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Primele contracte Regio semnate în Sud – Muntenia
pentru creșterea inovării în firme prin susținerea
entităților de inovare și transfer tehnologic
La sfârșitul acestei luni au fost semnate primele două
contracte de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Promovarea
transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea
inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

general”, Operațiunea C - „Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării
în parteneriat cu un ITT”. Cele două proiecte vor fi implementate de Romply Merops S.A. și SC IVI TECH MOD
SRL, în municipiul Călărași, județul Călărași.
Proiectul „Dezvoltarea economiei circulare la Romply Merops S.A. prin introducerea unor produse inovative prin transfer tehnologic de la INCDCP-ICECHIM” este
primul contract semnat, în această perioadă, în regiunea
Sud-Muntenia, având ca obiectiv general îmbunătățirea
competitivității economice a societății Romply Merops
S.A. Acest lucru se va realiza prin implementarea unor
procese de inovare, ca urmare a încheierii de parteneriate cu entități specializate în activități de cercetare și
inovare (C&I).
(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
De asemenea, în urma realizării proiectului, se va asimila în procesul de producție un produs nou (OSB-G),
dezvoltat ca urmare a colaborării cu Centrul de Transfer
Tehnologic (CTT) al Institutului Național de Cercetare –
Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM). Totodată va lua naștere o unitate de producție de panouri
speciale (OSB-G) prin dotarea cu utilaje și echipamente specifice. În același timp, cu sprijin financiar Regio,
vor apărea opt noi locuri de muncă. Durata de realizare a investiției este de 27 de luni, în perioada 15 ianuarie 2021 – 31 martie 2023, iar bugetul are o valoare totală de 1.353.569,07 lei, din care peste 812 mii de lei este
valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European
de Dezvoltare Regională (FEDR), 143,36 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproape 398 de mii de lei reprezintă contribuția
Romply Merops S.A., în calitate de beneficiar.
„Echipament inteligent pentru agricultura de precizie”
este cel de-al doilea contract semnat în această perioadă în cadrul Obiectivului specific 1.1.C, în regiunea Sud Muntenia. De această dată, beneficiarul este SC IVI TECH MOD S.R.L. din municipiul Călărași, județul Călărași.
În urma implementării proiectului se urmărește creșterea inovării în cadrul firmei, prin creșterea competitivității economice, ca rezultat al dezvoltării unui produs inovativ și asociat unui proces nou de fabricare ca urmare a transferului tehnologic de la o entitate acreditată.
Este vorba despre SMART-BRAZECHIP, un echipament
pentru realizarea brazdelor necesare sistemelor de irigație prietenoase cu mediul, cu dotări specifice agriculturii de precizie, ce va fi fabricat printr-un proces tehnologic avansat, în sistem integrabil Industry 4.0. Investiția
va fi implementată în 37 de luni, în perioada 15 decembrie 2020 – 31 decembrie 2023 și are un buget cu valoarea totală de 1.275.037,83 lei, din care peste 821 mii lei
este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, aproape 145 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproximativ 309 mii de lei
reprezintă contribuția beneficiarului.
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții
1.1 C, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă, s-au transmis 41 de aplicații în valoare totală de
52,27 milioane de lei, ce au solicitat 38,31 milioane de lei
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Foto: pixabay.com

23 • 29 martie 2022

REGIO
2014-2020

- fonduri nerambursabile. Pentru 3 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 3,88
de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 2,87 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
935 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în
valoare totală de 9,44 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,86 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 şi 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 Călărași au transmis
205 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 2,12 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de aproape 1,59 miliarde de lei. Pentru 79 dintre
acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de peste 592 de milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 500 de 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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Instrucțiune AM POR privind metodologia
de ajustare a prețurilor aferente materialelor
de construcții pentru contractele de achiziție publică
finanțate din POR 2014-2020
Autoritatea de Management (AM) pentru Programul
Operațional Regional (POR) a publicat Instrucțiunea nr.
193/23.03.2022 privind punerea în aplicare a Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de
construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin POR 20142020, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fis-

cal bugetare, cu modificările și completările ulterioare.
Instrucțiunea 193/23.03.2022 poate fi descărcată de
pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, https://2014-2020.
adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, titlul „Instrucțiuni”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.
ro/download_file/article/1742/Instructiunea-nr-193.rar,
sau pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

Marți, 29 martie 2022, Autoritatea de Management
(AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) 20142020 a publicat Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației (MDLPA) nr. 470/29.03.2022 pentru modificarea „Secțiunii 2.2 - Care este perioada în care
pot fi depuse proiectele” din „Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de
proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/
BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții
9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității
(DLRC)”, aprobat prin Ordinul nr. 2953/2019.
Ordinul MDLPA nr. 470/29.03.2022 prelungește perioada pentru transmiterea în sistemul electronic MySMIS a proiectelor ce solicită finanțare Regio în cadrul
apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și
POR/2019/9/9.1/1/BI, noul termen limită fiind 29 aprilie 2022, ora 10:00.
Documentul poate fi descărcat de pe site-ul dedicat
implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare
Sud – Muntenia, https://2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1743/ordin-470-dni-29martie-2022.pdf, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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A fost extinsă perioada pentru depunerea proiectelor
privind dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul regiunii
Sud Muntenia la data de 30 martie 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Gabriela Manuela CĂLIN
• 18 ani de activitate în cadrul ADR
Sud Muntenia
În data de 29 martie, colega noastră Gabriela Manuela CĂLIN, șef Serviciul plăți și contabilitate proiecte, a împlinit 18 ani de activitate în Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Te felicităm și-ți mulțumim pentru iscusința şi
pentru implicarea dovedite în cei 18 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu reușite pe toate planurile!

www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

S-a încheiat prima dezbatere asupra propunerilor
Conferinței privind viitorul Europei
Conferința privind viitorul Europei se află în faza sa finală,
după schimburile de opinii de la sfârșitul săptămânii cu privire
la proiectele preliminare de propuneri pe toate temele. Plenul
și cele nouă grupuri de lucru au început să lucreze la propunerile finale ale Conferinței în cadrul unei reuniuni care a avut
loc între 25 și 26 martie la sediul Parlamentului European de la
Strasbourg, cu posibilitatea participării de la distanță.
Proiectele preliminare, pregătite de președinți și de purtătorii de cuvânt ai cetățenilor cu asistența Secretariatului comun, au fost discutate de toți membrii plenului: cetățeni, deputați în Parlamentul European, membri ai parlamentelor
naționale, reprezentanți ai Consiliului, ai Comisiei, ai partenerilor sociali, ai societății civile și reprezentanți ai autorităților
locale și regionale. Aceste proiecte s-au bazat în principal pe
recomandările grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni și ale grupurilor naționale, pe ideile colectate prin intermediul platformei digitale multilingve, precum și pe contribuțiile din cadrul dezbaterilor din cadrul sesiunilor plenare și

al sesiunilor grupurilor de lucru.
Dubravka Šuica, vicepreședinta pentru democrație și demografie, a declarat: „Conferința privind viitorul Europei reprezintă o celebrare a valorilor noastre. Având în vedere ceea ce se întâmplă în prezent
în condițiile agresiunii brutale împotriva poporului ucrainean, este clar
că avem nevoie de aceasta mai mult ca oricând. Am fost foarte încurajată să văd progresele înregistrate în această etapă crucială a procesului. Am fost, de asemenea, încântată să văd angajamentul continuu de a ajunge la propuneri prin consens, cetățenii ocupând întotdeauna un loc central în cadrul procesului. Aștept cu interes continuarea acestei activități vitale în acest spirit în următoarele săptămâni.”
Următoarea sesiune plenară este programată pentru 8-9
aprilie la Strasbourg, unde grupurile de lucru își vor prezenta propunerile consolidate. Se preconizează că plenul își va
prezenta propunerile finale prin consens Comitetului executiv la sfârșitul lunii aprilie, astfel încât raportul final să poată fi
prezentat președinților instituțiilor UE la 9 mai, la Strasbourg.
Sursa: ec.europa.eu

Comisia activează măsuri de criză pentru a sprijini financiar
sectoarele pescuitului și acvaculturii
Săptămâna trecută, Comisia Europeană a decis să activeze
noi măsuri de criză pentru a sprijini sectoarele pescuitului și acvaculturii în contextul invadării Ucrainei de către Rusia. Mecanismul
de criză al Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit
și acvacultură (FEAMPA) va oferi sprijin imediat operatorilor din
sectoarele pescuitului, acvaculturii și prelucrării fructelor de mare prin compensații financiare pentru pierderile lor economice și
costurile suplimentare. El va permite statelor membre să acorde
compensații financiare operatorilor pentru pierderile de venit cauzate de perturbarea actuală a pieței, precum și „ajutor pentru
depozitare” acordat organizațiilor de producători. Această etapă
vine în completarea Cadrului temporar de criză, care permite statelor membre să ofere sprijin prin intermediul ajutoarelor de stat.
Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a dus la
creșterea prețurilor la energie și la materii prime, generând
costuri de exploatare suplimentare foarte ridicate și reducând
marjele de profit în sectoarele pescuitului, acvaculturii și prelucrării fructelor de mare. Mecanismul activat astăzi permite
statelor membre să acorde două tipuri de măsuri de criză:
Compensații financiare pentru operatorii din sectoarele
pescuitului, acvaculturii și prelucrării pentru pierderile de venit și costurile suplimentare generate de perturbarea actuală a pieței. Costurile suplimentare cu energia pot fi acoperite de compensație dacă sunt legate de perturbarea pieței
cauzată de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei.
Compensații financiare pentru organizațiile de producăwww.adrmuntenia.ro

tori în cazul în care pun în aplicare mecanismul de depozitare din cadrul organizării comune a piețelor („ajutor pentru
depozitare”). Acest mecanism permite organizațiilor de producători să stocheze produsele membrilor lor pentru a garanta un nivel satisfăcător al prețurilor pe piață.
Mecanismul de criză al FEAMPA este o măsură temporară.
Acesta se aplică retroactiv de la 24 februarie 2022, data începerii agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, și va dura până la sfârșitul anului 2022. Statele membre pot decide dacă doresc sau
nu să îl utilizeze. Dacă da, ele vor trebui să îl includă în următoarea versiune a programului lor FEAMPA, prezentat Comisiei.
Din cauza impactului agresiunii militare a Rusiei împotriva
Ucrainei, mulți pescari din UE nu merg pe mare deoarece îi
costă mai mult decât șederea în port. Întreaga flotă a UE devine practic neprofitabilă. Navele de pescuit care operează în
Marea Neagră se confruntă, de asemenea, cu amenințarea
unor posibile activități militare, ceea ce duce, prin urmare, la o
suspendare preventivă a activității lor. Sectoarele acvaculturii
și prelucrării sunt, de asemenea, afectate de creșterea costurilor energiei și ale materiilor prime, precum și de costurile ridicate de logistică și transport. Se preconizează că piața peștelui
se va confrunta cu un șoc negativ în ceea ce privește oferta, atât de produse pescărești proaspete (UE), din cauza deciziilor
de a nu ieși pe mare, cât și de anumite produse prelucrate sau
conservate, ca urmare a penuriei de materii prime.
Sursa: ec.europa.eu
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iserica cu hramul Sf. Treime din localitatea
Comarnic, județul Prahova, este
monument istoric de importanță națională
înscris în Lista Monumentelor Istorice, fiind
construită de Drăghici și Pârvu Cantacuzino
între anii 1665-1675, pictura fiind realizată de
Pârvu Mutu în anul 1694.
Data întemeierii o așează printre primele monumente de stil nou, la formarea căruia Cantacuzinii au contribuit într-o măsură foarte însemnată. Cu toate acestea,
se întâlnesc și reminiscențe ale vechii structuri sârbești,
precum comunicarea printr-o singura deschidere între
naos și pronaos, precum și arcadele laterale interioare
de la naos, care determina cele patru picioare de zidarie de sub turla. Construcția are forma unei cruci, iar naosul este despărțit de pronaos printr-un zid cu ușă de
trecere. În interior sunt proiectate arcade laterale și arcuri pe console, ferestrele sunt înguste, iar pictura destul de încărcată. Interesant este că la baza turlei, în zidul
din cărămidă, au fost montate oale din pământ, pentru o
acustică bună. Catapeteasma de astăzi datează din anul
1911, fiind a treia pe care biserica a avut-o. Clopotnița
are peste 200 de ani, clopotul care bate și acum este din
1744, iar construcțiile din curte, cum ar fi casa parohială, au fost ridicate în anul 1906. Prin conținutul de idei
și programul iconografic, pictura de la Lespezi continua
spiritul tradiției bizantine. Pictura executată în tehnica
al fresco de către Pîrvu Mutu Zugravul între anii 16871688 este poate printre primele realizări ale acestui mare pictor (1657-1735). Mare portretist, prin redarea precisă a fizionomiei fiecărui personaj, spontan și liber în
mânuirea penelului, este neîntrecut prin simțul proporției și arta compoziției monumentale. La pictura bisericii, Pârvu Mutu nevoiește vreme de șase ani, între 1687
și 1693. De la înființare și până în anul 1863, la secularizarea averilor mănăstirești, așezământul funcționează
ca schit de călugări, iar după aceea și până în zilele noastre, ca biserică de mir pentru locuitorii – puțini, în urmă
cu 150 de ani – răspândiți prin această parte a Carpaților. Lăcașul, închinat Sfintei Treimi, este resfințit în anul
1906, în vremea mitropolitului Iosif Gheorghian. Se spune că regele Carol I ar fi acordat o foarte mare atenție
acestei bisericuțe pe care o considera o bijuterie a arhitecturii bizantine, cu ceva inspirații sârbești.
În perioada 2018-2022 s-a desfășurat proiectul de investiție Restaurare și punere în valoare a ansamblului
arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi, cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conserwww.adrmuntenia.ro
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Biserica fostului Schit Lespezi a fost restaurată și digitizată

varea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea,
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. În cadrul acestui proiect a avut loc și digitizarea monumentului, lucru ce permite vizitarea online a așezământului de cult.
Sursa: arhiepiscopiabucurestilor.ro
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Panouri fotovoltaice
în comuna Stolnici pentru creșterea
eficienței energetice

Consolidarea,
mansardarea
și refuncționalizarea sediului
ISU Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Primăria Stolnici va derula mai multe proiecte în
acest an. Mare parte dintre acestea sunt finanțate cu
fonduri nerambursabile prin Agenția Fondului de Mediu. Este vorba despre modernizarea iluminatului public
din localitate, prin care se va reabilita și moderniza întreg sistemul de iluminat public, în special pe străzile laterale și ulițele din satele Vlășcuța și Izbășești, proiect în
valoare de 857.292 de lei.
Pentru creșterea eficienței energetice și pentru a
scădea prețul facturilor administrația locală va demara alte trei proiecte, tot prin Agenția Fondului de Mediu: la Școala Generală cu clasele I-VIII Stolnici, la Grădinița Stolnici și pentru clădirea primăriei. Investiția vizează creșterea eficienței energetice pentru fiecare clădire în parte și montarea panourilor fotovoltaice.
Sursa: universulargesean.ro

I

nspectoratul pentru Situații de Urgență
„Barbu Știrbei” al Județului Călărași
este beneficiar al proiectului Consolidarea
Managementului Riscului la Dezastre, în
cadrul căruia se vor desfășura lucrări de
consolidare, mansardare și refuncționalizare
a sediului ISU Călărași.
Proiectul este finanțat de Banca Mondială și Guvernul
României, și are drept scop creșterea rezilienței infrastructurii critice de răspuns la dezastre și situații de urgență.
În clădirea care urmează a fi reabilitată și-au desfășurat activitatea pompieri specializați în stingerea incendiilor, acordarea primului-ajutor calificat și descarcerare.
În prezent, construcția din 1986 este încadrată în clasa de risc seismic II, cu un risc ridicat de afectare semnificativă a structurii de rezistență în caz de cutremur.
Pe timpul desfășurării lucrărilor, ISU Călărași își va
desfășura activitatea într-un sediu provizoriu, pe strada Oborului nr. 2, în cadrul internatului de la Liceul Tehnologic Transporturi Auto.
Sursa: canalsud.ro

A fost semnat
contractul pentru realizarea
studiului de fezabilitate
al Inelului de centură
Pucioasa - Fieni

DÂMBOVIȚA

Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat un proiect
de hotărâre prin care se inițiază demersurile unui parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru ca CJ Dâmbovița să se implice în construirea de șosele ocolitoare, în noul exercițiu financiar European, în parteneriat cu CNAIR.
Centura orașelor Pucioasa-Fieni, dar și Inelul 2 de
Centură al municipiului Târgoviște fac obiectul unui
protocol care reglementează modul de colaborare inter-instituțională în vederea realizării şi implementării
acestora. În urma studiului de prefezabilitate realizat
anul trecut, totalul general necesar pentru drumul de
legătură la DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor
Pucioasa și Fieni se ridică la aproximativ 790.000.000
de lei.
Soluția este un traseu care se desprinde din DN71,
în apropierea haltei Scărlența din Brănești. Traseul urmărește cursul râului Ialomița pe aproape întreaga lungime de 15,13 km, cu excepția porțiunii dintre KM7 și
KM11, care ocolește comuna Moțăieni. Punctul de reintrare în DN71 este la ieșirea din Fieni, în comuna Buciumeni.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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Giurgiu
va fi parte din Laboratorul
Transfrontalier

GIURGIU

Identificarea și promovarea potențialului pe care
orașele de graniță îl au și includerea lor într-o rețea
funcțională în care societatea civilă să fie activă, alături de autoritățile publice sau independentă de acestea, numită laboratorul transfrontalier, sunt, în mare,
obiectivele pe care le au reprezentanții unui ONG din
Slovenia.
Acesta este specializat în științe umanistice, artă și
literatură care au pus bazele acestui proiect demarat
la frontiere germano-poloneze și estoniană-lituaniană
și în care va fi inclus și Giurgiu, alături de orașul înfrățit
Ruse. În acest sens, în această perioadă se află în oraș
pentru o vizită de lucru unul dintre responsabilii proiectului, interesat de formarea graduală a unei rețele a
acestor orașe pentru împărtășirea experiențelor, creativității și de asemenea prin conectarea artiștilor și activităților în laboratoare practice pentru dezvoltarea unei Europe cu regiuni transfrontaliere.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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Trei străzi
din cartierul Mimiu
ar putea fi asfaltate
din fonduri europene

PRAHOVA

Primăria Ploiești pregătește un proiect european
pentru asfaltarea străzilor din cartierul Mimiu. Consilierii locali ploieșteni au aprobat, în ședință extraordinară, indicatorii tehnico-economici pentru străzile din
Cartierul Mimiu care vor fi asfaltate în cadrul GAL Ploiești, cu finanțare europeană. Proiectul e estimat la 6,4
milioane de lei, din care 3 milioane ar urma să fie asigurate din fonduri europene. Pe lista actualizată au rămas trei străzi din cartierul Mimiu, respectiv Fabricilor,
un tronson de 785 de metri liniari, Mimiului, în lungime de 654 de metri, şi Brădetului, în lungime de 260
de metri. Alte cinci străzi care figurează în cadrul aceluiași proiect vor face obiectul unei investiții viitoare,
după definitivarea situației juridice și a documentațiilor de proprietate pentru acestea.
Sursa: observatorulph.ro
Foto: ziarulstirea.ro

Primăria Fetești
vrea să obțină finanțare
nerambursabilă prin PNRR
pentru mai multe proiecte
privind asociațiile de locatari

IALOMIȚA

Foto: behance.net

Primăria
Turnu Măgurele a semnat
contractul „Modernizarea
și dezvoltarea infrastructurii
portuare în Portul Turnu Măgurele”
TELEORMAN

Primăria municipiului Fetești pregătește documentația în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă
prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR),
una dintre componente vizând consolidarea și eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe care, conform condițiilor impuse, trebuie să facă parte din asociațiile de proprietari. Președinții asociațiilor de proprietari sunt rugați să depună la Primărie, planurile desfășurate ale blocurilor de locuințe, în vederea realizării
expertizelor tehnice și energetice. De asemenea, administrația publică locală are în vedere și finalizarea documentației privind obținerea de finanțare pentru șase clădiri publice și șase stații de încărcare, precum și
pentru achiziționarea de mobilier urban, pentru realizarea unui centru de monitorizare video și pentru implementarea sistemului de colectare selectivă inteligentă. Timpul pentru pregătirea proiectelor este foarte scurt, iar sistemul de depunere a acestora este de
tipul „primul venit, primul servit”. Pentru prima rundă
de finanțare, proiectele se depun începând cu data de
1 aprilie, ora 10.00, până în data de 30 mai, ora 23.59.
Sursa: ilnews.ro

În urmă cu câteva zile, Primărie Municipiului Turnu
Măgurele și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele”. Obiectivul proiectului îl
reprezintă modernizarea și dezvoltarea infrastructurii
portuare în portul Turnu Măgurele, prin: reabilitarea a
1.052 m de cheu, respectiv refacerea acestuia în totalitate; reabilitarea a 20.733 mp de platforme portuare și
a .1050 mp de drum de acces în port, precum și asigurarea utilităților necesare de utilitate publică. Valoarea
totală a proiectului este de 51.184.414,67 lei fără TVA,
iar perioada de implementare a proiectului este până
la data 31 decembrie 2023.
Sursa: turnucustiri.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.

