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Eveniment național de diseminare
a Proiectului SinCE-AFC, organizat la Călărași
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia,
cu sprijinul Consiliului Județean Călărași, a organizat marți, 12 iulie 2022, începând cu ora 10:00, evenimentul național de diseminare al proiectului SinCE-AFC, finanțat din Programul Interreg
Europe. La întâlnirea ce a avut loc la sediul Bibliotecii Județene
„Alexandru Odobescu” din Călărași au participat 80 stakeholderi, experți în domeniul economiei circulare și strategi importanți în domeniul inovării din România. În cadrul evenimentului,
au fost prezentate informații despre: Proiectul SinCE-AFC, activitățile și rezultatele acestuia; Programul Operațional Regional Sud
- Muntenia 2021-2027; Recomandări pentru îmbunătățirea politicilor în sectorul agroalimentar; Planul de acțiune - analiza principalelor acțiuni; Inițiativele derulate de Asociația Cluster Centru
de Cercetare Agricolă Fundulea precum și Provocările antreprenoriale în economia circulară precum și Diseminarea bunelor
practici din cadrul celui de-al șaselea seminar desfășurat în perioada 11-12 mai 2022 în Debrecen, Ungaria.
În deschiderea evenimentului, Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță a precizat: „Acest proiect vizează dezvoltarea economiei circulare. În Bărăgan, avem nevoie de astfel de
proiecte care reprezintă soluția pentru combaterea poluării, scăderii demografice, exploatarea localităților limitrofe, susținerea
agroecologiei și decarbonizarea. În Călărași, puține firme au reușit să integreze producția vegetală și zootehnică pe rafturile marilor lanțuri de magazine. Acest proiect vizează atragerea fondurilor europene și vine ca o soluție pentru crearea unor noi afaceri”.
Directorul general al ADR Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, a declarat: „Inițiativa diseminării rezultatele proiectului SinCE-AFC, finanțat prin Programul Interreg Europe, în Bărăgan, nu
a fost întâmplătoare. Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia are
un caracter agricol foarte pronunțat, aproape 60% din cetățenii
regiunii locuiesc sau își desfășoară activitatea în mediul rural. Ne
dorim din suflet să potențăm această ramură a economiei din ce
în ce mai mult. Dorim ca produsele realizate, cu atâta trudă, în regiunea noastră să fie șlefuite tot la noi în zonă, adică să mergem
până la capătul lanțului alimentar, iar acest lucru nu se poate face decât cu o industrie alimentară competitivă, o industrie care
să ne permită să intrăm în competiție cu producători din alte țări ale lumii. Proiectul SinCE-AFC are la bază un concept folosit tot
mai des în ultima perioadă, cel de economie circulară. Astfel, încercăm să prelucrăm tot ce se poate prelucra și să scoatem în natură cât mai puține reziduuri. Evident că în contextul mondial actual, această abordare este mai mult decât bine venită, mai mult
www.adrmuntenia.ro

decât necesară. Sperăm ca și la nivelul regiunii noastre să avem
tot mai multe exemple de asemenea proiecte”.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează în calitate de partener proiectul „SinCE-AFC - Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar
în tranziția către economia circulară”, finanțat în cadrul celui de-al
patrulea apel de proiecte al Programului Interreg Europe.
Obiectivul general al SinCE-AFC este îmbunătățirea politicilor în domeniul strategiilor de inovare regionale, prin facilitarea
mecanismelor orizontale, care susțin și sporesc spiritul antreprenorial al IMM-urilor în sectorul agroalimentar prin exploatarea oportunităților de economie circulară.
Proiectul este implementat în perioada 1 august 2019 - 31 iulie
2023 și are un bugetul total de 1.519.940 de euro, din care bugetul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 143.420
de euro, contribuția proprie a instituției fiind de 2.868,40 euro.
Mai multe detalii cu privire la Proiectul SinCE-AFC puteți afla
accesând: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1202.
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Noua legislație privind utilizarea fondurilor POR 2021-2027,
publicată pe site-ul ADR Sud Muntenia
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a publicat pe site-ul instituției documentele legislative care reglementează utilizarea fondurilor europene
nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.
Astfel, persoanele interesate pot găsi pe site-ul www.
adrmuntenia.ro, la secțiunea dedicată Programului Operațional Regional (POR) 2021-2027, link https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/
static/1295, titlul „Legislație privind utilizarea fondurilor europene nerambursabile în perioada de programare 2021-2027” următoarele acte normative:
99Hotărârea Guvernului nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european
Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
99Ordonanța de Urgență nr. 97 din 29 iunie 2022
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor
publice naționale aferente acestora - Monitorul Oficial
nr. 648 din 30 iunie 2022;
99Hotărârea Guvernului nr. 829 din 27 iunie 2022
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
www.adrmuntenia.ro

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă - Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022;
99Ordonanța de Urgență nr. 88 din 27 iunie 2022
pentru modificarea și completarea unor acte normative
în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale - Monitorul Oficial
nr. 637 din 28 iunie 2022;
99Hotărârea Guvernului nr. 828 din 27 iunie 2022
pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european și Fondul de coeziune 2014-2020 - Monitorul
Oficial nr. 632 din 27 iunie 2022.
ADR Sud Muntenia va gestiona peste 1,3 miliarde de
euro prin POR Sud - Muntenia 2021-2027 pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Călărași,
Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, iar cu
ajutorul fondurilor europene regiunea noastră va deveni:
mai competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi
dinamice, cu orașe prietenoase cu mediul, cu mobilitate
urbană durabilă, mai accesibilă, educată și atractivă.
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2014-2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 13 iulie 2022
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facebook.com/adrsudmuntenia
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ANAP și Banca Mondială oferă îndrumare gratuită
autorităților contractante interesate.
Solicitați înscrierea în program!
interne în cadrul misiunilor de monitorizare.
Până în prezent, 141 de autorități și entități contractante s-au alăturat inițiativei ANAP și a BM și au primit
asistență tehnică prin intermediul recomandărilor formulate cu privire la aproximativ 250 de documentații
de atribuire, atenție deosebită fiind acordată aplicării îndrumărilor și instrumentelor specifice etapei de planificare cu scopul documentării deciziilor.
ANAP dorește accelerarea procesului și participarea
unui număr cât mai mare de autorități. Astfel, ANAP și BM
invită, în continuare, autorități contractante interesate de
această inițiativă să trimită o solicitare la adresa de e-mail
alina.draghici@anap.gov.ro sau anamaria.dima@anap.gov.
ro pentru a se înscrie în exercițiul de asistență tehnică. De
asemenea, dacă sunt întrebări suplimentare, le puteți adresa la numerele de telefon 0767.562.202 și 0744.294.176.
Demersul face parte din proiectul „Sprijin în implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice prin consolidarea capacității administrative a ANAP
și a autorităților contractante (cod SMIS 126949 – cod SIPOCA 625)”, finanțat din fonduri nerambursabile și realizat în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale (BM).
Sursa: anap.gov.ro

A

genția Națională pentru Achiziții Publice
(ANAP) și Banca Mondială (BM) acordă
sprijin direct în teritoriu autorităților/
entităților contractante doritoare în vederea
îmbunătățirii proceselor de achiziții publice,
inclusiv prin reducerea semnificativă
a neregulilor identificate în derularea
procedurilor de achiziții publice sau prin
diminuarea corecțiilor financiare.
Concret, experții ANAP și BM oferă asistență și îndrumare gratuită fiecărei autorități contractante selectate
pentru 3 achiziții de referință, utilizând o paletă variată
de intervenții: ateliere de lucru cu aplicarea instrumentelor și procedurilor din Ghidul electronic pentru Achiziții Publice (www.achizitiipublice.gov.ro); sprijin în planificarea și execuția achizițiilor, inclusiv în elaborarea documentațiilor de atribuire și îndrumare periodică pe parcursul procesului de evaluare, semnarea contractului și
implementarea acestuia; oferirea de recomandări și îndrumări privind aspecte specifice, la solicitarea AC; oferirea de recomandări pentru îmbunătățirea proceselor
www.adrmuntenia.ro
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active
pentru luna iulie 2022
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
pentru luna iulie 2022!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunitățile de finanțare din programele operaționale și schewww.adrmuntenia.ro

mele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finanțare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1298/csf-iulie-2022.pdf.
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Fonduri UE 2022:
Granturi între 50.000-500.000 euro pentru firmele
de construcții, termopane, patiserie, panificație
și industrie alimentară
Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din domenii precum industria alimentară, patiseria, panificația, construcțiile, confecții metalice, fabricarea de ferestre termopan, se vor putea înscrie, în anul 2022, la o nouă schemă
de ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro, finanțată din fonduri europene, denumită „Acțiunea 4.1.1POC bis”, conform unui proiect de ordonanță de urgență.
Noua linie de finanțare este aproape identică cu Acțiunea 4.1.1-POC - granturile pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor. Antreprenorii se vor putea
înscrie la Acțiunea 4.1.1-POC „originală” începând cu data de 16 august 2022. Noua schemă asemănătoare, 4.1.1 POC bis, va fi deschisă, probabil, la jumătatea lunii septembrie 2022, a estimat ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Astfel, cei care nu reușesc să obțină un punctaj mare în august, la 4.1.1-POC, vor putea
să depună proiectul o lună mai târziu, la 4.1.1-POC bis,
dacă au cod CAEN eligibil, și la această a doua variantă
de schemă de granturi.
La 4.1.1-POC bis se pregătește un buget de 360 milioane de euro cu tot cu mecanismul de supracontractare.
Pe acest buget se vor bate firme care au domenii de activitate care se regăsesc și la 4.1.1-POC „original”, dar lista
de coduri CAEN este mai restrânsă la noua linie de finanțare. Astfel, la noua finanțare NU vor mai intra și restaurantele, hotelurile, comerțul, transporturile.
În schimb, la 4.1.1-POC bis vor fi eligibile în continuare o serie întreagă de coduri CAEN care se regăsesc și în
schema originală 4.1.1-POC: industria alimentară, panificație, patiserie, construcții, fabricare de materiale de construcții, echipamente etc.. Astfel, aceste firme vor avea
șanse mai mari la finanțările de câte 50.000-500.000 de
euro, comparativ cu IMM-urile din HoReCa sau transporturi, de exemplu. MIPE estimează că vor fi finanțați 1.000
de beneficiari prin noua schemă de ajutor de stat.
Ca valoare, ajutoarele de stat 4.1.1-POC bis vor fi tot
de câte 50.000-500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori
cifra de afaceri pe anul 2019. Antreprenorii vor trebui să
participe și ei la cheltuielile eligibile cu un aport propriu
cuprins între 25% și 75%, în funcție de dimensiunea firmelor și de locul de implementare a investițiilor. Astfel,
firmele mijlocii din București vor trebui să asigure cel mai
mare procent de cofinanțare în proiecte. De asemenea,
partea de cheltuieli neeligibile revine în sarcina beneficiarului. TVA nedeductibil este eligibil din grant.
www.adrmuntenia.ro

Înscrierile se vor face tot prin portalul de granturi
IMM Recover, iar firmele selectate la finanțare vor trebuie să-și mute apoi proiectele „câștigătoare” pe platforma de fonduri UE MySMIS2014.
Beneficiarii selectați la noua măsură de ajutoare de
stat vor încheia contractele de finanțare până la finalul
anului 2022, iar fondurile le vor fi plătite în anul 2023.
Între timp, proiectul de OUG are nevoie de aprobare
în Guvern și publicare în Monitorul Oficial.

Ajutoarele de stat 4.1.1-POC bis:
condiții pentru beneficiari
Firmele solicitante trebuie să îndeplinească o serie de
condiții, cumulativ, printre care:
• au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019;
• sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018
inclusiv;
• se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
• nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în
anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
• nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri
publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate,
din alte surse publice, pentru aceleași activități;
• minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139.
Solicitanții trebuie să depună la cererea de finanțare
analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă faptul că minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care asigură respectarea criteriilor din anexa
nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE)
2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului. Toate cheltuielile realizate, prezentate spre decontare, trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare.
Sursa: startupcafe.ro
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40 de ani de la înființarea Muzeul Județean Ialomița
Muzeul Județean Ialomița a fost înființat în a doua jumătate a deceniului șapte al secolului al XX-lea, când prin
Legea din 17 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului țării noastre, județul Ialomița a fost
reînființat cu reședința la Slobozia. La acea vreme, sediul
muzeului se află la Călărași, într-un imobil monument istoric unde funcționa cu o secție de istorie-arheologie. În
decembrie 1971 s-a deschis a doua secție, la Slobozia, cu
profil de etnografie. Tot atunci este mutată la Slobozia și
administrația muzeului. Secția funcționa într-un local nou
și modern proiectat (Corpul A al actualului muzeu). În primii ani, în noua secție au fost organizate diverse expoziții de etnografie care ilustrau aspecte ale vieții rurale din
Câmpia Munteniei. Între anii 1971–1974, puținii specialiști pe care îi avea muzeul, au reușit să contureze o splendidă colecție de etnografie. Aceasta a constituit fondul
organizării expoziției de bază a secției. Deschisă marelui public în anul 1974, expoziția „Cultura populară din Ialomița” prezenta într-o succesiune cronologică și culturală viața rurală din Bărăgan sub toate aspectele.
Ca urmare a noii organizări administrative a teritoriului României, din județul Ialomița s-a desprins județul Călărași. Astfel, în anul 1981, secția de istorie-arheologie
de la Călărași s-a constituit în Muzeul Județean Călărași,
astăzi Muzeul Dunării de Jos, iar cea de la Slobozia a devenit Muzeul Județean Ialomița.
În timp, prin activitatea unor valoroși muzeografi, colecțiile muzeului s-au dezvoltat și diversificat, completându-se cu un bogat patrimoniu arheologic, istoric, numismatic, etnografic și de artă, justificându-se astfel funcția
de instituție județeană de cultură. Desființarea expoziției
de bază, în anul 2000, va reprezenta o perioadă de mari
eforturi depuse de colectivul muzeului în scopul amenajării și redeschiderii. Astfel, între anii 2002–2003, Muzeul
Județean Ialomița a reușit în timp record să redea expoziția principalului beneficiar și anume publicului.
La 1 decembrie 2003, a fost inaugurată expoziția de
bază cu tema „Evoluția comunităților umane în bazinul Ialomiței. Omul și Râul”. Expoziția valorifica patrimoniul arheologic, numismatic, istoric și de artă adunat cu multe
strădanii de specialiștii muzeului. Ea reprezintă, totodată,
o bază științifică și educativă pentru diversele segmente
de public cu care muzeul intră în contact prin intermediul
ofertelor culturale pe care le promovează. Vizitatorului
venit din orice colț de țară sau lume i se prezintă istoria
locurilor pe care le vizitează, tradiția și cultura acestora.
Colecția de obiecte a muzeului însumează aproximativ 25000 de obiecte ce se constituie în patrimoniul cultural al județului Ialomița, care aparține Patrimoniului
Cultural Național. Aceasta este organizată tematic pe următoarele colecții: arheologie, istorie, etnografie, artă ,
www.adrmuntenia.ro

colecția „Nicolae și Zamfira Tuzlaru” (intrată prin donație
în patrimoniul muzeului în anul 2001).
Muzeul Județean Ialomița are sediul central în municipiul reședință de județ Slobozia, b-dul Matei Basarab,
nr. 30, iar în teritoriu funcționează cu următoarele secții:
• Așezământul de Artă și Cultură Religioasă Maia Catargi (comuna Maia),
• Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de
Floci (comuna Giurgeni),
• Baza Arheologică Popina Bordușani (comuna Bordușani) și Conacul Bolomey - monument istoric de arhitectură (comuna Cosâmbești).
La sediul instituției sunt organizate laboratoare, depozite, expoziția permanentă, expoziții temporare și spații administrative.
La 40 de ani de la înființare, Muzeul Județean Ialomița
intră în modernizare. Acesta va fi reabilitat cu fonduri în
valoare de peste 5,3 milioane de lei, prin Programul Operațional Regional 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”. De asemenea, autoritățile județene au alocat fonduri și pentru lucrări de împrejmuire a incintei muzeului din Slobozia, și anume trotuare, pavaje, alei și mobilier de exterior. Conform proiectului, va fi realizat și un spațiu expozițional cu o hartă
în relief a monumentelor istorice și siturilor arheologice
din județ. Până acum, curtea muzeului nu a beneficiat de
o amenajare peisagistică. De asemenea, tot în curte vor
fi construite chioșcuri din lemn, destinate micilor meșteșugari care vor fi invitați să-și comercializeze produsele.
Sursa: mjialomita.ro
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A fost semnat contractul
de furnizare a autobuzelor ecologice,
la Pitești

A fost semnat
contractul POIM pentru proiectul
regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă
și apă uzată al Ecoaqua Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

În data de 12 iulie 2022, la Primăria Municipiului Pitești, a fost semnat contractul de furnizare a autobuzelor ecologice, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, 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 măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”,
Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon
în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă”.
Contractul de furnizare a fost semnat pentru suma de 25.106.846,91 lei, fără TVA, având o perioadă
de execuție de 13 luni. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea a 20 de autobuze cu tehnologie hibrid, cu
lungimea de 12 m. Autobuzele corespund tuturor standardelor cu privire la nivelul emisiilor, fiind echipate cu
un motor Euro VI, etapa D. Autobuzele au instalate echipamente pentru persoanele cu handicap, în conformitate cu reglementările europene, având o rampă de acces și o zonă amplă în interior pentru scaune cu rotile.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița a fost semnat luni, 11 iulie, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene. 300 milioane de euro s-au atras către cele
două județe, bani care vor fi investiți pentru tratarea
și distribuția apei, colectarea și epurarea apelor uzate.
Proiectul se va implementa în județele Călărași și Ialomița în zonele urbane și rurale, având drept rezultat
conectarea la aceste sisteme a tuturor cetățenilor din
aceste regiuni. Prin această investiție, peste 30 de localități din județele Călărași și Ialomița, inclusiv municipiul Călărași, vor beneficia de stații de epurare și tratare a apei, rețele de apă-canalizare și debitmetre diferențiale pentru pierderile de apă.
Sursa: adevarul.ro

Va fi modernizată
infrastructura rutieră de transport
public pentru coridorul central
al municipiului Giurgiu
GIURGIU

În cel mai scurt timp va fi dat ordinul de începere a lucrărilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”. În urmă cu câteva zile, a fost semnat contractul
de realizare a lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere,
pietonale și construire piste de biciclete pentru b-dul CFR, strada Gării, b-dul 1907, b-dul I.C. Brătianu, străzile Petre Ghelmez
și Tineretului. Valoarea contractului de lucrări este de aproximativ 38 milioane lei și presupune inclusiv amenajarea peisagistică,
dotarea cu mobilier urban și modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare călători transport public ale străzilor modernizate. Primăria Giurgiu implementează Proiectul „Modernizarea
infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu” în cadrul POR 2014-2020,
Axa prioritară 4: 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 măsurilor
de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1:
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ
bazata pe planurile de mobilitate urbană durabile.
Sursa: evenimentgr.ro

Obiective
importante pentru comuna Raciu
DÂMBOVIȚA

În comuna Raciu sunt în pregătire două proiecte extrem de importante pentru dezvoltarea comunei. Recent, administrația publică locală a depus cererile de
finanțare pe Programul „Anghel Saligny”, care privește extinderea rețelei de canalizare și construirea rețelei
de gaze naturale. În urma documentației pentru rețeaua de gaze naturale, aceasta va fi extinsă pe o suprafață de 400-500 de metri pentru a ajunge în toate cele trei sate, Șuța Seacă, Siliștea și Raciu. Rețeaua de canalizare există deja, fiind racordați la această utilitate o
parte dintre locuitorii comunei. Una dintre țintele principale ale administrației locale este extinderea rețelei
de canalizare. Cererile de finanțare au fost depuse și se
așteaptă repartizarea sumelor pentru realizarea lor. În
ceea ce privește rețeaua de canalizare, vorbim despre
o extindere a rețelei existente, iar pentru rețeaua de
gaze, investiția pornește de la zero, în prezent localitatea nefiind branșată la această utilitate.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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Centrul
de Transfuzie Sanguină Ialomița
și-a modernizat „Banca de sânge”
IALOMIȚA

Centrul de Transfuzie Sanguină Ialomița a beneficiat, în ultima jumătate de an, de numeroase investiții în
ceea ce privește echipamentele medicale. O prioritate pentru Ministerul Sănătății a reprezentat-o îmbunătățirea infrastructurii din cadrul „Băncii de sânge”, locul
unde flacoanele care conțin produsele sangvine procesate din sângele recoltat de la donatori sunt depozitate. Datorită noilor aparate s-a reușit creșterea capacității de depozitare, aceasta crescând cu 50%. Acum
există posibilitatea de a depozita aproximativ 1.000 litri de sânge și produse sangvine. Aceste investiții realizate în cadrul „Băncii de sânge” constau în spații frigorifice performante, care asigură o mai bună păstrare a sângelui și produselor sangvine. Iar totul este în interesul pacienților care au nevoie de transfuzii. Totodată, Centrul de Transfuzie Sanguină Ialomița a primit și o
nouă centrifugă, aparat utilizat pentru prepararea produselor sangvine. Valoarea totală a aparatelor se ridică
la aproximativ 100 mii de lei.
Sursa: independentonline.ro

Foto: maps.google.com

A fost semnat
contractul pentru execuția
lucrărilor la DJ 720

PRAHOVA

O lucrare mult așteptată de prahoveni și dusă la îndeplinire de actuala conducere a Consiliului Județean
Prahova este cea privind modernizarea și reabilitarea
drumului județean (DJ) 720 (limita județului Dâmbovița- Dițești – Filipeștii de Pădure – Călinești – DN1).
În acest sens, a fost semnat contractul privind execuția lucrărilor pentru obiectivul: „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1
a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul
Prahova – DJ 720 (km.15+500- km. 30+000)”. Proiectul este finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere De Importanță Regională”, Prioritatea de investiții 6.1. „Stimularea
Mobilității Regionale Prin Conectarea Nodurilor Secundare Și Terțiare La Infrastructura Ten-T, Inclusiv a Nodurilor Multimodale”. Impactul pe care proiectul îl va avea
în zona din vestul județului Prahova este semnificativ, având în vedere sectoarele economice vizate de acesta.
Astfel, reabilitarea și modernizarea sectorului de drum
precizat au în vedere, în primul rând, conectivitatea cu
rețeaua TEN-T prin intermediul drumului european E 60
(DN 1). Pe de altă parte, se va îmbunătăți conexiunea cu
restul județului Prahova, cu celelalte județe din Regiunea Sud-Muntenia, precum și cu celelalte regiuni ale țării în privința industriei petroliere, alimentare, chimice,
materialelor de construcții și a economiei, în general.
Sursa: incisivdeprahova.ro

TELEORMAN

Cel mai modern parc din sudul
României prinde contur în Alexandria
Municipiul Alexandria va avea cel mai modern parc din
sudul țării: două hectare de parc modern se amenajează
lângă fosta unitate militară de pe Șoseaua Turnu Măgurele. Aceasta va avea grădină senzorială, cortină de apă, locuri de joacă moderne și zonă de skatepark. Până acum a
fost turnat stratul suport la primele alei. Parcul va avea o
cortină digitală de apă, iar în jurul acesteia, gradene în formă de cercuri concentrice dispuse la înălțimi diferite. Cortina digitală de apă se va comporta ca un panou de afișaj pentru informații precum ora, data, temperatura, dar
pot fi proiectate și prezentări pentru susținerea de cursuri
și seminarii. Adiacent vor fi amplasate sculpturi vegetale,
spații pentru odihnă și relaxare, prevăzute cu mobilier urban și un foișor circular din lemn, locuri de joacă pentru
copii. În parc se mai amenajează alei pietonale; piste pentru bicicliști; sistem Wi-Fi și sistem de supraveghere video
a spațiilor amenajate. Spațiul este prevăzut cu bănci pentru adulții care supraveghează copiii și toalete ecologice.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2,
Obiectiv specific 4.2, în valoare totală de 8.854.658,09 lei. Durata privind implementarea contractului este de 41 de luni.
Sursa: trnews.ro
www.adrmuntenia.ro

10

regio.adrmuntenia.ro

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.

