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510 ani de la prima atestare documentară
a județului Dâmbovița
Sala Cinematografului Independența din Târgoviște
aproape că a fost neîncăpătoare, în timpul desfășurării
„Galei de excelență a județului Dâmbovița”, eveniment
în cadrul căruia au fost evidențiați și premiați oamenii
care au contribuit la dezvoltarea acestor meleaguri sau
care au făcut să se vorbească despre județul Dâmbovița la nivel internațional. În cadrul primei ediții a „Galei de
excelență a județului Dâmbovița”, au fost acordate 28 de
diplome de excelență, în semn de respect și apreciere
pentru contribuția adusă în complexul proces de transformare și promovare a județului Dâmbovița. Totodată,
au fost acordate diplome de excelență și câtorva instituții cu contribuții semnificative în dezvoltarea județului.
(continuare în pagina 3)

L

iviu Gabriel Mușat, directorul general al
Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR)
Sud Muntenia, alături de Mirela Andreea
Tache, directorul Direcției Economice și
Daniela Camelia Traian, directorul Direcției
Dezvoltare și Comunicare din cadrul instituției,
au participat, la invitația președintelui
Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu
Ștefan, la aniversarea a 510 ani de la prima
atestare documentară a județului Dâmbovița.
Pentru a marca acest moment istoric, în
perioada 1-5 iunie 2022 s-au derulat „Zilele
Județului Dâmbovița”.

Pe parcursul celor cinci zile, dâmbovițenii s-au putut
bucura de o serie de concerte, evenimente artistice, culturale și sportive, târguri tradiționale și meșteșugărești.
Corneliu Ștefan, președintele C.J. Dâmbovița, a declarat
în deschiderea seriei de evenimente: „Este, în primul rând,
o acțiune de promovare a acestui județ. S-a scris istorie în
Dâmbovița și în localitățile dâmbovițene, iar locuitorii acestui județ trebuie să fie mândri de locul în care trăiesc. Este
un eveniment deosebit pentru dâmbovițeni, în cadrul căruia vom derula activități importante în mai multe localități.
Este prima dată când organizăm astfel de manifestări în întreg județul. Este o acțiune de promovare a județului Dâmbovița, iar noi, dâmbovițenii, trebuie să ne mândrim cu toate locurile pe care le avem în județul nostru.”
www.adrmuntenia.ro
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(continuare în pagina 2)
Liviu Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia,
prezent la „Gala de excelență a județului Dâmbovița” a
declarat: „Vreau să felicit conducerea Consiliului Județean
Dâmbovița, pentru organizarea unui eveniment de o asemenea amploare. Am participat cu deosebită plăcere la
‚Gala de excelență a județului Dâmbovița’ alături de oameni care și-au adus aportul la dezvoltarea județului. O
parte din activitățile organizate în această perioadă sunt
desfășurate în locații care au beneficiat de reabilitare și
modernizare prin fonduri europene Regio. Amintesc, printre altele, Curtea Domnească din Târgoviște, ce a intrat într-un amplu proces de restaurare și conservare, banii pentru proiect fiind asigurați din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. De asemenea, modernizarea Parcului Central Pucioasa și nu în ultimul rând reabilitarea și
modernizarea celei mai vizitate peșteri din Munții Bucegi,
și anume Peștera Ialomiței, finanțată din POR 2007-2013.
Reliefarea rezultatelor obținute în urma derulării proiectelor finanțate prin fonduri europene, în această perioadă de sărbătoare pentru județul dumneavoastră, reprezintă cel mai bun demers pentru a promova programele europene care sprijină dezvoltarea comunităților locale. Puterea exemplului este cea mai importantă pentru a
demonstra necesitatea apartenenței noastre la această
construcție, numită Uniunea Europeană.”
Scopul principal al seriei de evenimente a fost promovarea elementelor de identificare ale județului Dâmbovița – îndeosebi valori, tradiții și cultură – și popularizarea potențialului turistic, educațional și economic al
locului. Nu în ultimul rând, este un bun prilej de a descoperi o parte importantă a istoriei românilor și a orașului
Târgoviște, reședința județului și fosta Cetate de Scaun
a Țării Românești, fiind un simbol arhitectural reprezentativ pentru trecutul și evoluția statului român.
Un eveniment important al Zilelor Județului Dâmbovița, desfășurat sâmbătă, 4 iunie a.c., a fost redeschiderea Curții Domnești de la Târgoviște. După doi ani în care Curtea Domnească a fost supusă unui amplu proces
www.adrmuntenia.ro
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de restaurare și consolidare, aceasta are acum, din nou,
toate obiectivele deschise publicului, inclusiv atracția
principală, simbolul municipiului Târgoviște: Turnul Chindiei. În cadrul festivităților, Mirela Andreea Tache, directorul Direcției Economice a ADR Sud Muntenia, a conferit în numele directorului general al ADR Sud Muntenia o
diplomă de excelență președintelui Consiliului Județean
Dâmbovița, Corneliu Ștefan, în semn de respect și recunoștință pentru activitatea desfășurată în sprijinul dezvoltării județului Dâmbovița și a regiunii Sud - Muntenia
cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile Regio.
„Cu aproximativ 96% rată de contractare a proiectelor
depuse de către Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Dâmbovița, cu 27% din valoarea totală a POR 20142020, însemnând aproape 1,6 miliarde de lei, atrași în județ, dar și cu un sfert din banii care s-au cheltuit până în
momentul de față din POR 2014-2020, putem spune în mod
incontestabil că județul Dâmbovița este unul din motoarele dezvoltării regiunii Sud – Muntenia.”, a declarat Mirela
Andreea Tache, directorul Direcției Economice a Agenției.
Organizatorii seriei de evenimente dedicate împlinirii a 510 ani de la prima atestare documentară a județului Dâmbovița au fost instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Dâmbovița: Complexul Național
Muzeal „Curtea Domnească”, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște.

3

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #562
2 • 7 iunie 2022

INFO
ADR SUD MUNTENIA

ADR Sud Muntenia, prezentă
la Congresul Administrației Locale
din cadrul Inițiativei Celor Trei Mări
Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției
pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a participat în perioada 6-7 iunie 2022, la invitația Ambasadei
Republicii Polone la București, la Congresul Administrației Locale din cadrul Inițiativei Celor Trei Mări (I3M). Forumul I3M este un proiect lansat de președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, în 2018, la Rzeszów. În acest an,
evenimentul a fost însoțit de un Forum Economic, susținut de o platformă menită să faciliteze construirea relațiilor economice durabile. Acest eveniment economic internațional reunește, anual, reprezentanți ai administrației guvernamentale centrale și locale, ai științei și afacerilor din 12 state membre ale UE între Marea Baltică,
Neagră și Adriatică: Austria, Bulgaria, Croația, Republica
Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. De asemenea, la eveniment au
fost prezenți și reprezentanți ai partenerilor strategici din
Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.
Anul acesta, în Polonia la Lublin, evenimentul a atras,
în total, peste 900 de participanți, scopul celei de-a 2-a
ediții fiind consolidarea coeziunii regiunilor Uniunii Europene prin întărirea cooperării socio-economice, științifice
și culturale a regiunilor din țările din Europa Centrală și de
Est care participă la I3M. În cadrul sesiunilor de discuții, au
fost abordate teme precum: infrastructura, Rețeaua Regiunilor Celor Trei Mări, energia, științele digitale, fondurile
www.adrmuntenia.ro

europene și agricultura modernă. O mare parte a subiectelor dezbătute s-au concentrat pe tema războiului din
Ucraina și consecințele acestuia pentru regiune. Seminariile, întâlnirile și vizitele de studiu planificate în timpul Forumului au facilitat stabilirea unor noi contacte de afaceri.
Prima ediție a evenimentului, care a avut loc în iunie
2021, a reunit peste 730 de participanți în total. În timpul
Congresului, a fost semnată Declarația de la Lublin, care a
creat baza unui parteneriat permanent și stabil între guvernele locale din zona celor Trei Mări. În anii următori, acest
document va fi un instrument de stabilire a contactelor periodice și de adoptare a numeroase inițiative comune.
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Peste 1.200 de comunicatori din întreaga Europă,
prezenți la reuniunea grupului INFORM EU
acestora în elaborarea politicilor viitoare, precum și organizarea de activități dedicate tinerilor în întreaga UE.
Mai multe detalii despre evenimentul organizat în Malta puteți găsi aici: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/
policy/communication/inform-network/23052022-hybrid.

A

DR Sud Muntenia, reprezentată de Daniela
Camelia Traian, directoarea Direcției de
Dezvoltare și Comunicare, a participat la cea
de-a doua reuniune a grupului de experți
INFORM EU, organizată la Valetta (Malta),
în perioada 23-25 mai 2022. La această
întrunire au fost prezenți aproximativ 300 de
comunicatori din întreaga Europă, la eveniment
participând on-line peste 1.000 de persoane.

INFORM reprezintă rețeaua comunicatorilor din Uniunea Europene, ce are ca obiectiv principal creșterea vizibilității proiectelor cofinanțate de UE, prin împărtășirea experiențelor și bunelor practici în comunicare. Scopul final este creșterea nivelului de conștientizare în rândul publicului privind beneficiile politicii regionale.
Membrii rețelei INFORM lucrează în domeniul informării și publicității în cadrul instituțiilor care gestionează programele operaționale sau Secretariatelor Tehnice
Comune din cadrul programelor europene de cooperare
teritorială. Comunicatorii Politicii de coeziune de la nivelul statelor membre UE se întâlnesc de două ori pe an în
cadrul grupului INFORM, coordonat de Direcția Generală
REGIO. A doua întâlnire a comunicatorilor, din rețeaua INFORM EU, va avea loc în toamna acestui an, în Portugalia.
Întrucât 2022 este Anul european al tineretului, tema
reuniunii a fost abordarea modalităților de comunicare cu
tinerii europeni. Uniunea Europeană (UE) este conștientă
de importanța bunăstării, dezvoltării și implicării tinerilor
în societate. Astfel, anul acesta, UE se concentrează asupra tinerilor, obiectivul fiind includerea lor și a priorităților
www.adrmuntenia.ro
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REGIO
2014-2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 8 iunie 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Au fost lansate primele ghiduri de finanțare din PNRR
pentru investiții în managementul deșeurilor
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat lansarea în consultare publică a două ghiduri pentru investiții din cadrul Componentei Managementul deșeurilor din
Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Astfel,
prima subinvestiție are în vedere înființarea de centre de
colectare cu aport voluntar, iar cea de-a doua vizează construirea de insule ecologice digitalizate.
În ceea ce privește centrele de colectare prin aport
voluntar, acestea vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care
nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri
de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări. Bugetul pentru această subinvestiție este de 452.2 mil. euro.
Beneficiarii pot fi unitățile administrativ–teritoriale,
asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI-uri), dar și
alte asocieri de UAT-uri.
Cea de-a doua subinvestiție, construirea de insule ecologice digitalizate, are un buget de 200,1 mil. euro. Astfel,
insula ecologică este compusă dintr-un un set de containere sub sau supraterane, protejate antivandalism și îm-

potriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu
card pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Fiecare insulă ecologică va deservi în medie 200
de locuitori/apartamente.
Solicitanții pot fi Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate la nivel de municipiu și oraș, în a căror proprietate va rămâne
infrastructura finanțată din fonduri europene prin PNRR.
Numărul maxim de insule ecologice digitalizate care
poate fi solicitat în cerere este în funcție de numărul de
locuitori ai UAT-ului beneficiar, astfel:
• Sub 20.000 locuitori – 25 insule ecologice digitalizate;
• Între 1 și 50.000 locuitori – 50 insule ecologice digitalizate;
• Între 1 și 100.000 locuitori – 100 insule ecologice
digitalizate;
• Între 100.001 și 200.000 locuitori – 200 insule ecologice digitalizate;
• Peste 200.001 locuitori- 300 insule ecologice digitalizate.
Componenta Managementul deșeurilor din PNRR beneficiază de un buget total de 1,239 miliarde euro.
Sursa: fonduri-structurale.ro

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, a aprobat, prin ordin de ministru, modificarea și completarea Procedurii
privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici. Astfel, în vederea eficientizării și debirocratizării procesului de examinare a experților tehnici și a verificatorilor de proiecte, înscrierea candidaților se va face exclusiv prin
intermediul unei platforme online creată în acest scop.
De asemenea, se va modifica punctual procedura de examinare pentru clarificarea anumitor probleme pentru câteva domenii care au avut suprapuneri de competență, ca de exemplu,
securitatea la incendiu, instalații sanitare aferente construcțiilor,
sau sisteme de alimentare cu apă și de canalizare. Perioada de
înscriere a candidaților se va reduce de la 45 la 30 de zile, iar perioada de soluționare a contestațiilor se va prelungi la 45 zile. Totodată, se modifică două anexe ale ordinului precedent, care se
referă la formularele de cereri atât pentru susținerea examenului, cât și pentru prelungirea dreptului de practică, dar modalitatea de susținere a examenelor va rămâne aceeași: doar în scris,
pe baza unui test-grilă, organizat în cele șase centre din toată țara, București, Brașov, Timișoara, Cluj, Iași și Constanța.
Sursa: mdlpa.ro
www.adrmuntenia.ro

Foto: pixabay.com

Digitalizarea și eficientizarea procesului de examinare
a experților tehnici și a verificatorilor de proiecte
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Comisia Europeană a aprobat României
două scheme de ajutor de stat pentru IMM-uri și UAT-uri
Schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri și unități
administrativ teritoriale – IMM PROD și GARANT CONSTRUCT, coordonate de Ministerul Finanțelor, au primit
vineri, 3 iunie, aprobarea Comisiei Europene. Programele se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și au un plafon total al garanțiilor de 4 miliarde de lei. Acordul Comisiei Europene înseamnă practic că cele două programe
au devenit operaționale și că de luni, 6 iunie, se pot adresa celor 21 de bănci partenere pentru a solicita finanțare. Este un sprijin real pe care Guvernul îl acordă atât mediului de afaceri, cât și unităților administrativ teritoriale
pentru încurajarea producției autohtone și a investițiilor.
Bugetul schemei de ajutor de stat aferent Programului IMM PROD este de 268.544.792 lei, aproximativ
54,25 milioane euro, iar plafonul total al garanțiilor care
pot fi acordate în 2022 este de 1,5 miliarde lei.
GARANT CONSTRUCT are un buget în valoare de
495.572.822 lei, aproximativ 99,11 milioane euro, cu un
plafon total al garanțiilor pentru 2022 de 2,5 miliarde lei.
Programul IMM PROD are ca obiectiv acordarea de
garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea
finanțărilor pentru asigurarea lichidităților și pentru investițiile care încurajează producția autohtonă, creșterea capacității de producție, reconversia de la intermediere la producție, digitalizarea activității și alinierea la
obiectivele de mediu.
Beneficiarii eligibili sunt IMM-uri, inclusiv start-upuri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale
www.adrmuntenia.ro

și familiale, forme de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități de producție și care au sediul
principal sau secundar într-o zonă urbană.
Programul GARANT CONSTRUCT are două componente – SubProgramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor și
SubProgramul de susținere a proiectelor de investiții
la scară mică pentru UAT-uri, care presupun finanțarea
unor activități din sectorul construcțiilor.
Obiectivul principal al programului este susținerea
proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice,
investiții în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile din domeniul construcțiilor și de unitățile administrativ-teritoriale, prin acordarea de garanții guvernamentale de maximum 90% din valoarea finanțărilor.
Pentru 2022, plafonul total al garanțiilor de 2,5 miliarde
lei, se împarte în mod egal între cele două componente.
Beneficiarii eligibili ai SubProgramului de susținere a
proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul
construcțiilor sunt IMM-uri, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale și familiale, forme de organizare a profesiilor liberale, precum arhitecții și birourile individuale de arhitectură. SubProgramul de susținere a
proiectelor de investiții la scară mică dedicat UAT-urilor,
respectiv municipiilor, orașelor și comunelor are în vedere finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor și a proiectelor de mică dimensiune.
Sursa: mipe.gov.ro
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Regal cultural la Muzeul „Casa Romanței”
de Zilele Județului Dâmbovița
Realizarea la Târgoviște a „Casei Romanței” – spațiu muzeal unic în România – de către Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște, sub patronajul Federației Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO din Europa și America de Nord (FEACU), constituie unul dintre cele
mai remarcabile argumente cu care promovăm, pe plan național și internațional, Romanța, ca gen muzical de patrimoniu al
culturii naționale, pentru includerea ei în Lista Reprezentativă
UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.
Imobilul din Bulevardul Regele Carol I, nr. 3, în care a fost realizată și inaugurată „Casa Romanței” din Târgoviște la data de
18 octombrie 2017, are el însuși valoare de patrimoniu.
La „Casa Romanței” din Târgoviște se organizează periodic, în parteneriat cu numeroase instituții publice, evenimente cultural-artistice, educative, științifice menite să înnobileze
statutul cultural și istoric al municipiului Târgoviște și al județului Dâmbovița și să contribuie la identificarea de noi oportunități pentru promovarea în țară și în străinătate a patrimoniului
cultural din această zonă a României.
În data de 4 iunie a.c., chiar înainte de redeschiderea oficială a Curții Domnești, la Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște – parte a Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească”, în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița - a avut loc
un adevărat regal cultural dedicat Zilelor Județului Dâmbovița.
A participat la eveniment o delegație numeroasă formată din
autoritățile administrației publice locale și centrale, alături de
reprezentanți din trei raioane din Republica Moldova: Căușeni,
Ștefan Vodă și Ialoveni, în strânse relații de colaborare cu județul Dâmbovița. Oaspeții au fost întâmpinați încă de la intrare cu
vechea romanță populară „Deschide, deschide fereastra”, interpretată în cor de crizantemiști dâmbovițeni - laureați ai Festivalului „Crizantema de aur”. Le-a fost oferit, apoi, un potpuriu de romanțe în interpretarea deosebită a laureaților dâmbovițeni ai Festivalului „Crizantema de aur”, precum și o prezentare a Muzeului „Casa Romanței”, realizată de un muzeograf.
Casa Romanței din Târgoviște se deschide cu „Sala vocilor
de aur”, unde vizitatorii pot admira încă de la intrare panourile cu fotografii ale vedetelor muzicii populare, muzicii clasice și muzicii ușoare din România, alături de cele al interpreților din străinătate care au fost prezenți în recital la Festivalul
Național „Crizantema de aur”. Vitrinele sunt dedicate partiturilor vechi, documentelor inedite, fotografiilor din festival, discurilor vechi și noi de romanțe, precum și altor materiale din
colecții particulare. „Sala compozitorilor” cuprinde documente inedite, fotografii și partituri vechi care reprezintă o mărturie istorică elocventă a preocupării pentru creația de romanțe
pe care au avut-o generații de mari compozitori români, peste 250, mari dirijori și muzicologi care au contribuit semnificativ la evoluția acestui gen muzical, la înnobilarea lui muzicală și
www.adrmuntenia.ro

poetică, precum și la slujirea lui timp de 50 de ani pe scena Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”. Tot „Sala
compozitorilor” găzduiește și o foarte veche partitură olografă de romanță a celebrului compozitor Ciprian Porumbescu,
facsimil după partitura originală aflată în arhiva Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, precum și planșa intitulată „Romanța imnului național”, care cuprinde partiturile,
versurile și alte documente istorice care probează faptul că romanța compusă în anul 1836 de Anton Pann, „Din sânul maicei mele”, pe versurile poetului Grigore Alexandrescu, târgoviștean la origini, se află în geneza Imnului de stat al României,
„Deșteaptă-te, române!”, ale cărui versuri au fost semnate de
Andrei Mureșanu. „Sala Trofeelor” și „Sala actorilor și prezentatorilor” cuprind fotografiile câștigătorilor Trofeului „Crizantema de aur” și pe cele ale Premiului I al festivalului, începând cu
anul 1968, precum și fotografii ale celor peste 70 de mari actori și prezentatori de televiziune care au prezentat și au susținut recitaluri la „Crizantema de aur”. Vizitatorii mai pot admira la „Casa Romanței” instrumente muzicale vechi, ținute vestimentare de concert și alte articole personale donate de compozitori, dirijori și interpreți de romanțe și de urmași ai acestora. Sala studio „Crizantema de aur” este destinată organizării
evenimentelor culturale în cadrul programului „Casa Romanței – ambasadă a culturii la Târgoviște” și are în dotare pianul
de concert al Festivalului „Crizantema de aur”, care a supraviețuit miraculos incendiului care a distrus, în anul 1986, sala de
spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor din Târgoviște, în
care se organiza anual festivalul. „Casa Romanței” din Târgoviște este, în egală măsură, și un spațiu în care vizitatorii pot viziona înregistrări video din Festivalul Național „Crizantema de
aur”, intrând astfel în fascinanta lume a patrimoniului cultural
imaterial românesc în care Romanța a dăruit României Imnul
de Stat și unește, de peste 250 de ani, marile spirite ale națiunii române în concertul sublim al umanității, dedicat păstrării
identității culturale și salvgardării valorilor de patrimoniu cultural material și imaterial.
Sursa: targoviste.ro
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Cartiere din Pitești,
iluminate cu LED

Centru
pentru îngrijirea bătrânilor,
deschis la Vâlcelele

CĂLĂRAȘI

Luni, 6 iunie 2022, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public existent la nivelul Municipiului Pitești”. Lucrările au constat în înlocuirea
a 256 de corpuri de iluminat existente cu corpuri de iluminat tip LED și implementarea unui sistem de telegestiune a sistemului de iluminat. Proiectul este finanțat în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice
și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public, beneficiind de o finanțare nerambursabilă de 999.930,70 lei. Modernizarea sistemului de iluminat public va determina o reducere a consumului anual de
energie electrică de 74,55% , reducerea poluării luminoase
și a poluării cu emisii CO2, creșterea gradului de securitate
a cetățenilor din cadrul comunității și, de asemenea, creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale.
Sursa: ziarulargesul.ro

Un nou centru pentru îngrijirea bătrânilor a fost
deschis luni, 6 iunie, în județul Călărași. Căminul din comuna Vâlcelele are o capacitate de 40 de locuri, repartizate în 17 camere. Investiția a fost realizată cu fonduri
ale Consiliului Județean Călărași, bugetul ridicându-se
la 300.000 de euro. Aici vor putea fi îngrijite persoane vulnerabile, în vârstă, care vor primi hrană și asistență de specialitate. Personalul Centrului este format
din medici, asistente și infirmiere, care vor asigura nonstop supravegherea vârstnicilor.
Centrul de Abilitare și Reabilitare Vâlcelele va fi gestionat de DGASPC, este găzduit într-o clădire modernă, spațioasă, dotată corespunzător, cu spații verzi de
recreere pentru viitorii beneficiari, seniori ai județului,
aflați în dificultate.
Sursa: adevarul.ro

Începe
modernizarea parcului central
din Pucioasa

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Proiecte accesate
prin Valul Renovării

B

ugetul alocat inițial pentru „Valul Renovării”,
componentă din Planul Național de
Redresare și Reziliență, a fost accesat integral, a
anunțat Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației (MDLPA).

Parcul Central din Pucioasa va fi indisponibil, începând cu
data de 2 iunie, timp de un an de zile, pentru realizarea lucrărilor incluse în proiectul „Modernizarea peisageră în zona centrală a stațiunii balneoclimaterice Pucioasa”, investiție finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 , Axa 7 –
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului. Proiectul „Modernizarea peisageră în zona centrală a stațiunii balneoclimaterice Pucioasa” are ca obiectiv modernizarea Parcului Central și DJ710 str. Republicii - începând
de la sensul giratoriu și str. Cerealiști.
Activitățile proiectului constau în refacerea aleilor parcului,
plantarea unei vegetații variate, plantarea gazonului, montarea instalațiilor eficiente de irigat, iar mobilierul urban va fi înlocuit cu unul ce se va încadra perfect în peisajul nou creat, cu
instalații de iluminat atractive și eficiente. Spațiul de joacă va
fi unul neconvențional, dar foarte util pentru toate categoriile
de vârstă, la fel și zona de fitness. Terenurile de sport vor trece și ele printr-o transformare, mărindu-se utilitatea, iar vestiarele vor fi în sfârșit funcționale la standardele actuale. Însă
atracția acestui parc vor fi fântânile arteziene iluminate de pe
alei și râul artificial amenajat peste cursul Văii Negre. Strada
Republicii și str. Cerealiști vor fi modernizate, ca o prelungire a
parcului, cu același tip de piatră pentru trotuare, aceleași corpuri de iluminat și același mobilier stradal. În plus, pe str. Cerealiști vor apărea pentru prima oară trotuarele. Valoarea totală
a proiectului este de aproape 5 milioane de euro.
Sursa: ziardambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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Fondul de 2,17 miliarde de euro a fost depășit, fiind
depuse 1.437 de cereri de finanțare, în valoare de 2,42
de miliarde de euro.
Astfel, în componenta „Valul renovării” a PNRR, Consiliul Județean Giurgiu a depus proiecte pentru a accesa
fonduri europene în valoare de 36.407.415 de lei.
Prin „Valul Renovării” se urmărește îmbunătățirea
fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului de producere a incendiilor și a tranziției către clădiri verzi și inteligente. La nivel național, obiectivul este eficientizarea energetică a 1.733 de blocuri și 2.600
de clădiri publice. Se vor desfășura lucrări de reabilitare a clădirilor și de eficientizare a costurilor energetice,
pentru care nici locatarii, nici autoritățile locale nu vor
plăti o cotă parte, sumele fiind asigurate prin PNRR.
Până pe 31 iulie, proiectele vor intra într-un sistem
non-competitiv de verificare și contractare, MDLPA urmând să solicite clarificări, dacă vor exista necorelări
între documente
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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Prahova Vin-Expo,
la Palatul Culturii Ploiești

PRAHOVA

În perioada 9 - 10 iunie 2022, la Palatul Culturii Ploiești - Sala Coloanelor, va avea loc PRAHOVA VIN - EXPO, eveniment de promovare a potențialului vini-viticol prahovean. În cadrul expoziției, renumite crame
prahovene vor promova o gamă variată de vinuri valoroase, iar câțiva artizani tradiționali autentici, vor da
culoare cu produsele lor spațiului de expunere. Manifestarea expozițională va fi completată cu un program
de comunicări tematice susținute în data de 9 iunie, între 14:00 – 16:00, la Sala Unirii – Palatul Culturii.
Vor fi prezentate următoarele teme:
• „Strategia pentru valorificarea superioară a potențialului viti – vinicol al României”
• „Rezultate obținute în cercetarea științifică în domeniul viti-vinicol, aplicate în sectorul privat”
• „Turismul viti – vinicol – important vector în dezvoltarea turismului prahovean”
Program de vizitare al manifestării este: joi, 9 iunie,
între orele 13:00 – 18:00 și vineri, 10 iunie, între orele
11:00 – 18:00.
Sursa: prahovabusiness.ro

Foto: aerotravel.ro

Toți locuitorii
din Fetești
vor fi branșați la gaze

IALOMIȚA

Municipiul Fetești a primit finanțare pentru rețeaua de
alimentare cu gaz metan, de care va beneficia și comuna
Stelnica, comunitate care a decis să se alăture municipiului pentru a-și maximiza șansele de a prinde finanțare. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat vineri, 6 iunie a.c., lista celor 73 de proiecte pentru investiții în realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale. În
total, de la bugetul de stat, aceste investiții majore vor primi 3.854.583.847,09 lei (aproximativ 780 milioane euro) și
fac parte dintr-o listă mai mare de proiecte finanțate prin
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.
Din județul Ialomița, proiectul investițional de la Fetești este singurul ce a primit undă verde și fonduri pentru implementare. În total, de la bugetul de stat vor primi bani 105 proiecte depuse inițial la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare (POIM), proiecte eligibile dar rămase în afara finanțării din fonduri nerambursabile pentru că a fost depășit plafonul alocat POIM.
După finalizarea investițiilor în rețelele de alimentare cu gaz metan se estimează că un număr de 200.000
gospodării vor avea acces la această sursă energetică. Până acum, de infrastructura de furnizare a gazului metan beneficia doar centrul orașului, în special clădirile administrative, școlile și câteva blocuri. Acum se
extinde rețeaua și în celelalte cartiere, majoritatea de
case. Proiectul Primăriei Municipiului Fetești, depus în
parteneriat cu Primăria comunei Stelnica, este în valoare de 132.588.573,76 de lei, alocați din bugetul de
stat și prevede realizarea unei rețele în lungime totală de 120.563 de metri (95.089 m la Fetești, respectiv
25.474 m la Stelnica) și cuprinde 5.166 de branșamente, din care 4.501 sunt la Fetești.
Sursa: infoialomita.ro

Gratia și Blejești,
între primele UAT-uri care
au obținut finanțare
prin Programul „Anghel Saligny”

TELEORMAN

Primele 73 de proiecte pentru investiții în realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de
distribuție a gazelor naturale, în valoare totală de
3.854.583.847,09 lei, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, au fost aprobate de
Ministerul Dezvoltării. În județul Teleorman, două primării au obținut finanțarea.
Este vorba de Primăria Blejești, care va primi
31.241.591,13 lei pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satele Blejești,
Baciu și Sericu, comuna Blejești, județul Teleorman” și
de Primăria Gratia, cu 34.922.209,96 lei pentru „Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Gratia,
județul Teleorman”.
Acestea fac parte din categoria celor 105 proiecte
mature care vizează dezvoltarea rețelelor inteligente
de distribuție a gazelor naturale din 165 unități administrativ-teritoriale, depuse inițial la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, dar a căror valoare a excedat plafonul alocat POIM.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI

Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași,
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167,
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș,
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile
Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud.
Argeș, Tel./fax 0248/222.250,
E-mail arges@adrmuntenia.ro

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” este un
material cu informații despre activitățile derulate
de către Agenție și de către Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în vederea
promovării Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea
publicului țintă despre activitatea instituțiilor
membre ale Rețelei de Informare REGIO Sud
Muntenia și despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în județele regiunii.

Biroul Județean DÂMBOVIȚA

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

Biroul Județean GIURGIU

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

Biroul Județean IALOMIȚA

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

Biroul Județean PRAHOVA

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

Biroul Județean TELEORMAN

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

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

