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Centrul Cultural „Ionel Perlea” din municipiul Slobozia,
reabilitat energetic cu fonduri Regio

M

iercuri, 2 martie 2022, Liviu Gabriel
Mușat, directorul general al Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
alături de Marian Pavel, președintele
Consiliului Județean Ialomița, au semnat
contractul de finanțare pentru proiectul
„Creșterea eficienței energetice a clădirii
Centrului Cultural «Ionel Perlea»”. Investiția
este finanțată din Programul 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.

unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.
Efectele implementării măsurilor de eficientizare energetică constau în reducerea consumului de energie la nivelul clădirii, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, scăderea costurilor de întreținere, precum și sporirea
confortului pentru utilizatorii infrastructurii.
(continuare în pagina 3)

Consiliul Județean Ialomița, în calitate de beneficiar, își propune ca prin intermediul fondurilor Regio să
crească eficiența energetică a clădirii în care funcționează Centrul Cultural „Ionel Perlea” prin implementarea
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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(continuare din pagina 2)
Printre activitățile care vor fi realizate în cadrul proiectului se numără: izolarea termică a fațadei clădirii, înlocuirea boilerelor proprii și instalarea unui nou sistem
de încălzire, reabilitarea și modernizarea instalației de
distribuție a agentului termic, montarea sistemelor de
climatizare de tip încălzire/răcire și umidificare/dezumidificare a aerului, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat și de forță, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, înlocuirea rețelei electrice interioare, instalarea de corpuri
de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, dar și lucrări
conexe și dotări cu echipamente necesare pentru încălzirea, răcirea și luminarea clădirii: centrală termică murală, instalație de panouri solare, ventilo-convectoare,
boilere, chillere aer-apă, pompe de circulație, automatizări sau instalație de ventilare cu recuperare de căldură.
Durata de implementare a proiectului este de 85
de luni, în perioada 27 octombrie 2016 – 31 octombrie
2023, iar investiția are un buget cu o valoare totală de
13.896.034,36 lei, din care peste 11,8 milioane de lei
este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 1,81 milioane de lei
este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar peste 288 de mii de lei reprezintă contribuția
Consiliului Județean Ialomița.
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții
3.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea
eficienței termice a clădirilor publice, inclusiv în cadrul
apelului dedicat teritoriului acoperit de Strategia Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-au transmis 122 de aplicații în valoare totală de 769,2 milioane
de lei, ce au solicitat 640,76 milioane de lei - fonduri neregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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rambursabile. Pentru 70 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 429,19 de milioane
de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 351,88
milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au
fost transmise până acum 2.128 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,48 miliarde de lei, solicitând
fonduri publice de aproape 14,39 miliarde de lei. Pentru
929 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în
valoare totală de 9,42 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,84 miliarde de lei. Sumele includ
și aplicația al cărui 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.
Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis
136 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală
de peste 1,62 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de aproape 1,24 miliarde de lei. Pentru 64 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 724,56 milioane de lei, ce au solicitat fonduri
publice în valoare aproximativ peste 651 milioane de lei.
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 1 martie 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Concurs, în data de 9 martie 2022, pentru ocuparea unui
post de expert (cu rolul de expert tehnic) în cadrul Serviciului
Implementare E.L.E.N.A., la sediul central din municipiul Călărași
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, în data de 9 martie 2022, concurs pentru ocuparea unui post de expert (cu rolul de expert tehnic) în cadrul
Serviciului Implementare E.L.E.N.A., la sediul central din
municipiul Călărași. Contractul individual de muncă va fi
pe durată determinată de 36 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
una dintre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă sau
arhitectură și urbanism (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);
99Minim 10 ani experiență în activități privind elaborarea și implementarea documentației tehnice pentru lucrări de consolidare clădiri, inclusiv proiectare arhitectură;
99Capacitate de lucru în echipă;
99Capacitate de analiză și de sinteză.
Alte cerințe:
99Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresele

de e-mail: alin.izvoran@adrmuntenia.ro și resurseumane@
adrmuntenia.ro, până la data de 7 martie 2022, ora 17:00.
Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de
selecție cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candidat în dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța experienței și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.
Interviurile se vor susține online prin intermediul platformei Skype, în data de 9 martie 2022, începând cu ora 9:00.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769,
persoane de contact: Izvoran Alin Ion - șef Serviciu Implementare E.L.E.N.A., e-mail alin.izvoran@adrmuntenia.ro și
Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul
ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea
Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/
download_file/document/1280/Concurs-SIE-09-03-2022.rar.

Mirela Andreea TACHE
• 19 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

Daniela ENCIU
• 22 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

În prima zi a primăverii, colega noastră Mirela
Andreea TACHE, director Direcția economică, a aniversat 19 ani de activitate în cadrul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, îți transmitem sincerele noastre
felicitări și-ți mulțumim! De-a lungul anilor, am apreciat profesionalismul și dăruirea de care ai dat dovadă!
La Mulți Ani prosperi, cu realizări pe toate planurile!

În această zi, colega noastră, Daniela ENCIU, expert Serviciul evaluare, selecție și contractare POR,
a împlinit 22 de ani de activitate în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pentru profesionalismul și contribuția semnificativă la
bunul mers al activității Agenției.
La Mulți Ani cu multe reușite!

www.adrmuntenia.ro
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Ioana MÂȚU
• 20 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

Paula Margareta POLOG
• 15 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 1 martie, colega noastră Ioana MÂȚU,
șef Birou resurse umane, a împlinit 20 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim
pentru competența și altruismul manifestate de-a
lungul acestor ani!
La Mulți Ani cu multe realizări și succes în tot ce faci!

La începutul lunii martie, colega noastră Paula
Margareta POLOG, expert Serviciul evaluare, selecție
și contractare POR, a împlinit 15 ani de activitate în
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Prilej cu care dorim să te felicităm și să-ți mulțumim pentru implicarea și pentru profesionalismul
manifestate în întreaga activitate!
La Mulți Ani cu multe împliniri!

Camelia DINU
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

Mircea MARINACHE
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 1 martie, colega noastră Camelia DINU,
șef Compartiment asistență managerială și secretariat, a aniversat 12 ani de activitate în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pentru implicarea și pentru competența manifestate în
întreaga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Luna aceasta, colegul nostru Mircea MARINACHE, expert Serviciul helpdesk, a împlinit 12 ani
de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim
pentru entuziasmul și întreaga activitatea desfășurată de-a lungul celor 12 ani!
La Mulți Ani cu împliniri!

www.adrmuntenia.ro
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Variantă actualizată
a Ghidului Beneficiarului privind
implementarea tehnică și financiară
a proiectelor finanțate din POAT
Scopul ghidului actualizat este acela de a prezenta beneficiarilor POAT 2014-2020, într-o formă cât
mai cuprinzătoare, informații cu privire la implementarea proiectelor, perioada de durabilitate/sustenabilitate
a acestora, obligațiile privind păstrarea și arhivarea documentelor, formatul cererilor de rambursare/rapoartelor de progres/notificărilor/solicitărilor de acte adiționale/alte raportări ce vor fi întocmite de Beneficiari, precum și termenele de transmitere a acestora către AM POAT.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, sunt menționate principalele
obligații, conform contractului/deciziei de finanțare, pe care trebuie să le
aibă în vedere cu prioritate în derularea proiectelor:
• să desemneze membrii echipei
de proiect conform pozițiilor definite
în cererea de finanțare;
• să înceapă executarea proiectului în cel mult 6 luni de la data semnării contractului/deciziei de finanțare;
• să implementeze activitățile
proiectului conform celor descrise
CF/acte adiționale/notificări și graficului stabilit;
• să respecte prevederile manualului de identitate vizuală pentru IS
2014-2020;
• să notifice AM POAT toate modificările care intervin în derularea
proiectului față de CF/CTRF/DF prin
solicitare de act adițional sau notificare, după caz, care pot fi aprobate/
respinse de AM POAT;
• să informeze AM POAT în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM POAT:
(a) schimbarea denumirii, schimbawww.adrmuntenia.ro

rea adresei sau sediului Beneficiarului;
(b) schimbarea contului special
deschis de Beneficiar pentru Proiect;
(c) înlocuirea reprezentantului legal/persoanei împuternicite.
• să aibă în vedere, la efectuarea cheltuielilor, activitățile aprobate
prin CF/actele adiționale, cu respectarea legislației europene și naționale incidente;
• să acorde o atenție deosebită
respectării legislației privind achizițiile publice și conflictului de interese;
• să transmită la AM POAT copii
după dosarele procedurilor de achiziție publică, în termen de maximum
5 zile lucrătoare de la data semnării
contractelor de achiziții publice sau a
modificării/completării acestora;
• să transmită rapoarte de progres și cererile de rambursare conform graficului asumat în contractul/
decizia de finanțare sau actele adiționale/notificările semnate/aprobate.
În cazul în care nu sunt efectuate plăți
și/sau activități într-un trimestru, există obligativitatea de a transmite rapoarte de progres trimestriale;
• să transmită lunar, în ultima zi
lucrătoare a lunii, stadiul achizițiilor
publice aferente proiectului în formatul solicitat de AM POAT și anexat
prezentului ghid;
• să comunice, până la 31 iulie a
fiecărui an, dacă înregistrează economii în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziții până la
data de 30 iunie;
• să informeze AM POAT și alte
organisme abilitate (ex. AA, CE), cu
privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către AM POAT/
organism abilitat.
Sursa: finantare.ro
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Training online
FUTURE LEADERS
În perioada 17-18 martie se lansează înscrierile pentru trainingul
online FUTURE LEADERS, organizat
de CIVINET RO. Tema acestui training este siguranța în trafic și se
adresează tinerilor cu o experiență
universitară diversă, interesați de o
viitoare carieră în domeniul mobilității urbane, în calitate de viitori urbaniști, ingineri, sociologi, psihologi,
geografi, comunicatori, IT-iști etc..
Trainingul, desfășurat în limba română va fi susținut de doi lectori: Theodora Călinescu, expert în siguranța
în trafic, Project Manager la European
Transport Safety Council Bruxelles și
Grigore Havarneanu, doctor în psihologia transporturilor, Senior Research
Advisor la International Union of Railways Paris.
Înscrierile se fac până la data de
13 martie 2022, ora 23:00, completând formularul: https://docs.google.com/forms/d/1AAKVsHJQ1_Jmec9tF9EzbunzhH-YtqcY8rw59e74ziY/
viewform?edit_requested=true.
regio.adrmuntenia.ro
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A fost înființat Comitetului de monitorizare al PNRR

lament de organizare și funcționare, care urmează a fi dezbătut și aprobat în cadrul primei reuniuni a CM PNRR (în
termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare
a Hotărârii privind organizarea și funcționarea Comitetului de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României). Principalele atribuții exercitate sunt:
• urmărirea progresului implementării investițiilor și reformelor (R/I) din cadrul PNRR, inclusiv prin asigurarea implicării partenerilor sociali și societății civile în această etapă; informarea membrilor cu privire la stadiul implementării PNRR;
• realizarea activității de consultare a membrilor în
scopul identificării de soluții în eventualitatea unor blocaje în implementarea R/I;
• dezbaterea aspectelor care reies din procesul de
implementare efectivă a PNRR;
• informarea membrilor cu privire la contribuția PNRR
pentru îndeplinirea obiectivelor strategiilor și programelor naționale, precum și a strategiilor Uniunii Europene.
În realizarea atribuțiilor sale, CM PNRR poate formula recomandări prin votul majorității simple a membrilor.
Secretariatul CM PNRR se asigură de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Înființarea CM PNRR era o obligație prevăzută de
art. 7 (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea PNRR
necesar României pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului
de redresare și reziliență.
Sursa: capital.ro

M

inisterul Investițiilor și Proiectelor
Europene a informat că Guvernul României
a adoptat miercuri, 23 februarie, Hotărârea
privind organizarea și funcționarea Comitetului
de monitorizare a Planului Național de Redresare
și Reziliență al României (CM PNRR).
Identificarea timpurie a provocărilor și dialogul social constant reprezintă instrumentele cheie pentru ca reformele și
investițiile asumate prin PNRR să poată fie implementate în
termenele asumate. CM PNRR este un organism interinstituțional, cu rol consultativ, de informare și dezbatere fără personalitate juridică, condus de un președinte, reprezentat de
ministrul investițiilor și proiectelor europene și are în componență un număr impar de membri, reprezentanți ai:
• organizațiilor neguvernamentale, selectate prin
apel de candidaturi de către Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene, în baza gradului de reprezentativitate al acestora;
• sindicatelor;
• patronatelor;
• structurilor asociative ale administrației publice locale, respectiv: Uniunea Națională a Consiliilor Județene
din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația
Orașelor din România și Asociația Comunelor din România;
• alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.
CM PNRR își va desfășura activitatea pe baza unui reguwww.adrmuntenia.ro
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Investiții în domeniul transporturilor
Reformele și investițiile prevăzute în Planul Național
de Redresare și Reziliență și în cadrul Politicii de coeziune 2021-2027 în domeniul transporturilor au fost analizate, miercuri, 23 februarie, la Bruxelles, de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și comisarul european
pentru transporturi. Principalele subiecte analizate au
vizat strategia feroviară, strategia pentru siguranța rutieră și stadiul procedurilor de achiziție publică pentru
principalele investiții în domeniul transporturilor.
În privința strategiei feroviare, oficialul MIPE a arătat
că implementarea planului de investiții și al planului de
acțiune în domeniu va fi monitorizată, iar autoritățile române mizează și pe sprijinul grupului operativ din partea DG MOVE (Directoratul General pentru Mobilitate și
Transporturi). Pentru implementarea acțiunilor sunt necesare fonduri suplimentare față de cele alocate în cadrul PNRR, Politicii de coeziune 2021-2027 și instrumentului Connecting Europe Facility (CEF).
Proiectul strategiei pentru siguranța rutieră a fost ela-

Foto: pixabay.com

borat recent de Ministerul Transporturilor și transmis
Grupului operativ pentru redresare și reziliență (RECOVER). În acest context, MIPE a subliniat faptul că pentru
autoritățile române este esențial să aibă o imagine de ansamblu și un curs clar al acțiunilor în domeniu, motiv pentru care este așteptată și opinia partenerilor europeni.
În ceea ce privește derularea achizițiilor publice pentru principalele investiții în domeniul transporturilor finanțate din fonduri europene, oficialul român a arătat
că cele mai multe proceduri de licitație au fost deja lansate sau sunt pregătite pentru a fi începute. Atât Ministerul Transporturilor, cât și MIPE vor urmări respectarea
termenelor.
În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
sunt alocate fonduri de 7,6 miliarde euro pentru domeniul transport. În cadrul politicii de coeziune 2021-2027,
prin Programul Operațional Transport, în prezent este
propusă o alocare de aprox. 4,4 miliarde euro.
Sursa: mfe.gov.ro

A fost lansată platformă online
EU-CJ.RO
Platforma eu-cj.ro reprezintă un portal de informare
și validare, în vederea accesării fondurilor europene. Aceasta înglobează peste 20 de site-uri de specialitate, deținând informații cu privire la ghidurile solicitantului corespunzătoare fiecărui program operațional, însoțite de
anexele aferente depunerii unui proiect pe fonduri europene. Prin intermediul platformei se urmărește facilitarea accesării fondurilor europene prin punerea la dispoziție, într-un singur loc, a informațiilor necesare pentru obținerea finanțărilor, afișate într-o interfață prietenoasă și
accesibilă persoanelor/entităților selectate și încărcarea
www.adrmuntenia.ro

și validarea documentelor pentru pregătirea proiectelor.
Astfel, fiecare utilizator va avea posibilitatea să identifice
sursele de finanțare, apelurile de proiecte deschise, bugetele și calendarul de consultări. Ulterior, validarea documentelor se va realiza prin intermediul butonului din
platformă care facilitează încărcarea și transmiterea documentelor spre analiză, conform ghidului solicitantului și
a anexelor conexe acestuia. În acest mod se elimină posibilitatea de a omite sau a transmite în aplicația MySMIS
un proiect incomplet sau neconform cu cerințele.
Sursa: canalsud.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Restaurarea citadelei lui Vlad Țepeș, de la Poenari,
începe în această primăvară

P

e Valea Superioară a Argeșului, în satul
Căpățânenii Pământeni din Arefu, pe
vârful Muntelui Cetățuia, se înalță, în stâncă,
la capătul a 1.480 de trepte care șerpuiesc
prin pădurea deasă de fag, Cetatea Poenari,
cunoscută și sub numele de Fortăreața lui Vlad
Țepeș (reședința secundară a domnitorului),
unul dintre cele mai importante puncte de
atracție turistică ale județului.

Priveliștea de care turiștii au parte când ajung la ruine
– Valea Argeșului, Barajul Vidraru, Munții Făgăraș – e uluitoare și recompensează pe deplin efortul suișului anevoios la care nu toți cei care trec prin Arefu se încumetă.
Potrivit descrierii făcute de Muzeul Județean Argeș
pe pagina oficială a instituției, deși cetatea este amplasată la numai doi kilometri de satul Căpățâneni, ea a primit numele de Poenari de la satul puțin mai îndepărtat,
însă, foarte probabil, mai vechi, pe care l-a și stăpânit.
Cu acest nume o întâlnim în izvoarele documentare din
veacurile XV-XVI, dar și în cronicile din secolele XVII-XVIII.
De-a lungul vremii, fortificația din Cheile Argeșului a
mai fost consemnată și sub denumirile de „Cetatea lui
Țepeș Vodă” sau „Cetatea lui Negru Vodă”. Cea dintâi denumire își are desigur originea în tradiția istorică a cărei
primă mențiune scrisă se regăsește în Letopisețul cantacuzinesc, unde se precizează: „Vlad vodă Țepeș. Acesta au făcut cetatea de la Poenari și au făcut sfânta mănăstire în Sneagov. Mai făcut-au un lucru cu orășanii den
Târgoviște, pentru o vină mare ce au fost făcut unui frate al Vladului vodă. Când au fost în ziua Paștilor, fiind toți
orășanii la ospețe, iar cei tineri la hore, așa fără veste pre
toți i-au cuprins. Deci câți au fost oameni mari, bătrâni,
pre toți i-au înțepat de au ocolit cu ei tot târgul, iar câți
au fost tineri cu nevestele lor și cu fete mari, așa cum au
fost împodobiți în ziua Paștilor, pre toți i-au dus la Poenari de au tot lucrat la cetate, până s-au spart toate hainele dupre ei și au rămas toți dezvăscuți în pieile goale”.
În această primăvară cetatea va intra în reabilitare,
grație proiectului „Conservarea și consolidarea Cetății
Poenari Argeș”, finanțat 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”. Investiția își propune
valorificarea, cu ajutorul fondurilor europene, a potențialului turistic al fortăreței lui Vlad Țepeș pe piața turistiwww.adrmuntenia.ro

Foto: pixabay.com

că națională și internațională.
La această dată, proiectul tehnic a fost trimis Ministerului Culturii spre avizare de către Comisia Națională de
Avizare a Monumentelor Istorice. Aceasta din urmă a solicitat proiectantului completări cu privire la istoricul arhitectural și studii istorice cu privire la singura restaurarea a Cetății Poenari ce a avut loc în anii ‘70. După avizarea Proiectului Tehnic următorii pași sunt: depunerea
documentației la Primăria Arefu pentru obținerea autorizației de construcție și recepția proiectului tehnic, respectiv avizarea acestuia de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism
Intermediar pentru POR 2014-2020.
Valoarea proiectului este de 23,2 milioane lei cu TVA,
iar restaurarea cetății Poenari trebuie finalizată cel târziu în decembrie 2023. Lucrările propuse vizează suprafața de 1.897 mp cuprinzând suprafața construită a cetății și calea de acces pietonală (scări) existentă.
Sursa: adevarul.ro
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S-au terminat
lucrările la grădinița –
monument istoric din Pitești
ARGEȘ

INFO
JUDEȚE

CĂLĂRAȘI

Asfaltarea DJ 310,
aproape de finalizare

La sfârșitul lunii februarie a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit
„Primii Pași”, finanțat în cadrul POR 2014-2020 – Axa
prioritară 4. Clădirea la care s-a realizat intervenția este încadrată ca monument istoric de categoria a II-a,
„Casa Dr. Petre Florescu”.
Lucrările de reabilitare și modernizare au constat în:
• Restaurarea fațadelor;
• Refacerea scărilor de acces;
• Restaurare acoperiș, inclusiv hidroizolație;
• Restaurare tâmplărie interioară;
• Dotări specifice pentru grădinițe.
Durata de execuție a lucrărilor este de 10 luni, iar
valoarea totală a investiției este de 1.216.734,27 lei fără TVA, din care valoarea lucrărilor executate este de
1.076.450,03 lei fără TVA.
Sursa: ziarulargesul.ro

Drumarii călărășeni au avut parte anul acesta de
o iarnă ușoară, clima favorizând continuarea lucrărilor de asfaltare pe drumurile județului. În această perioadă se toarnă covor asfaltic pe DJ 310, prima lucrare prinsă în graficul anului 2022. Se toarnă covor asfaltic de la Calea Ferată la intrarea în satul Călărașii Vechi,
apoi spre Cuza Vodă. La finalizarea proiectului, drumul
va uni DN21 prin Călărașii Vechi, Piscicola, cu DN 3.
În acest an, Consiliul Județean Călărași mai are în
vedere continuarea asfaltărilor pe DJ 100 din Fundeni.
Sursa: canalsud.ro

Două
hectare de teren viran
transformat în zonă
de agrement

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a desemnat oferta câștigătoare la procedura de licitație publică
privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord
(57 km), urmând a fi încheiat și semnat contractul de
achiziție publică la finalul perioadei legale de contestații.
Documentația tehnică trebuie să identifice cea mai
eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse
pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T.
Sunt urmărite creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor, creșterea atractivității transportului feroviar pe acest tronson și a volumului de transport pe calea ferată, minimizarea
efectelor negative asupra mediului, descongestionarea traficului feroviar din București și zonele limitrofe, menținerea și atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă
RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României, precum și creșterea veniturilor CFR SA din taxa de utilizare a infrastructurii.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din
fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR
SA, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
Sursa: hotnews.ro

Electrificarea
liniei de cale ferată
Rădulești – Giurgiu Nord

GIURGIU

DÂMBOVIȚA

Investițiile realizate în zona de agrement din Lunca
Ialomiței, orașul Pucioasa, evoluează rapid. Astfel, până la sfârșitul acestei veri, zona degradată va fi transformată într-o oază de verdeață, într-un spațiu de distracție și de bucurie pentru toți locuitorii orașului.
O suprafață de 20.000 mp din această zonă este
destinată relaxării și distracției și va deveni un punct
de atracție foarte important al orașului stațiune din județul Dâmbovița.
Vor fi amenajate terenuri de fotbal și tenis cu nocturnă, bazine de înot, tobogane, locuri de joacă, zone
de fitness, foișoare cu grătare, o pistă de skateboard,
o pistă de biciclete, o zonă pentru plimbat animale de
companie, dar și un patinoar, care va funcționa în sezonul rece.
Proiectul are o valoare de 12 milioane de lei și este
finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Sursa: gazetadambovitei.ro
www.adrmuntenia.ro
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Primăria
Orașului Mizil investește
în infrastructura
educațională

PRAHOVA

Orașul Mizil, în calitate de beneficiar, implementează
proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 5 – oraș Mizil”. În
urma implementării proiectului se va realiza infrastructura necesară desfășurării actului educațional preșcolar
la nivel european prin asigurarea spațiilor destinate învățământului și activităților conexe dimensionate conform normativelor în vigoare, optime din punct de vedere al confortului termic, sigure pentru copii, cadre didactice și auxiliare, părinți, prietenoase cu mediul înconjurător și accesibile persoanelor cu dizabilități. Prin proiect se
vor dota 10 săli de grupă, bucătărie, sală de mese, cămara, depozite, birourile și anexele, vestiarele, vestiarul filtru, cabinet doctor și izolatoarele, spălătoria/călcătoria,
dotarea holurilor de acces și alte dotări exterioare. În cadrul clădirii funcționează „Clubul Copiilor Marian Frangulea”, club ce ocupă parterul tronsonului IV. Investiția este realizată cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Sursa: max-media.ro

Foto: wikimedia.org

Au început
lucrările la noua autobază
pentru autobuzele
electrice care vor circula
în Fetești
IALOMIȚA

Au fost demarate lucrările la noua hală auto din Fetești care se construiește cu fonduri europene, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în
special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a masurilor de
adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
Lucrătorii au turnat betonul fundației și au fixat armătura pentru fundația pavilionului administrativ al
societății de transport public local de persoane.
Structura metalică pentru cele două clădiri se află
în fabricație, urmând să ajungă de la uzina producătoare în șantierul de la Fetești, în prima parte a lunii martie, au anunțat reprezentanții Primăriei Fetești. Lucrările la noua autobază fac parte din cadrul proiectului european „Sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești”.
În curând, transportul public local se va face la Fetești cu autobuze electrice. Prin acest program, administrația locală va achiziționa 12 autobuze electrice (2
autobuze de capacitate mică și 10 autobuze de capacitate medie), stații de încărcare lentă (12 bucăți) și stații de încărcare rapidă (12 bucăți). Acestea vor deservi
transportul public de călători.
Sursa: adevarul.ro

Lecție
de informare europeană
la Școala Gimnazială „Dan
Berindei” din Roșiori de Vede
TELEORMAN

Joi, 24 februarie 2022, a avut loc o nouă „Lecție de
informare europeană” organizată și derulată de Centrul EUROPE DIRECT Teleorman, gazda dezbaterii fiind
Școala Gimnazială „Dan Berindei” din Roșiori de Vede.
Anul European al Tineretului, Conferința privind Viitorul
Europei, dar și politicile, strategiile și prioritățile Uniunii Europene pentru anul 2022: Pactul verde european, O Europă
pregătită pentru era digitală, O economie în serviciul cetățenilor, O Europă mai puternică pe scena internațională, Promovarea modului nostru de viață european, Un nou elan
pentru democrația europeană și NextGenerationEU au fost
subiectele de dezbatere ale acestei întâlniri interactive, cu
participarea elevilor de la clasele a VI-a, VII-a și a VIII-a, dar și
a cadrelor didactice interesate de subiectele europene.
Sursa: edteleorman.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.

