșitul anului 2023 și, pentru a avea siguranța că aceste proiectele vor fi finalizate la termen, CJ Ialomița a inițiat procedurile pentru contractarea unui
împrumut bancar în valoare de 100 de milioane de lei.
Sursa: independentonline.ro

PRAHOVA

Premieră națională:
Ploieștiul găzduiește
Olimpiada Europeană
de Informatică pentru Juniori
Reușită majoră pentru România: Municipiul Ploiești
este gazda Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, ediția a V-a, eveniment organizat în premieră în țara noastră.
Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori
(EJOI) este un eveniment semnificativ, o piatră de temelie, în dezvoltarea elitei industriei IT din statele membre
ale Consiliului Europei. Scopul principal al acestui eveniment educațional este de a încuraja interesul copiilor
pentru informatică și de a stimula dezvoltarea informaticii competiționale în Europa în ansamblu, precum și
de a recunoaște tinerele talente din Europa în IT.
Aflată la a cincea ediție, Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori este organizată în România, la
Ploiești, cu sprijinul autorității publice locale. Din cauza situației pandemice, olimpiada se va desfășura pentru toate cele 30 de țări participante, în sistem online.
Țările participante la această ediție sunt: Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Franța, Georgia, Grecia,
Ungaria, Israel, Kazahstan, Kârgâzstan, Letonia, Lituania,
Macedonia de Nord, Moldova, Polonia, România, Rusia,
Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția, Turcia, Ucraina. Olimpiada se adresează tinerilor elevi de până în 16
ani, anul acesta la competiție luând parte 171 de elevi.
România va fi reprezentată de 2 echipe de elevi din
țară (8 elevi), selectați în urma fazelor județene, naționale și a barajelor din cadrul Olimpiadei organizate
anul acesta de Societatea de Performanță și Excelență în Informatică (OSEPI).
Sursa: reusita.ro

TELEORMAN

Lansarea proiectului
„Niciodată singur – Sprijin
pentru bunicii comunității”
la Roșiorii de Vede
La sfârșitul lunii august, la sediul Casei de Cultură din municipiul Roșiori de Vede, s-a desfășurat conferința de lansare a proiectului „Niciodată singur – Sprijin pentru bunicii comunității”. Astfel, prin înființarea unității de îngrijire la domiciliu, serviciile furnizate vor răspunde problemelor cu care se confruntă persoanele vârstnice. Persoanele vârstnice
înscrise în proiect vor beneficia de servicii, precum prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire,
activități de administrare și gestionare a veniturilor, acompaniere și socializare. Proiectul „Niciodată singur – Sprijin
pentru bunicii comunității” este cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020, având o valoare totală de 2.871.331,38 lei.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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

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 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.

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,
Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Helpdesk & Biroul Comunicare

Biroul Județean PRAHOVA

• Daniela TRAIAN, director,
• Cristina RADU, șef Serviciu Helpdesk,
• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare ,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Fabiola MANEA,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE

Biroul Județean TELEORMAN

Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro

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
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

Data publicării 30 august 2021
Se distribuie gratuit

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.

