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Medalia de Aur Jubiliară „Câmpulung 500”,
primită de Liviu Gabriel Mușat, directorul general
al ADR Sud Muntenia
teres și sunt convins că programul 2021-2027 va aduce câmpulungenilor, județului Argeș, încă o seamă de proiecte care
să răspundă atâtor și atâtor nevoi cu care ne confruntăm”.
Evenimentul a făcut parte din suita „Câmpulung 500”
și s-a desfășurat în perioada 18-24 iulie a.c., cu ocazia celei de-a XXII-a ediții a „Zilelor Municipiului Câmpulung”,
sărbătoare organizată de Sf. Ilie, patronul spiritual al orașului, aproape fără întrerupere până în zilele noastre și
care își are originea, probabil la „Descălicătoarea Țării
Românești”, când se organiza sus, în munți, după cum
afirmă un vechi zapis rucărean. Își are originea în istoria
care ne spune că din prima capitală a Țării Românești a
plecat, în urmă cu 500 de ani, primul document scris în
limba română, și anume „Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung către judele Brașovului” (1521).
Formându-se și dezvoltându-se în chiar procesul formării și dezvoltării poporului, deci odată cu el, limba română este expresia istoriei și a înaltelor lui însușiri. Îmbogățită și înfrumusețată continuu, ea a înscris, a păstrat și a transmis experiența de viață a poporului. Stăpânirea temeinică și folosirea corectă a limbii române constituie nu numai o necesitate, dar și o datorie pentru noi
toți, cei care contribuim la făurirea, în continuare, a istoriei poporului român, limba fiind una dintre caracteristicile esențiale, definitorii, ale acesteia.

S

âmbătă, 23 iulie a.c., Liviu Gabriel Mușat,
directorul general al Agenției pentru
Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia,
a primit din partea primarului municipiului
Câmpulung, Elena Lasconi, Medalia de
Aur Jubiliară „Câmpulung 500”, în semn
de apreciere pentru colaborarea dintre
municipalitatea câmpulungeană și Agenție.

Cu această ocazie, Liviu Gabriel Mușat a transmis: „De fiecare dată când acțiunile noastre se leagă de județul Argeș
este o bucurie, este o sărbătoare, iar când venim în județul
Argeș, în prima capitală a Țării Românești, este una dintre
cele mai importante sărbători ale sufletului nostru. Iar când
în prima capitală a Țării Românești vedem atât entuziasm
în ceea ce privește rezolvarea problemelor prin intermediul
fondurilor europene, ne gândim că nu degeaba suntem de
peste 23 de ani în slujba comunităților din Regiunea Sud Muntenia. La Câmpulung este deja o emulație extraordinară, la fel ca în întreg județul Argeș, privind fondurile europene.
Vreau să vă felicit, doamnă primar, pe dumneavoastră, echipa dumneavoastră, pentru interesul pe care îl acordați acestui domeniu atât de important. Cele zece proiecte pe care le
aveți în cadrul actualului program sunt chezășie a acestui inwww.adrmuntenia.ro
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Finalizarea proiectului „Sprijin pentru ADR
Sud Muntenia în pregătirea POR 2021-2027”
Cod SMIS 2014+ - 140452 / Cod proiect 2.1.128
Proiectul este finanțat din Programul Operațional
Asistență Tehnică, Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea
FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI
și pentru gestionarea POAT, POIM și POC.
1. Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
2. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia.
Alte informații: Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în pregătirea POR 2021-2027”.
3. Obiectivul general al proiectului a vizat sprijinirea
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în
realizarea rolului de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Regional 2021-2027.
4. Obiectivul specific al proiectului a fost operațio-

nalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Regional 2021-2027.
5. Rezultate obținute:
• Un program operațional regional elaborat și transmis către Comisia Europeană fundamentat de studiile
elaborate în cadrul proiectului;
• Descrierea de sistem elaborată și aprobată la nivelul ADR Sud Muntenia în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027;
• Pachet de proceduri operaționale elaborate și
aprobate la nivelul ADR Sud Muntenia în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027;
• Un studiu - „Planul Regional pentru Infrastructura
Verde - Albastră Sud - Muntenia 2021-2027”.
6. Valoarea totală a contractului de finanțare este
de 3.612.653,09 lei, din care: 3.070.755,12 lei reprezintă
valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European
de Dezvoltare Regională și 541.897,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
7. Durata de implementare a proiectului a fost de 24
de luni (1 august 2020 - 31 iulie 2022).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.
www.adrmuntenia.ro
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REGIO
2014-2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 27 iulie 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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DE FINANȚARE

Foto: pixabay.com

Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat
pentru perioada 2021-2027

• Programul Operațional Transport 2021 – 2027 (3
iunie 2022): 9,68 mld. euro;
• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 20212027 (8 iunie 2022): 5,25 mld. euro;
• Programul Operațional Educație și Ocupare 20212027 (9 iunie 2022): 4,32 mld. euro;
• Programul Operațional Regional Vest 2021-2027
(18 mai 2022): 1,17 mld. euro;
• Programul Operațional Regional Sud Muntenia
2021-2027 (25 mai 2022): 1,57 mld. euro;
• Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia
2021-2027 (25 mai 2022): 1,20 mld. euro;
• Programul Operațional Regional Nord-Vest 20212027 (26 mai 2022): 1,43 mld. euro;
• Programul Operațional Regional Nord-Est 20212027 (30 mai 2022): 1,75 mld. euro;
• Programul Operațional Regional Sud-Est 20212027 (30 mai 2022): 1,48 mld. euro;
• Programul Operațional Regional Centru 2021 –
2027 (30 mai 2022): 1,38 mld. euro;
• Programul Operațional Regional București-Ilfov
(23 iunie 2022): 1,46 mld. euro;
• Programul Operațional Asistență Tehnică 20212027 (6 mai 2022): 959 mil. euro;
• Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (31 mai 2022): 4,11 mld. euro;
• Programul Operațional Sănătate (29 iulie 2022):
3,88 mld. de euro;
• Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (29 iulie 2022): 2,2 mld. euro;
• Programul Operațional Tranziție Justă (29 iulie
2022): 2,53 mld. euro.
Sursa: mfe.gov.ro

C

omisia Europeană a anunțat, luni, 25 iulie
a.c., aprobarea Acordului de Parteneriat
cu România, document strategic național prin
care sunt stabilite obiectivele tematice de
dezvoltare și alocarea indicativă a fondurilor
europene pentru perioada 2021-2027.

Documentul prevede o alocare totală constituită din
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime de
45,1 miliarde euro, din care 31,5 miliarde euro alocare europeană și 13,6 miliarde euro contribuție națională.
Toate investițiile cuprinse în Politica de Coeziune sunt
stabilite pe baza analizei decalajelor și a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și nevoilor, inclusiv la nivel microregional, și cuprind domenii precum ocuparea forței de muncă, infrastructură, educație, locuințe, sănătate, servicii sociale și pentru îngrijire de lungă durată.
Separat de Acordul de Parteneriat, România a finalizat și trimis către Comisia Europeană toate cele 16 Programe Operaționale cuprinse în Politica de Coeziune
2021-2027. Mai multe informații despre obiectivele asumate prin fiecare program, precum și despre bugetele
repartizate pe priorități de investiții, sunt disponibile aici
— https://bit.ly/3PRrZiD.
Programele Operaționale prin care România va atrage fondurile alocate pentru perioada 2021-2027 sunt următoarele:
• Programul Operațional Asistență Tehnică 20212027 (6 mai 2022): 959 mil. euro;
• Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (31 mai 2022): 4,11 mld. euro;
www.adrmuntenia.ro

5

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #569
20 • 26 iulie 2022

OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Finanțări de 20.000 de euro pentru startup-uri tech,
într-o competiție europeană
31 iulie 2021-31 iulie 2022, un proiect pilot sau un proof-of-concept (POC) cu o companie din domeniul fabricării, prin care demonstrează validitatea tehnologiei sale.
Primii douăzeci de finaliști vor fi invitați să își prezinte live proiectul în timpul „BoostUp! Marea finală 2022”,
care va avea loc la Atena, pe 7 octombrie 2022. Până la
8 startup-uri vor fi selectate pentru a primi câte un premiu, în bani, de 20.000 de euro pentru a-și dezvolta tehnologiile, precum și un pachet de acces la piață.
În plus, un premiu suplimentar de 5.000 de euro va fi
acordat startup-ului cu cel mai mare punctaj și care provine dintr-o țară membră a Schemei Regionale de Inovare (RIS), inclusiv România. De asemenea, un premiu similar va primi un startup condus de o femeie și care obține
cel mai mare punctaj.
Sursa: startupcafe.ro

S

tartup-urile românești care dezvoltă
tehnologii inovatoare în domeniul producției
se pot înscrie la un accelerator de afaceri
european, pentru șansa de a obține o finanțare
de 20.000 de euro. Înscrierile la competiția EIT
Manufacturing start-up competition „BoostUp!
2022” se fac până pe 31 iulie 2022, ora 23:59
CEST (1 august, ora 00.59, ora României).
Această competiție este deschisă startup-urilor și firmelor mai avansate (scale-up), cu soluții în domeniul producției industriale. Se acceptă firme fondate nu mai devreme de anul 2017 și care au obținut venituri comerciale cumulate de maximum 5 milioane de euro. O altă condiție este ca startup-ul aplicant să fi finalizat, în perioada

Programul Iluminat Public se lansează în data de 19 august
Unitățile administrativ-teritoriale care doresc să participe în cadrul Programului Iluminat Public își pot crea
conturile de utilizator, începând din data de 16 august
2022, în aplicația informatică pusă la dispoziție pe site-ul
Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).
Începând cu data de 19 august 2022, ora 10:00, solicitanții vor depune cererile de finanțare, împreună cu documentația aferentă, în aplicația informatică prin intermediul conturilor de utilizator create. Dispoziția de demarare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public a fost semnată.
Acest program reprezintă un sprijin pentru comunele,
orașele și municipiile din România care doresc să-și modernizeze sistemele de iluminat public, întrucât proiectul
de ghid prevede o finanțare de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție. Aceste îmbunătățiri se vor reflecta în optimizarea consumului de
energie și, implicit, în reducerea facturilor la utilități, precum și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Potrivit AFM, finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți. Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale organizate de la nivel de comună, oraș sau municipiu care pot beneficia de fonduri
pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente care să reducă semnificativ consumul de energie și, implicit, factura
publică. Finanțarea în cadrul acestui program se va acorwww.adrmuntenia.ro

da în funcție de categoria unității administrativ-teritoriale,
într-o limită maximă de 1 milion de lei pentru comune cu
o populație de până la 5.000 de locuitori; pentru comune
cu o populație de peste 5.001 de locuitori, cel mult 2 milioane de lei; pentru orașe - 3 milioane de lei; pentru municipii de rang 0 - municipiul București - maximum 50 de milioane de lei; pentru municipii de rang I - 6 milioane de lei;
pentru municipii de rang II - maximum 5 milioane de lei.
Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 150% a
bugetului alocat Programului.
Sursa: afm.ro
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Foto: economedia.ro

Proiectele pentru construirea de capacități
pentru producția de hidrogen verde
în instalații de electroliză se depun până în 16 august
Perioada de depunere a proiectelor pentru a obține finanțare prin schema de ajutor de stat pentru sprijinirea
investițiilor în construirea de capacități pentru producția
de hidrogen verde în instalații de electroliză a fost prelungită până în 16 august 2022, ora 17:00. Se poate obține finanțare pentru proiecte de investiții în construirea de noi
capacități în instalații de electroliză, inclusiv extinderea de
capacități pentru producția de hidrogen verde, în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.
Potrivit prevederilor Planului Național de Redresare
și Reziliență (PNRR), intervenția vizează promovarea investițiilor în construirea unei noi capacități de cel puțin
100 MW în instalații de electroliză. Punerea în funcțiune a unei capacități de cel puțin 100 MW în instalații de
electroliză, cu o cantitate generată estimată de cel puțin
10.000 de tone de hidrogen regenerabil pe an, trebuie
www.adrmuntenia.ro

realizată până în trimestrul IV 2025. Valoarea maximă a
ajutorului de stat stabilită, care se va acorda în baza Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie pentru 2022 este de 50 milioane
euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.
Solicitanții eligibili sunt producători de gaz natural, microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari producătoare de energie electrică, microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari producătoare/consumatoare de hidrogen, unități administrativ-teritoriale, institute
naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul energiei,
având personalitate juridică, definite prin OG 57/2002,
inclusiv asocieri/parteneriate formate din acești actori.
Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei al
sumei de 148,75 milioane de euro.
Sursa: financialintelligence.ro
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ÎN SUD MUNTENIA

P

rimele preocupări muzeistice la Giurgiu sunt
legate de personalitatea plurivalentă a lui
Nicolae Droc - Barcian, directorul Gimnaziului.
Acesta înființează în 1876 o grădină botanică,
iar în 1883 un muzeu școlar de științele naturii.
Îmbogățit succesiv cu piese arheologice și
documente, patrimoniul acumulat s-a pierdut
în urma distrugerii orașului din 1916.

Foto: giurgiu-net.ro/

În vizită la Muzeul Județean „Teohari Antonescu”, Giurgiu

Muzeul județean a fost înființat în 1934, printr-o hotărâre a Prefecturii de Vlașca. La sugestia savantului Ion
Andrieșescu, i s-a dat numele primului profesor de arheologie al Universității din Iași, giurgiuveanul Teohari Antonescu. În fruntea instituției a fost numit, cu titlu onorific, tânărul profesor Dumitru Berciu, care a condus-o până în 1948. După un hiatus de doi ani, ea a fost reînființată și dezvoltată pe parcursul a două decenii, de către
profesorul Gheorghe Rădulescu, absolvent de Belle-Arte, ajutat de muzeograful - restaurator Mihai Ionescu.
Între 1950 și 1980 muzeul a fost pe rând raional, municipal și secție fără personalitate juridică. A redevenit
județean în 1981, în urma corecturii aduse reformei teritorial-administrative, cu secții de istorie și etnografie și
Oficiu pentru patrimoniu cultural național. Între 19771990 expoziția lui permanentă s-a numit „Muzeul luptei
pentru independența poporului român”. Din 1993 își reia
patronul antebelic, iar între 1999-2005 se reface expoziția secțiilor de arheologie și istorie.
Prin retrocedarea localului secției de etnografie din
comuna Florești - Stoenești, patrimoniul acesteia a fost
adus la Giurgiu, unde s-a inaugurat o nouă expoziție permanentă la sfârșitul anului 2006. Din anul 2003 în administrarea Muzeului județean a intrat și Casa memorială a
poetului Petre Ghelmez din comuna Gogoșari.
Segmentul expozițional afectat descoperirilor arheologice este axat pe rezultatele cercetărilor din siturile
Giurgiu - Malu Roșu (paleolitic), Pietrele, Bucșani, Sultana (eneolitic), Mogoșești, Zimnicea, Popești (epoca metalelor), Oinacu, Izvoru (epoca migrațiilor) și reconstituie evoluția materială a comunităților umane din Câmpia
Dunării. Piesele din ceramică, podoabele și obiectele de
cult, împreună cu diverse mărturii despre ocupații și meșteșuguri conferă expoziției un interes deosebit. Dezvoltarea așezării de la Giurgiu către un statut urban s-a datorat construirii Cetății din Insulă, reședință voievodală a lui
Mircea cel Bătrân. Sala consacrată glorioasei sale domnii cuprinde, între altele, piese descoperite pe șantierul
cetății și facsimile ale unor documente emise la Giurgiu.
Un spațiu aparte îi este rezervat epocii lui Mihai Viteazul,
ale cărui bătălii victorioase din 1595 (Putineiu, Stănești,
www.adrmuntenia.ro

Șerpătești, Călugăreni, Giurgiu) au adus faima acestor locuri în întreaga Europă. Tranziția de la perioada medievală la cea modernă (secolele XVII - XVIII) este redată prin
imagini ale unor monumente din regiune (Comana, Mironești, Dobreni, Herești, Florești-Stoenești, Găiseni), prin
stampe și hărți de epocă, arme, podoabe, monede și alte mărturii. Constituirea României moderne este punctată de prezentarea unor evenimente care au marcat destinul țării: Revoluția din 1848, Unirea Principatelor (1859),
câștigarea Independenței de stat (1877) și Marea Unire
(1918). Totodată sunt reliefate și realizările ce individualizează Giurgiu în cadrul dezvoltării societății românești, cu
deosebire prioritățile în transporturi și comunicații.
Muzeul din Giurgiu numără cinci secții: arheologie, etnografie, istorie, istorie memorială, restaurare - conservare. Secția de arheologie pune în lumina aproape toate epocile: material litic din paleolitic, ceramica și idoli din
neolitic, din epoca bronzului și a fierului, unelte, ceramica, podoabe, monede (13 tezaure monetare, o colecție alcătuită din 2.500 de piese din aur, argint și metal comun),
arme, documente din evul mediu și din epoca modernă.
Patrimoniul secției de etnografie provine din satele străvechii zone Vlașca, peste care s-a suprapus actualul județ
Giurgiu și conține 1.700 de piese. Secția de istorie memorială, un mai vechi deziderat al muzeului, a prins contur în
ultimul deceniu prin fondarea unui patrimoniu de profil și
prin conceperea unor sectoare muzeale autonome.
Expoziția secției de istorie, care a fost reorganizată în
anul 1977, cu ocazia Centenarului Independenței, prezintă
momente importante ale războiului dintre anii 1877-1878.
În cadrul muzeului sunt expuse mărturii privind înființarea
orașului Giurgiu, perioada luptelor purtate de Mihai Viteazul cu Imperiul Otoman, monumente istorice (mănăstiri,
biserici, edificii laice), contribuția localnicilor la evenimentele din 1848, la Războiul de Independență din 1877-1878,
precum și la Primul Război Mondial (1916-1918).
Sursa: muzeulgiurgiu.ro

8

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #569
20 • 26 iulie 2022

A doua Centură
a orașului Mioveni, finanțată
prin Programul „Anghel Saligny”

Se reabilitează
căminul pentru persoane
vârstnice „Sfântul Antim Ivireanul”
din Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a aprobat finanțarea proiectului de realizare a Centurii de Nord a orașului Mioveni, suma alocată de la bugetul
de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” fiind de 25.000.000 lei. Următorul pas este încheierea contractului de finanțare multianual între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și orașul Mioveni, pe o perioadă de maximum 5 ani. Conform
proiectului „Varianta ocolitoare a orașului Mioveni (centura) – Tronson I” va fi încadrată drept drum național cu două benzi – 7 m lățime, cu o lungime de 4,1 km. Din punct
de vedere tehnic, proiectul prevede realizarea unui pod,
o trecere peste linia de calea ferată, o bandă de bicicliști
în dreapta căii de rulare și un trotuar pietonal în stânga.
Prin realizarea variantei ocolitoare se vor crea legături
eficiente cu drumurile naționale DN 73 și DN 73D, precum
și o serie de beneficii pe plan local, precum devierea unei
părți importante a traficului greu din oraș, realizarea unei
variante de acces facil la zonele agricole și realizarea unei
benzi speciale pentru bicicliști.
Sursa: observatordearges.ro

Proiectul „Reabilitarea termică a Căminului pentru
persoane vârstnice Sfântul Antim Ivireanul Călărași”
este finanțat prin 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 își propune măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii, prin: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei exterioare, termoizolarea
planșeului peste ultimul nivel (terasă necirculabilă), înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire cu
conducte noi, reabilitarea instalației de apă caldă și a
celei de iluminat. Contractul de finanțare s-a semnat
pe 9 iulie 2020. Valoarea totală a proiectului este de
2.720.098,70 lei, suma nerambursabilă solicitată fiind
de 2.153.112,04 lei (din care 1.867.495,17 lei din FEDR
și 285.616,87 lei din bugetul național). Proiectul se derulează pe o perioadă de 12 luni, iar data de finalizare
a proiectului este 31.08.2023.
În ceea ce privește stadiul implementării, proiectul tehnic se află în verificare, iar achiziția de lucrări de execuție
este în pregătire.
Sursa: facebook.com

Modernizarea
infrastructurii rutiere, la Târgoviște
DÂMBOVIȚA

La Târgoviște continuă modernizarea infrastructurii
rutiere, 43 de artere rutiere urmând a fi reabilitate. Pe
lângă bulevardele principale, care vor fi reabilitate cu
fonduri europene, în cadrul proiectului care a vizat și
achiziționarea de autobuze hibrid, alte șapte 17 străzi,
cu o lungime de peste 12 km, vor fi reabilitate și modernizate în cadrul Programului Național de Investiții
„Anghel Saligny”, cu finanțare guvernamentală. Bulevardele Independenței și Libertății, Calea Domnească,
străzile 9 Mai, Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, Gabriel
Popescu, Boerescu Zaharia, Maior Brezișeanu Eugen,
Calea Câmpulung, Ana Ipătescu, Locotenent Pârvan
Popescu, Mihai Eminescu, Bărăției, Ilfovului, Porumbeilor, Costache Olăreanu vor face obiectul unor ample
lucrări de reabilitare și modernizare, intervenții care
vor viza atât partea carosabilă, cât și trotuarele.
Cererea de finanțare a fost deja aprobată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, valoarea cumulată a intervențiilor depășind 42.000.000 lei.
Durata de execuție nu va depăși 12 luni, din momentul
predării amplasamentului către constructor, iar în perioada imediat următoare va fi lansată licitația de execuție.
Sursa: dbonline.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE

Eficientizare energetică
a sediului administrativ
al Consiliului Județean Giurgiu

GIURGIU

Eficientizarea energetică a sediului administrativ al
Consiliului Județean Giurgiu devine realitate, acesta urmând să primească 21 de milioane de lei prin PNRR.
Acesta este unul din cele 11 contracte semnate astăzi de ministrul Dezvoltării, finanțate prin Componenta 5 – „Valul Renovării” din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Contractele sunt în valoare totală de 111,3 milioane
de lei și vizează renovarea integrată și creșterea eficienței energetice a unor clădiri publice.
Prin „Valul Renovării” se urmărește îmbunătățirea
fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului de producere a incendiilor și a tranziției către clădiri verzi și inteligente.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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INFO
JUDEȚE

Lucrările
de restaurare și reabilitare
ale Conacului Bolomey continuă

IALOMIȚA

Proiectul „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” este implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” – în cadrul apelului dedicat sprijinirii obiectivelor
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD),
Aria prioritară 3 – „Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”. Proiectul are ca principal obiectiv impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea Ansamblului Conacul Bolomey și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin introducerea acestuia în circuitul turistic.
În urma adiționării contractului de finanțare, durata implementării proiectului este de 91 de luni, respectiv 06.06.2016 31.12.2023 (este cuprinsă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor). Valoarea
totală a proiectului este de 21.801.121,17 lei, din care aproape 18 milioane de lei reprezintă alocarea nerambursabilă din
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 2,8 milioane de lei provin de la bugetul de stat și peste 430 de mii de lei
constituie cofinanțarea beneficiarului.
Sursa: independentonline.ro

Proiecte europene
pentru canalizare și asfaltare
în cartierul Mimiu
din municipiul Ploiești

PRAHOVA

Una dintre cele mai sărace zone ale Ploieștiului e inclusă în mai multe proiecte de modernizare, din fonduri europene. Autoritățile ploieștene pregătesc proiecte pentru extinderea canalizării și asfaltarea străzilor din Mimiu, alături de modernizarea școlii din cartier. Proiectele de hotărâre au fost dezbătute în ședința
Consiliului Local Ploiești. Ele vizează atragerea de fonduri europene, prin intermediul Asociației GAL Ploiești,
în cadrul axei prioritare 9/prioritatea de investiții 9.1,
din Programul Operațional Regional 2014-2020, dedicate regenerării comunităților defavorizate din mediul urban. Prin aceeași metodă, municipalitatea a mai obținut
fonduri europene pentru cartierele Râfov și Pictor Rosenthal. Pentru Mimiu, primul proiect pus în dezbatere
vizează extinderea rețelei de canalizare și realizarea de
branșamente. Acesta are o valoare totală estimată la
2,97 milioane de lei cu tot cu TVA, din care Primăria ar
trebui să contribuie cu aproximativ 843.000 de lei, diferența fiind așteptată de la Uniunea Europeană. Al doilea
proiect prevede asfaltarea mai multor străzi din cartier.
Pe listă se află Mimiului, Beiuș, Astra, Fierarilor, Fabricilor, Palanca, Brădetului și Smârdan. Obiectivul de investiții are o valoare estimată de aproape 6,4 milioane
de lei, cu TVA inclus, iar Primăria ar trebui să contribuie
cu 3,3 milioane de lei, conform proiectului de hotărâre
pregătit pentru ședința Consiliului Local.
Sursa: telegrama.ro

Primăria
Orbeasca a primit 544.545,05 lei
pentru decontarea facturilor PNDL
TELEORMAN

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat miercuri, 20 iulie, suma de
91.458.864,62 de lei, în vederea decontării facturilor pentru 117 obiective de investiții realizate prin etapele I și II
ale Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
Astfel, pentru etapa I a fost plătită suma de
7.093.700,76 de lei pentru 13 obiective aflate în execuție, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 84.365.163,86 de lei pentru 104 de proiecte
de investiții. Din județul Teleorman, în această tranșă, a
primit bani doar Primăria Orbeasca, suma virată de minister fiind de 544.545,05 lei.
În cadrul celor două etape ale PNDL, listele obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora sunt publice și pot fi consultate accesând pagina de internet a ministerului, secțiunea Lucrări Publice, Programul național
de dezvoltare locală, rubrica Obiectivele de investiții,
iar transferurile lunare sunt publicate în secțiunea Plăți.
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

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.

Biroul Județean DÂMBOVIȚA

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Dâmbovița,
sediul Consiliului Județean Dâmbovița: Piața
Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun.
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018,
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu,
jud. Giurgiu Tel./fax 0246/215.271,
E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița,
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59,
mun. Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139,
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723,
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova,
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310,
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun.
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000,
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro
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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.

