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Andreea Mirela Tache, directorul Direcției Economice 
a Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Mun-
tenia, a participat vineri, 27 mai a.c., la Campania de pro-
movare internațională a Municipiului Călărași (Forum 
Economic), eveniment organizat de Primăria Călărași.

La Forumul Economic derulat în cadrul Programului 
Romanian Investment Zoom (RIZ) la Călărași au fost pre-
zenți reprezentanții a 12 ambasade din țara noastră, An-
dreea Mirela Tache prezentând situația proiectelor eu-
ropene accesate până în momentul de față la nivelul re-
giunii Sud - Muntenia și Programul Operațional Regional 
Sud - Muntenia 2021-2027, în valoare de aproximativ 1,3 
miliarde de euro, avizat de Guvernul României.

„Cu motoarele turate, așteptăm aprobarea POR 2021-
2027 Sud Muntenia de către Comisia Europeană pentru a 
putea da startul implementării noilor proiecte menite să 
contribuie la dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii 
noastre. Cu gândul în viitor, acționăm în prezent!”, a de-
clarat Mirela Tache.

Organizarea evenimentului de la Călărași a avut la ba-
ză două obiective majore. Primul a vizat promovarea po-
tențialului economic al municipiului Călărași și al doilea, 
crearea unui cadru instituțional care să faciliteze dialo-
gul dintre reprezentanții mediului de afaceri din munici-
piul nostru și cei ai ambasadelor și organizațiilor cu pro-
fil economic.

La eveniment au participat: ambasadorul Republicii 
Belarus în România și ambasadorul Republicii Pakistan 
în România, reprezentanți ai ambasadelor Ungariei, Re-
publicii Moldova, Republicii Sudan, Republicii Kazahstan, 
Palestinei, Republicii Federale Nigeria, Indiei, Kuweitului, 
reprezentanți ai Camerei de Comerț Elveția – România, 
ai Companiei de Investiții Fortis Business Management 
Olanda, reprezentanții autorităților locale și ai mediului 
de afaceri local.

Au fost evidențiate principalele oportunități de dez-
voltare economică pe care le propune Călărașiul, subli-
niind faptul că împreună pot fi identificate mai ușor so-
luții pentru promovarea investițiilor în domenii precum 
agricultura, industria, turismul și serviciile.

ADR Sud Muntenia, prezentă la Forumul Economic
derulat în cadrul Programului Romanian Investment Zoom
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Studiul privind utilizarea energiilor regenerabile pen-
tru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scă-
zute de carbon, publicat de ADR Sud Muntenia, cuprin-
de și un raport de evaluare pentru regiunea noastră în 
cadrul căruia sunt analizate datele statistice energetice 
regionale privind tehnologiile SRE în regiunea noastră. 
Cu aceeași ocazie au fost identificate bune practici în 
domeniul autoconsumului energetic în clădirile din Sud 
Muntenia și alte exemple în ceea ce privește utilizarea 
SRE din țările partenere în proiect.

Documentul a fost realizat în perioada noiembrie 
2021- ianuarie 2022, și a fost rezultatul unui contract de 
prestări servicii încheiat între Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, și Cult 
Market Research SRL, în calitate de prestator. Pornind 
de la studiul finalizat, s-a realizat un Plan de Acțiune pri-
vind utilizarea energiilor regenerabile pentru sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 
în regiunea Sud - Muntenia, în cadrul proiectului SHREC, 
finanțat prin programul Interreg Europe.

Proiectul SHREC- „Utilizarea energiilor regenerabile pen-

tru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de carbon” este implementat de ADR Sud Muntenia în ca-
litate de partener. Obiectivul general al proiectului este de 
a îmbunătăți politicile regionale și naționale, cu scopul de a 
crește ponderea energiei obținute din surse regenerabile 
în mixul global de energie și de a încuraja și facilita produ-
cerea și utilizarea surselor regenerabile de către întreprin-
deri, comunități și gospodării care țintesc spre un viitor cu 
un consum de energie mai scăzut în emisii de carbon. Pro-
iectul este implementat de către un consorțiu format din 
opt parteneri din Olanda, Slovacia, Lituania, România, Ita-
lia, Spania, Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Uni-
versitatea de Științe Aplicate Hanze din Olanda.

Documentul poate fi descărcat accesând următo-
rul link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/down-
load_file/article/783/studiu%20privind%20utiliza-
rea%20energiilor%20regenerabile%20Sud%20Munte-
nia%20.pdf.

Mai multe detalii cu privire la proiect: https://www.
adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203, precum și 
pe: https://www.interregeurope.eu/shrec/.

ADR Sud Muntenia a publicat studiul 
privind utilizarea energiilor regenerabile 

pentru sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon în regiunea Sud Muntenia

S-a modificat Ghidul Solicitantului destinat pregătirii 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

Autoritatea de Management pentru Programul Ope-
rațional Asistență Tehnică (POAT) din cadrul Ministeru-
lui Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ordi-
nul ministrului fondurilor europene nr. 792/26.05.2022 
pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții Spe-
cifice de accesare a fondurilor din Programul Operațio-
nal Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii pro-
iectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urba-
nă, regenerare urbană, infrastructură rutieră de inte-
res județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau dru-
muri de legătură, centre de agrement/baze turistice (ta-
bere școlare) și infrastructură și servicii publice de tu-
rism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turis-
tic, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene 
nr. 855/2020 – în vigoare de la data de 27.05.2022.

Ghidul și de anexele pot fi descărcate accesând ur-
mătorul link: https://www.adrmuntenia.ro/download_fi-
le/article/785/%20OMIPE%20792%202022.rar.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/783/studiu%20privind%20utilizarea%20energiilor%20regenerabile%20Sud%20Muntenia%20.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/783/studiu%20privind%20utilizarea%20energiilor%20regenerabile%20Sud%20Muntenia%20.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/783/studiu%20privind%20utilizarea%20energiilor%20regenerabile%20Sud%20Muntenia%20.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/783/studiu%20privind%20utilizarea%20energiilor%20regenerabile%20Sud%20Muntenia%20.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203, precum și pe: https://www.interregeurope.eu/shrec/
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203, precum și pe: https://www.interregeurope.eu/shrec/
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203, precum și pe: https://www.interregeurope.eu/shrec/
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/785/%20OMIPE%20792%202022.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/785/%20OMIPE%20792%202022.rar


REGIO
2014-2020

4
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro4

Info Regional Sud Muntenia #561
25 mai • 1 iunie 2022 

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 2 iunie 2022
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat 
două memorandumuri, aprobate în ședința Guvernului Ro-
mâniei din data de 23 mai 2022:

• Memorandumul cu tema: Metodologie de aplicare a 
formulelor de ajustare, prevăzute Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valo-
rii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fon-
duri externe nerambursabile;

• Memorandumul cu tema: Metodologie privind întoc-
mirea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzu-
te în Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind 
ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul 

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.
Astfel, prin aceste acte normative se reglementează u-

nele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării 
costurilor investiției în contractele de achiziție publică/ con-
tractele sectoriale/acordurile-cadru precum și în alte cate-
gorii de contracte, respectiv ajustarea devizelor generate de 
investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigura-
te resursele financiare parțial sau integral din fonduri exter-
ne nerambursabile.

Mai multe detalii despre noile prevederi legale puteți afla 
accesând link-ul: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/docu-
mente/static/1252.

Metodologiile de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2022 
privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul 

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Au început înscrierile 
pentru granturi de 5.000-120.000 

de euro pentru fermieri
Joi, 26 mai 2022, ora 10:00, au început înscrierile pen-

tru măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate en-
tităților din domeniul agroalimentar”. Înscrierile s-au fă-
cut pe platforma granturi.imm.gov.ro, formularul elec-
tronic rămânând valabil până marți, 31 mai, ora 20:00.

Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, plățile în ca-
drul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. Bu-
getul alocat măsurii este în valoare totală de 250.000.000 
euro, din care 149.225.400 euro respectiv 125.000.000 euro 
FEDR-REACT EU și 24.225.400 euro cofinanțare de la bugetul 
de stat se alocă din bugetul POC 2014-2020 prin Axa priori-
tară 4 – Acțiunea 4.1.2 – Capital de lucru și 100.774.600 euro 
de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supra-
contractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulteri-
oare. Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a 
ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de bene-
ficiari: IMM-uri, societăți agricole, cooperative agricole, gru-
puri de producători și organizații de producători din domeni-
ile de activitate agricultură, piscicultură și acvacultură, indus-
tria alimentară și alte activități asimilate acesteia, a căror acti-
vitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei. Pentru 
IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă 
între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 
euro, respectiv 24.739 lei. Pentru IMM-urile cu cifra de afa-
ceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoa-
rea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu 
poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

Sursa: agro-tv.ro

Ajutor de stat: 100 milioane de euro 
pentru regenerarea pădurilor, 

în cadrul MRR
Comisia Europeană (CE) a aprobat, în temeiul normelor UE 

privind ajutoarele de stat, o schemă românească în valoare de 100 
milioane de euro menită să sprijine regenerarea pădurilor deteri-
orate. Schema va fi finanțată prin Mecanismul de redresare și re-
ziliență („MRR”), în urma evaluării pozitive, de către CE, a Planului 
de redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către 
Consiliu. Schema este menită să îi sprijine pe proprietarii de păduri 
să promoveze regenerarea pădurilor în zonele afectate de incendii 
forestiere, de fenomene climatice nefavorabile, de infestări cu dă-
unători și de evenimente catastrofale. Sprijinul va lua forma unor 
granturi directe acordate proprietarilor privați și publici de păduri, 
precum și asociațiilor acestora. Schema de ajutoare se va încheia la 
30 iunie 2026. CE a evaluat măsura în temeiul normelor UE privind 
ajutoarele de stat, în special în temeiul Orientărilor Uniunii Europe-
ne privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zo-
nele rurale pentru perioada 2014-2020 și al articolului 107 alineatul 
(3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 
le permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor acti-
vități economice în anumite condiții. CE a constatat că schema es-
te necesară și adecvată pentru a încuraja regenerarea pădurilor, es-
te proporțională și nu va avea efecte negative nejustificate asupra 
concurenței și a schimburilor comerciale din UE. Pe această bază, 
CE a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de 
stat. CE evaluează cu prioritate măsurile care implică ajutor de stat 
cuprinse în planurile naționale de redresare prezentate în contex-
tul Mecanismului de redresare și reziliență și a oferit orientări și spri-
jin statelor membre în etapele pregătitoare ale planurilor naționale, 
pentru a facilita implementarea rapidă a MRR.

Sursa: romania.representation.ec.europa.eu

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
http://granturi.imm.gov.ro
http://agro-tv.ro
http://romania.representation.ec.europa.eu
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În luna mai a apărut numărul 78 al re-
vistei Regio, publicație editată de Auto-
ritatea de Management a Programului 
Operațional Regional 2014-2020, din ca-
drul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. Pe lângă subiecte 
precum investiții în infrastructura rutieră, 
transport ecologic, inovație antrepreno-
rială și proceduri medicale inovatoare, la 
pagina 5 este prezentat succint sistemul 
inteligent de iluminat public de la Câm-
pulung Muscel. Muscelenii vor avea, din 
toamna acestui an, lămpi cu led pe toa-
te străzile, dar și pe alei, în parcuri și în al-
te spații exterioare publice din municipiu. 

Proiectul „Reabilitarea sistemului de ilu-
minat public în Municipiul Câmpulung” es-
te finanțat prin Regio și are o valoare totală 
de 5,8 milioane lei. La sfârșitul lunii noiem-
brie, toate lămpile (3.871 de bucăți) de ilu-
minat public vor fi schimbate cu lămpi led. 
Toate acestea aduc și o economie de 60 la 
sută pe an (aproape 2 milioane lei pe an), 
sistem de telegestiune, iluminat mai bun. 

La pagina 20 este prezentată pe larg 
investiția realizată cu ajutorul fondurilor 
europene la Școala gimnazială „Matei Ba-
sarab” din Târgoviște. Primăria orașului 
Târgoviște a primit finanțare prin Progra-
mul Operațional Regional 2014-2020 Axa 
Prioritară 10, „Îmbunătățirea Infrastruc-
turii Educaționale”, investiția cu titlul „Îm-
bunătățirea infrastructurii Educaționale 
prin Extinderea, Reabilitarea, Moderni-
zarea și Echiparea Școlii Gimnaziale Ma-
tei Basarab din Târgoviște. Proiectul cu o 
valoare totală de 22.223.977,79 de lei (in-
clusiv TVA), FEDR: 18.890.381,12 de lei, a 
vizat reabilitarea corpului existent al șco-
lii, completarea ei cu funcțiunile necesa-
re prin extinderea cu trei corpuri de clă-
dire: un corp de clădire cu regim de înălți-
me parter+2 etaje pentru laboratoare, sa-
lă multifuncțională, after-school; un corp 
de clădire cu regim de înălțime parter î-
nalt pentru sala de sport-teren/suprafa-
ță de joc; un corp de clădire cu regim de 
înălțime parter pentru vestiarele aferen-
te sălii de sport. Totodată, școala dispune 

și de un sistem de panouri solare și fo-
tovoltaice de natură să îi confere inde-
pendență energetică. De asemenea, au 
fost amenajate terenul exterior de sport 
și spațiile verzi. Investițiile în materiale di-
dactice pentru studiu teoretic, echipa-
mente audio-video, echipamente IT și 
software, dar și mobilier și dotări pentru 
atelierul mecanic au îmbunătățit consi-
derabil calitatea actului educațional. Gra-
ție extinderii școlii, vor putea învăța aici 

mai mulți elevi din circumscripția școlară 
și din zonele adiacente, inclusiv din zona 
periurbană. Astfel, din septembrie 2022, 
numărul elevilor va depăși 750, conform 
datelor privind înscrierea în învățămân-
tul primar. În baza celei mai mari investi-
ții pe fonduri europene care a vizat vreo-
dată o unitate de învățământ din Târgo-
viște, școala este reabilitată în întregime 
și este una dintre cele mai moderne uni-
tăți de învățământ din România.

Școala gimnazială „Matei Basarab” din Târgoviște, 
prezentată în Revista Regio

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Optsprezece muzee de la sat, din Muntenia, 
pot fi vizitate virtual pe platforma www.

muzeedelasat.ro, alături de alte 30 de instituții 
muzeale din zona Moldovei.

Echipa Proiectului „Muzee de la sat” a lansat marți, 
31 mai 2022, 18 tururi virtuale pe platforma www.muze-
edelasat.ro. Aceasta cuprinde tururi virtuale 3D interac-
tive, fotografii și informații documentate pentru 18 mu-
zee din zona rurală a Munteniei. Website-ul, disponibil în 
limbile română și engleză, a fost creat printr-o cofinan-
țare a Administrației Fondului Cultural Național (AFCN). 
Pe lângă cele 18 muzee din Muntenia, sunt disponibile 
spre vizitare și alte 30 de muzee de la sat din zona Mol-
dovei. În viitor, vor fi adăugate și alte obiective cultura-
le din mediul rural, spun inițiatorii proiectului. Scopul fi-
nal al proiectului este cel de a crea dorința utilizatorului 
de a se „transforma” într-un vizitator fizic, care plătește 
și susține cultura, dar și de a oferi posibilitatea celor care 
nu se pot deplasa fizic să exploreze unul dintre cele 48 
de muzee. Platforma și tururile virtuale au potențialul de 
a susține un dialog permanent între public și instituția 

muzeală. O altă țintă a proiectului este de a perfecționa 
imaginea muzeelor, acest lucru făcându-se cu ajutorul 
fotografiilor, al textelor documentate și al videoclipurilor 
de prezentare. În martie 2022, cele 18 muzee au primit 
vizita echipei care a scanat, fotografiat și documentat fi-
ecare obiectiv cultural, fiind parcurși peste 3.000 de ki-
lometri. Acestea beneficiază acum de o pagină dedica-
tă în cadrul platformei Muzee de la sat, care constă în: tur 
virtual 3D interactiv, realizat cu echipament de înaltă per-
formanță, fotografii interior-exterior, fotografii din dro-
nă, text de prezentare și informații de contact. În plus, pe 
canalul de YouTube va fi publicat un interviu/clip de pre-
zentare de la fiecare obiectiv. Acestea au rolul de a îmbu-
nătăți imaginea muzeelor în mediul online. Totodată, tu-
rul virtual al fiecărui muzeu va putea fi vizualizat și de pe 
cea mai accesată și populară platformă de navigare din 
lume: Google Maps. Proiectul este realizat de Real Tour 
Ro, co-finanțat de AFCN și susținut de „De la sat”, un pro-
iect editorial independent dedicat satului românesc. Cele 
18 muzee ce vor fi găzduite de platforma www.muzeede-
lasat.ro sunt din județele Brăila, Călărași, Ialomița, Teleor-
man, Argeș, Prahova, Giurgiu, Dâmbovița, Buzău, Ilfov.

Sursa: stiripesurse.ro

18 muzee din zona rurală a Munteniei 
pot fi vizitate virtual

Foto: muzeedelasat.ro
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Au fost date publicității cele cinci proiecte selectate pen-
tru bugetarea participativă. Piteștenii trebuie să aleagă unul 
singur. Etapa de vot se va desfășura exclusiv online, pe plat-
forma: eportal.primariapitesti.ro, în perioada 28 mai – 25 iu-
nie 2022. Pentru a putea vota, este necesară crearea unui 
cont pe platforma eportal.primariapitesti.ro sau autentifica-
rea pe platformă, dacă există deja un cont creat. Iată care 
sunt cele cinci proiecte selectate: „Extindere, remodelare și 
dotare pentru parcul Făget” situat în cartierul Trivale, strada 
Făget, cu un buget de 400.000 de lei, iar timpul de execuție 
al lucrărilor este de 6 luni; „Într-o mare de asfalt, o oază de 
verdeață”, proiect amplasat în Centru lângă Casa Cărții, cu 
un buget de 10.000 de lei, timp de execuție - o lună; „Mai 
puține parcări, mai multe spații verzi”, situat în zona restau-
rantului Carpați, cu un buget de 30.000 de lei, timp de exe-
cuție - o lună); „Modernizarea parcului Prundu, Depou, loca-
ție Prundu Depou”, bloc 31, buget de 150.000 de lei, timp de 
execuție - 12 luni); „Amenajare teren sportiv multifuncțional 
fotbal, baschet, tenis”, situat în strada Cornel Chirac, buget 
de 382.500 de lei, perioadă de execuție - 6 luni).

Sursa: bitpress.ro

Cinci proiecte
pentru bugetare participativă,

la Pitești

Primul mini-reactor nuclear (SMR) din țara noastră va fi in-
stalat pe terenul fostei termocentrale Doicești din județul Dâm-
bovița, a anunțat, Virgil Popescu, ministrul Energiei, în cadrul u-
nei conferințe de presă ce a marcat lansarea workshop-ului 
pe tema reactoarelor modulare mici (SMR) care se desfășoa-
ră în aceste zile la București. La conferința de presă au partici-
pat mai mulți oficiali guvernamentali americani din domeniul 
energiei, cât și Cosmin Ghiță, directorul general al companiei 
de stat Nuclearelectrica (SNN), care a dat detalii despre proiec-
tul primei centrale SMR din România. Prima centrală SMR va 
include 6 module cu o capacitate de 462 de MW (77MW per 
modul). Totodată, proiectul va include și undeva la 150 de MW 
în capacitate solară, punerea în funcțiune fiind estimată pen-
tru finalul acestui deceniu. Termocentrala Doicești din Dâmbo-
vița avea deja o capacitate de 570 de MW, proiectul nuclear 
urmând să beneficieze inclusiv de infrastructura de acolo, în 
special de conexiunea la rețea. Se estimează că centrala elec-
trică NuScale cu 6 module va genera 193 de locuri de muncă 
permanente, 1.500 de locuri de muncă în construcții, 2.300 de 
locuri de muncă în producție și va ajuta România să evite pro-
ducerea a 4 milioane de tone de emisii de CO2 pe an.

Sursa: bursa.ro

Primul
mini-reactor nuclear din România va fi 
instalat la Doicești, județul Dâmbovița

Joi, 26 mai a.c., a fost semnat la Ministerul Trans-
porturilor, protocolul de colaborare între Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
Consiliul Județean Călărași, Primăria Municipiului Călă-
rași privind elaborarea studiului de fezabilitate, reali-
zare documentație tehnică și obținerea autorizației de 
construire pentru Varianta de ocolire Călărași. Varian-
ta Ocolitoare a municipiului Călărași se află și pe lista 
variantelor ocolitoare regionale care sunt părți compo-
nente ale proiectelor de infrastructură rutieră Transre-
gio. Lungimea drumului este de 5,1 km, costul estimat 
cu TVA este de 11,7 milioane euro. Prin protocol se sta-
bilesc drepturile și obligațiile părților, contribuția finan-
ciară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, pre-
cum și responsabilitățile ce le revin în implementarea 
activităților aferente proiectului Variantei, proiect care 
va fi depus, spre finanțare, în cadrul Programului Ope-
rațional de Transport.

Obiectivul privind Varianta de ocolire Călărași se re-
găsește în documentul strategic Master Plan de Trans-
port a României.

Sursa: canalsud.ro

S-a semnat
protocolul de colaborare 

pentru obiectivul 
„Varianta ocolitoare a Călărașiului”

Lucrările 
la portul de ambarcațiuni 

de pe Canalul Sfântul Gheorghe 
sunt în plină desfășurare

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Un proiect în valoare de 3 milioane de euro ale că-
rui lucrări au fost și sunt în continuare foarte greu de 
executat, va fi finalizat în toamna acestui an. Este vor-
ba despre lucrările din cadrul proiectului european 
„Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheor-
ghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiu-
nea, Giurgiu-Ruse”.

„Lucrările se află în plină desfășurare, iar potrivit 
constructorului, în această săptămână va fi finalizată 
cea de-a treia parte a pereului cu dale de beton și se 
va trece la finalizarea ultimei dintre cele trei grinzi de 
fixare. În maxim 2 săptămâni, va fi finalizată umplutu-
ra de pe platformă. În port pot acosta 60 de ambarca-
țiuni, investiția adresându-se giurgiuvenilor deținători 
de bărci de agrement care doresc ancorarea acestora. 
În cadrul proiectului, vor fi realizate inclusiv lucrări de 
amenajare peisagistică”, informează Primăria munici-
piului Giurgiu pe site-ul său.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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Instituția Prefectului Județului Ialomița a făcut un 
prim bilanț în ceea ce privește numărul adminis trațiilor 
locale din județ înscrise în Programul „Curățăm Româ-
nia”. Acest Program a fost lansat de Ministerul Mediu-
lui și își propune ecologizarea zonelor afectate de de-
șeuri. Ultimele date statistice arătau faptul că în Ia-
lomița există aproximativ 30 hectare de gropi de gu-
noi neconforme. Programul „Curățăm România” a fost 
lansat anul acesta în luna aprilie, iar în cadrul său admi-
nistrațiile locale pot depune solicitări pentru a benefi-
cia de fonduri în vederea efectuării lucrărilor de ecolo-
gizare. Valoarea fondurilor este cuprinsă între 3.000 și 
21.000 de lei. În cadrul unei conferințe de presă, oficia-
lii Instituției Prefectului Județului Ialomița au făcut pu-
blice primele date cu privire la participarea administra-
țiilor locale din județul nostru la acest proiect. Astfel, 
29 de primării au depus documentele pentru a benefi-
cia de finanțare, iar 11 solicitări au fost deja avizate de 
către Ministerul Mediului. 

Sursa: independentonline.ro

29 de primării
din Ialomița s-au înscris

în Programul „Curățăm România”

Consiliul Județean Prahova a aprobat depunerea în ca-
drul PNRR a trei proiecte cu valoare totală de aproape 31 
de milioane de lei cu TVA, pentru renovarea sediului DGAS-
PC și a două complexuri de servicii sociale din subordine.

Cel mai mare dintre cele trei, din punct de vedere al 
valorii, este proiectul care vizează renovarea energetică a 
sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protec-
ția Copilului, situat pe Șoseaua Vestului din Ploiești. Re-
novarea clădirii DGASPC Prahova este estimată la aproa-
pe 15,7 milioane de lei. Autorii proiectului menționează 
că imobilul, finalizat în 1998, are o vârstă relativ mică și o 
stare tehnică bună, cu activități de întreținere efectuate 
la timp. Proiectul propune, printre altele, izolarea pereți-
lor exteriori cu un strat de 10 centimetri de vată minera-
lă bazaltică, termoizolarea planșeului cu 25 de centimetri 
de vată bazaltică, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu una 
eficientă din punct de vedere energetic, înlocuirea parți-
ală a sistemului de încălzire, reabilitarea instalației de ilu-
minat și instalarea unor panouri solare pentru produce-
rea apei calde și a unor panouri fotovoltaice.

Un alt proiect vizează renovarea din fonduri europe-
ne a Centrului de servicii comunitare „Sf. Maria” din Vă-
lenii de Munte, obiectiv estimat la 9,1 milioane de lei cu 
tot cu TVA. Imobilul, construit în 1972, are un regim de 
înălțime S+P+2 și o stare tehnică satisfăcătoare, iar lucră-
rile propuse aici sunt similare celor din proiectul anterior.

Al treilea proiect PNRR din această listă propune re-
novarea Complexului de servicii comunitare din Brea-
za, aflat tot în subordinea DGASPC Prahova. Imobilul es-
te construit în 1982 și are un regim de înălțime S+P+2. 
Lista de lucrări este și aici aceeași, iar valoarea totală a 
proiectului este de aproape 6,2 milioane de lei cu TVA.

Sursa: telegrama.ro

Proiecte europene
de 31 de milioane de lei,

propuse pentru renovarea
sediului DGASPC Prahova

și a unor centre sociale

IALOMIȚA

PRAHOVA

Foto: telegrama.ro

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Te-
leorman a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de în-
registrare sistematică a imobilelor (terenul, cu sau fără con-
strucții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, 
aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identi-
fică printr-un număr cadastral unic) pe sectoare cadastrale 
(unitatea de suprafață, delimitată de elemente liniare stabi-
le în timp – șosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.) cu 59 
de unități administrativ-teritoriale (UAT) din cele 65 eligibi-
le. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din 
județul Teleorman în evidențele de cadastru și carte funcia-
ră, în anul 2022, este de 10.400.000 de lei. Lucrările de ca-
dastru general se desfășoară în cadrul celei de-a opta eta-
pe de finanțare a Programului național de cadastru și car-
te funciară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gra-
tuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din 
veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Pu-
blicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Teleorman. Pentru a 
beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au 
semnat contracte de finanțare cu OCPI Teleorman trebuie 
să găsească prestatori până la data de 18.07.2022.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

59 de primării
din Teleorman au încheiat contracte 

de finanțare a lucrărilor de înregistrare 
sistematică a imobilelor cu OCPI

TELEORMAN

Sediul DGASPC Prahova
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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

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

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.
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Se distribuie gratuit

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 Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea 
publicului țintă despre activitatea instituțiilor 
membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud 
Muntenia și despre cele mai importante evenimente 
organizate de acestea în județele regiunii.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

mailto:comunicare%40adrmuntenia.ro?subject=Solicitare%20informa%C8%9Bii%3A%20
https://regio.adrmuntenia.ro

