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Seminar de informare privind oportunitățile de finanțare
pentru realizarea unui coridor verde - albastru
pe malul Dunării, în regiunea Sud Muntenia
a malurilor acestora, în vederea utilizării durabile pentru
pietoni, bicicliști, activități educaționale și crearea spațiilor de biodiversitate.
Obiectivul specific 2.7 – „Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare” va beneficia de o alocare financiară
în valoare de 89.798.823,53 de euro, din care 76.329.000 de
euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și
13.469.823,53 euro de la bugetul de stat (BS).
Soluțiile de infrastructura verde-albastră sunt bazate
pe imitarea mediului natural și sunt proiectate pentru a
conecta funcțiile hidrologice urbane (albastru) și spațiile
de agrement permeabile (verde). Acest tipuri de intervenții pot remedia probleme tipice de drenaj, cum ar fi calitatea apei și inundațiile extreme. La nivel local, soluțiile pot
genera beneficii sociale și pot îmbunătăți calitatea mediului. La o scara mai mare, acestea pot aborda provocările
aduse de expansiunea urbană și de schimbările climatice.
ADR Sud Muntenia, în calitate de Autoritate de Management, 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.

J

oi, 14 iulie 2022, Agenția pentru Dezvoltare
Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat,
cu sprijinul Consiliului Județean Giurgiu,
Seminarul de informare privind oportunitățile
de finanțare prin Programul Operațional
Regional Sud - Muntenia 2021-2027, Prioritatea
2 – „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul”,
Obiectivul specific 2.7 – „Intensificarea
acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a
biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv
în zonele urbane, precum și reducerea tuturor
formelor de poluare”.
La întâlnire, alături de delegația ADR Sud Muntenia,
condusă de Liviu Gabriel Mușat, directorul general al instituției, au fost invitați să participe reprezentanții autorităților publice locale din județele riverane Dunării – Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița.
Evenimentul desfășurat la sediul Consiliului Județean
Giurgiu, începând cu ora 11:00, a avut drept scop prezentarea și analizarea oportunității de finanțare a unui proiect ce ar urma sa aibă ca obiectiv realizarea unui coridor
verde - albastru pe malul Dunării, în regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia.
În perioada 2021-2027, crearea coridoarelor verzi – albastre se va face prin: reabilitarea, regularizarea, dragarea și amenajarea râurilor, lacurilor și canalelor, inclusiv
www.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la evenimentul
„EEN RO Introduction Day”, în cadrul proiectului PROSME
2022 și intențiile de integrare și cooperare a doua rețele
europene prezente în România, EEN și rețeaua Huburilor
Europene pentru Inovare Digitală (EDIH).
PROSME este un proiect implementat de un consorțiu de organizații care oferă gratuit întreprinderilor și
întreprinzătorilor servicii de sprijin în domeniul dezvoltării internaționale a afacerilor (EXPORT). PROSME pune la dispoziția organizațiilor din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia resursele a 600 de organizații partenere în rețeaua Enterprise-Europe-Network din 50
de țări. Scopul proiectului constă în facilitarea accesului IMM-urilor la piețele europene și internaționale, care
să fie orientate spre creștere, afaceri integrate și servicii
de sprijin pentru inovare. În plus, rețeaua contribuie și la
consolidarea competitivității și durabilității întreprinderilor europene care încearcă să exploateze noile oportunități apărute atât pe piața unică, cât și în țările terțe.
Pentru mai multe detalii cu privire la proiectul PROSME vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail programe@adrmuntenia.ro.

J

oi, 14 iulie 2022, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Muntenia a participat online,
în calitate de partener în cadrul proiectului
PROSME, la evenimentul „EEN RO Introduction
Day”, care a reunit rețeaua Enterprise Europe
Network din România.
Seminarul a fost organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov și a reunit peste 80 de
participanți aparținând celor patru consorții românești
membre ale Enterprise Europe Network (EEN), care oferă IMM-urilor servicii de sprijin pentru adoptarea de noi
modele de afaceri mai sustenabile față de mediu și din
punct de vedere social și economic, în condițiile inovării
digitale și creșterii rezilienței. Cu această ocazie, membrii
EEN România au prezentat Comisiei Europene și Agenției Executive pentru Consiliul European pentru Inovare
și IMM-uri (EISMEA) obiectivele și următorii pași pentru
realizarea indicatorilor proiectului.
Agenda și discuțiile s-au concentrat pe strategiile,
metodele și instrumentele pe care Comisia Europeană
și EISMEA le pun la dispoziția centrelor EEN pentru asigurarea unor servicii de sprijin în afaceri cu dimensiune
și valoare europeană, precum și pe aspecte privind implementarea contractelor de finanțare. De asemenea,
participanții români au avut ocazia să prezinte progresul
în desfășurarea planurilor de activități aferente anului
www.adrmuntenia.ro
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CM POR a aprobat transferarea
unei sume disponibile în cadrul alocării aferente
regiunii de dezvoltare Sud Muntenia

J

oi, 14 iulie 2022, Autoritatea de
Management (AM) pentru Programul
Operațional Regional (POR) 2014-2020 a
publicat decizia Comitetului de Monitorizare
(CM) al POR 2014-2020 nr. 148/14.07.2022
privind aprobarea realocării unei sume
disponibile în cadrul alocării aferente regiunii
de dezvoltare Sud Muntenia.
Astfel, suma de 996.752 euro din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională a fost realocată de la Prioritatea de Investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Operațiunea
2.1.B - „Incubatoare/acceleratoare de afaceri”, către 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 3.1.B - „Clădiri publice”.
Această realocare va fi operaționalizată în următoarea modificare a Programului Operațional Regional
2014-2020, prin revizuirea corespunzătoare a elementelor din cadrul programului, și va conduce la contractarea
proiectelor de eficientizare energetică a clădirilor publice din Sud - Muntenia, proiecte aflate în lista de rezervă
din cadrul Operațiunii 3.1.B – „Clădiri publice”.
Decizia CM POR nr. 148/14.07.2022 poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în
regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020, adrmuntenia.ro, secțiunea ADR Sud Muntenia > CM POR, titlul „Decizii CM POR” > „Procedură scrisă, 14 iulie 2022”,
link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1783/Decizia-nr-148-14-07-2022-Realocare-catre-3-1-BSud-Muntenia.pdf, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. De asemenea, în
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

exercițiul financiar 2021-2027, ADR Sud Muntenia a fost
desemnată Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din
Regio puteți obține contactând experții Serviciului Help
desk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167 sau e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
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,
2014-2020.adrmuntenia.ro.
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REGIO
2014-2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 20 iulie 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation
a fost lansată pe platforma granturi.imm.gov.ro
Cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation a
fost lansată marți, 19 iulie, ora 10:00, pe platforma granturi.imm.gov.ro. În cadrul etapei de înscriere pentru cei
doi piloni, respectiv Start-Up Nation România și Start-Up
Nation Diaspora, aplicanții, cu profilul, user și parola generate, vor completa, semna electronic, încărca și transmite formularul electronic de înscriere.
Aplicația electronică va fi deschisă timp de 30 de zile
lucrătoare, până pe 01 septembrie, ora 20:00 a ultimei
zi de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. Ca element de noutate
față de proiectul de procedură precedent, apare finanțarea separată pentru românii din diaspora, care revin în
România și fac aici investiții. De asemenea, vor fi excluși
de la finanțare antreprenorii care au vândut în proporție
de peste 49% firme calificate la finanțare în edițiile trecute ale programului Start-Up Nation.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar
2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a buge-

tului de stat pe anul 2022 este de 520.031.000 lei, din care:
• Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei;
• Pilonul II Start-up Nation Diaspora – 20.031.000 lei.
Antreprenorii care vin din diaspora pot aplica doar cu
firmă deschisă în România, pentru investiții pe teritoriul
României, la fel ca aplicanții din România.
Ajutorul financiar maxim care va fi acordat unei firme este de 200.000 de lei, dacă își asumă crearea a minimum 2 noi locuri de muncă full time prin proiect. Aplicanții care își asumă crearea unui singur loc de muncă prin proiect vor putea primi maximum 100.000 de
lei. În ambele cazuri, firma beneficiară trebuie să pună
și ea măcar 5% din investiția eligibilă, restul de 95% fiind ajutorul nerambursabil de maximum 200.000 de lei
(sau 100.000, după caz). Antreprenorii vor putea obține și credite bancare pentru cofinanțare, precum și credite-punte pentru implementarea proiectului, cu sprijinul băncilor partenere care vor fi selectate în program.
Sursa: startupcafe.ro

F

ermierii români pot beneficia de finanțare
nerambursabilă pentru sprijinirea
grupurilor de producători locali, disponibilă
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Foto: pixabay.com

Fonduri de peste 15 milioane de euro
pentru sprijinirea grupurilor de producători agricoli

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a
anunțat lansarea unei sesiuni de primire de proiecte, în
perioada 18 iulie - 18 octombrie, pentru submăsura 9.1
„Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”,
din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
În această sesiune, alocarea financiară disponibilă pentru finanțarea proiectelor este de peste 15,35 milioane de
euro, iar eligibile sunt grupurile de producători din sectorul
agricol, care sunt recunoscute oficial de către Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale înainte de solicitarea sprijinului, conform prevederilor legislației naționale în vigoare.
Sunt eligibile, de asemenea, și grupurile de producători
care au obținut recunoaștere atât pentru produse și/ sau
grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1, cât și pentru produse și/ sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1a. În acest caz, sprijinul se va acorda pe baza valorii
producției comercializate (VPC) aferente produselor agricole/ grupelor de produse sprijinite prin submăsura 9.1.
Sunt eligibile toate cheltuielile rezultate din înființawww.adrmuntenia.ro

rea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol, care au fost prevăzute în planul de afaceri,
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.
Sprijinul public acordat este 100% nerambursabil și nu
poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate (VPC) în primii 5 ani de la recunoaștere. Suma maximă acordată este de 100.000 euro/an și se va plăti sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă de cel mult 5 ani de la recunoaștere, astfel: anul I 10%, anul II - 8%, anul III - 6%, anul IV - 5% și anul V - 4%.
Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 9.1 –
Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol se face
on-line, pe www.afir.info, începând cu data de 18 iulie 2022, ora
9:00. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri
de proiecte aferentă sM 9.1 este 18 octombrie 2022, ora 16:00.
Sursa: euractiv.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Vizită la cel mai frumos parc tematic
din județul Călărași
Proiectul „Înființare parc tematic” în comuna Jegălia,
județul Călărași, a fost finanțat prin Programul Operațional de Pescuit, Axa prioritară 4 – „Dezvoltarea durabilă a
zonelor pescărești”, măsura 2.1.1 – „Îmbunătățirea competitivității zonei de pescuit, prin investiții, în vederea îmbunătățirii mediului de viață – Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești – Dunărea Călărășeană”.
Un fost iaz, pe care localnicii îl transformaseră în groapă de gunoi, a devenit pentru noapte un loc de relaxare.
Amenajat de Primărie, în parteneriat cu Asociația pescărească „Dunărea de Jos”, locul de agreement a fost realizat între cele două sate ale comunei, Iezeru și Jegălia, pe
un teren mlăștinos, cu aspect de iaz, în suprafață totală
de 7.371 mp, fiind foarte ușor accesibil de pe DN 3B.
În cadrul proiectului, obiectivele propuse au fost: îmbunătățirea infrastructurii locale, punerea în valoare și creșterea potențialului economic și social al localității, dezvoltarea
durabilă a mediului rural, amenajarea de spații de educație și
petrecere a timpului liber, precum și îmbunătățirea condițiilor de mediu și a sănătății populației. În aproape un an de la
demararea lucrărilor, zona a fost amenajată ca la carte. Parcul tematic din Bărăgan a devenit punct de atracție pentru
copii și tineri: pictură, desen, muzica, dans, pescuit, sunt doar
câteva dintre activitățile care i-au adus pe oameni laolaltă.
Parcul reprezintă o zonă unde poate fi observată la
fața locului (în habitatul natural) flora și fauna specifică zonelor umede, cuprinsă într-o infrastructură specifiwww.adrmuntenia.ro

Foto: primariajegalia.ro

că ce poate asigura și o parte de agrement pentru locuitorii și potențialii turiști ai zonei pescărești Dunărea Călărășeană. Construcția cuprinde pontoane, platforme și
podețe de lemn, susținute de piloni de beton, la 1,5 metri de fundul iazului, astfel încât să nu fie afectate habitatele și ecosistemele existente și pasarele fixate cu piloni de beton construite pe cele trei canale. S-au amenajat câteva locuri de joacă pentru copii, au fost amplasate
pardoseli speciale pentru joacă pe zonele de joacă pentru copii, în suprafață totală 70 mp, au fost montate câteva gradene pentru flori și arbuști, s-au achiziționat câteva bărci pentru plimbări și s-a construit, de asemenea,
o platformă de 160 de mp pentru spectacole, unde, pe
viitor, se intenționează chiar oficierea de căsătorii.
De asemenea, s-a avut în vedere și promovarea frumuseților naturale ale zonei și a diferitelor obiective turistice, existând posibilitatea de a fi vizitate cu ambarcațiuni aparținând pescarilor.
Rolul Asociației pescărești este de a organiza activități
de promovare a consumului de pește, de a prezenta tinerilor din zonă activitatea de pescuit, importanța și frumusețea acestei meserii, precum și importanța păstrării,
protejării speciilor de plante și viețuitoare specifice zonei.
Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de
1.376.898,28 lei, din care 1.112.791.00 lei finanțare nerambursabilă.
Sursa: adevarul.ro
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Două noi contracte
de proiectare și execuție
pentru obiective importante, la Pitești

CĂLĂRAȘI Municipiul

Călărași:
Achiziție de autobuze ecologice
și modernizare stații de autobuz

ARGEȘ

Marți, 12 iulie 2022, au fost semnate la Primăria Municipiului Pitești, contractele de proiectare și execuție pentru două obiective importante din cadrul proiectului „Modernizarea
infrastructurii serviciului de transport public local de călători și
creșterea atractivității transportului nemotorizat”, finanațat din
POR 2014-2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”, Obiectiv specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon
în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile de mobilitate urbană durabilă”. Este vorba despre amenajarea unor stații de așteptare călători și despre optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii
noi. Sunt propuse pentru amenajare 99 de stații de așteptare
călători care deservesc rețeaua de transport public cu autobuze pe o lungime de aproximativ 47,10 km, din care 11 stații sunt
situate în zona de protecție a monumentelor istorice. Pentru al
doilea obiectiv „Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi”, sunt propuse 6 stații noi pentru înființare amplasate pe traseul ce face conexiunea între Bulevardul I.C. Brătianu și Strada Depozitelor. Valoarea contractului
este de: 771.486,29 lei, inclusiv TVA. Durata contractului este de
18 luni, din care 3 luni pentru întocmirea proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție, iar 15 luni pentru execuția lucrării.
Sursa: atitudineinarges.ro

Proiectul „Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public în municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod
de transport”, este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4,
Obiectivul specific 4.1: „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Contractul de finanțare s-a semnat pe 24 februarie
2020 și are un buget de 13.276.454,13 lei, din care contribuția bugetului local de doar 2% și este unul complementar celui ce vizează reabilitarea întregii căi de rulare a transportului public local de pe străzile București și Prelungirea București. Contractul semnat la Călărași
prevede achiziționarea a patru vehicule de transport public Hybrid,
tip Mercedez-Benz CITARO Hybrid, în valoare de 8.646.547,14 lei
(TVA inclus), dotate cu computer de bord, sistem de poziționare și
comunicații radio cu dispeceratul, validator dual, sistem informare
călători în vehicule, camera supraveghere video în vehicule, DVR,
switch, dispozitiv AVL mobil și sistem de comunicații radio cu automatele de trafic. De asemenea, sistemul de transport în valoare de
1.030.004,50 lei (TVA inclus) va avea avea următoarele componente: dispecerat, autobază, centru controlori, centru formatare cartele, casierie, centru vânzare/personalizare cartele, aplicații.
Sursa: facebook.com

Consultanță gratuită
tinerilor care vor să aplice
pentru programul Start-Up Nation 2022
GIURGIU

Lucrări
de îmbunătățire a tramei stradale,
susținute cu fonduri europene,
în Moreni
DÂMBOVIȚA

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat
zilele trecute, deschiderea programului Start-Up Nation
2022, program care va avea ca dată de începere a înscrierilor ziua de 19 iulie.
Pilonul II Start-up Nation Diaspora are alocată suma
de 20.031.000 lei. Antreprenorii care vin din diaspora
pot aplica doar cu firmă deschisă în România, pentru
investiții pe teritoriul României, la fel ca aplicanții din
România. Consiliul Județean Giurgiu vine în ajutorul antreprenorilor care au nevoie de consultanță pentru depunerea acestor proiecte și va pune la dispoziția tinerilor giurgiuveni toată expertiza de care dispune, oferind
consultanță gratuită pentru accesarea acestor fonduri
celor care îndeplinesc următoarele condiții:
• sunt giurgiuveni care doresc să se repatrieze;
• sunt societăți comerciale înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punctul de lucru
și își desfășoară activitatea pe raza județului Giurgiu.
Pentru detalii despre proiect, puteți accesa următorul
link, de pe site-ul Consiliului județean Giurgiu: https://cjgiurgiu.ro/start-up-nation-diaspora/.
Sursa: cjgiurgiu.ro

Primarul municipiului Moreni a semnat Ordinul de începere a lucrărilor incluse în cadrul proiectului „Îmbunătățirea
infrastructurii publice urbane în municipiul Moreni”, finanțat
din fonduri europene prin Programul Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 13: „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul
specific 13.1: „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”. Începând cu data de 18 iulie
a.c., trei echipe se vor afla pe șantierul în cauză, iar lucrările
vor dura 14 luni, timp în care se vor asfalta străzile Mihai Eminescu, Ana Ipătescu, Democrației, Culturii și Aleea Prahovei.
Conform contractului de execuție, lucrările cuprind și amenajarea unui sens giratoriu (în zona LIDL), dar și a unor parcări
și trotuarele aferente. Realizarea canalizării pluviale pe străzile Ana Ipătescu, Democrației, Culturii și cale de acces spre
Piața Agroalimentară este un alt obiectiv cuprins în proiect.
Sursa: ziardambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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Patru școli
din Ploiești, incluse în proiecte
europene de modernizare

PRAHOVA

Lucrări
de modernizare a DJ 201,
între Buești
și Mărculești

IALOMIȚA

Primăria Ploiești pregătește proiecte europene pentru modernizarea a patru școli situate în cartiere considerate marginalizate, la două dintre ele urmând să fie
construite și săli de sport. Toate cele patru școli vizate
se află în cartiere sărace ale municipiului Ploiești și sunt
cunoscute pentru numărul mic de cursanți, abandon
școlar și rezultate slabe la Evaluarea Națională. Proiectele, depuse în cadrul POR 2014-2022, Axa Prioritară
9 – „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, urmăresc
tocmai îmbunătățirea condițiilor din aceste unități de
învățământ, în speranța de a crește gradul de atractivitate și de a reduce din motivele care duc la abandonul școlar. Cele patru unități de învățământ ce vor
beneficia de fondurile Regio sunt: Școala Gimnazială
„Florin Comișel” (valoare totală estimată la aproximativ 4,2 milioane de lei cu TVA), Școala „Candiano Popescu” (valoare totală estimată la aproximativ 1,5 milioane de lei), Școala 13 (proiect de modernizare estimat la 1,2 milioane de lei) și Școala nr. 19 (estimat la
544.000 de lei).
Sursa: ziarulincomod.ro

J

oi, 7 iulie a.c., a fost convocată
o ședință extraordinară a Consiliului
Județean Ialomița, care a avut pe ordinea
de zi discutarea și aprobarea
a șase proiecte de hotărâri.
Primele patru au vizat obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion
Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000
– km 84+000”. Prin primul proiect, a fost aprobat devizul general actualizat al devizelor pe cele două tronsoane și a indicatorilor tehnico-economici (faza execuție lucrări) pentru acest proiect. Prin acest deviz actualizat, atât pe tronsonul integral cât și pe cele două loturi componente, se actualizează indicatorii economici ca urmare a emiterii unui ordin de șantier, prin
care au fost verificate și acceptate de către beneficiar, proiectant și dirigintele de șantier retușările respective. Sumele reprezintă valoarea totală a obiectivului:
42.680.975 lei, cu TVA (primul tronson 25.873.818 lei,
al doilea tronson 16.195.157 de lei).
Al doilea proiect de hotărâre a vizat aprobarea cofinanțării pentru acest obiectiv, care beneficiază de finanțare de la bugetul de stat prin Programul Național
de Dezvoltare Locală. Valoarea cofinanțării suportată
de Consiliul Județean este de 2.418.284 lei cu TVA, dintre care 434.000 lei au fost decontați deja până la 20
iunie 2022, restul de 1.984.284 lei urmând a fi cheltuiți
din bugetul județului în perioada următoare.
Al treilea proiect a presupus aprobarea devizului
general al proiectului menționat, estimativ de această
dată. Practic, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței
de Urgență a Guvernului 47 din 2022, s-a dat posibilitatea ajustării devizului de lucrări în valoarea totală de
50.529.952 lei cu TVA. Firesc, și la acest deviz a fost necesară aprobarea cofinanțării ce revine Consiliului Județean Ialomița, de această dată ajustată, care se ridică la 3.215.374 lei cu TVA. Calea de rulare va fi gata la
sfârșitul anului, toate celelalte lucrări (intrări, subtraversări etc.) urmând a fi executate anul viitor. Începerea lucrărilor va fi determinată de starea vremii la momentul respectiv.
Reabilitarea acestui obiectiv de investiții va conduce la fluidizarea traficului rutier și îmbunătățirea condițiilor de transport din zonă, sporind, în același timp,
gradul de siguranță al circulației.
Sursa: ziarulialomita.ro

Spitalul
de Urgență Alexandria
va avea un corp de clădire nou

TELEORMAN

A fost anunțată semnarea contractului de proiectare
(activitate căreia i-au fost alocate 3 luni din totalul de 27 de
luni din durata estimată de realizare a proiectului) și execuție lucrări pentru construirea corpului nou la cel mai mare
spital din Teleorman. Noua clădire a Spitalului de Urgență
Alexandria va avea 5 etaje unde vor fi relocate secțiile care funcționează în acest moment în Corpul C al spitalului,
corp care este învechit și nu corespunde standardelor și
normelor actuale de derulare a actului medical. Investiția
realizată de Compania Națională de Investiții, instituție sub
autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației (MDLPA), cu o valoare avizată de 99,06 milioane de lei va avea o suprafață construită totală de 8.783
mp, un număr total de 72 de paturi din care 26 vor fi pentru secția de terapie intensivă. De asemenea, vor fi amenajate 4 săli de naștere, 9 săli de operație, saloane de pregătire pre și postoperatorie, spații pentru cabinete pentru
mai multe specialități medicale, ambulatoriu, laborator de
analize și radiologie. Totodată, noua clădire va fi prevăzută
cu un adăpost de protecție civilă și heliport.
Sursa: liberinteleorman.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.

