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ADR Sud Muntenia, la seminarul interregional
organizat în Groningen de Alianța Provinciilor Nordice
- Olanda, în cadrul proiectului ClusterFY

Î

n perioada 12-14 septembrie 2022, un
reprezentant al ADR Sud Muntenia împreună
cu un stakeholder din partea Consiliului
Județean Ialomița au participat, în cadrul
proiectului ClusterFY - „Stimularea colaborării
inter-regionale a clusterelor și integrarea în
lanțurile valorice internaționale”, la seminarul
interregional organizat în Groningen de Alianța
Provinciilor Nordice, Olanda. Evenimentul a
reunit partenerii proiectului ClusterFY, actori
importanți interesați de revizuirea politicilor
pentru clustere, ai mediului de afaceri, ai
autorităților publice locale și naționale, precum
și ai mediului academic din țările partenere.

Evenimentul a fost structurat în două sesiuni plenare, prima concentrându-se pe prezentarea a două bune
practici din Suedia și Olanda, din cadrul programului REACT-EU- Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei, lansat de către Comisia Europeană, ca urmare a pandemiei de coronavirus. În a doua parte a zilei a
fost expus planul de implementare a centrelor de inovare
digitală (EDIHs) în regiunea Olanda de Nord, iar participanții s-au implicat activ, împărtășind experiența regională cu
privire la cooperarea dintre clustere și aceste centre. Seminarul interregional s-a încheiat cu ședința de consorțiu
a proiectului, prezentându-se principalele rezultate obținute pe parcursul celor 6 ani de implementare.
Proiectul ClusterFY – „Stimularea colaborării inter-regionale a clusterelor și integrarea în lanțurile valorice internaționale” are ca obiectiv principal îmbunătățirea instrumentelor de politică regionale sau naționale care urmăresc intensificarea proceselor de clusterizare, în special în sectoarele legate de tehnologiile generice esențiale (KET), precum și stimularea cooperării interregionale
între/printre clustere și rețelele de afaceri și încurajarea
integrării acestora în lanțurile valorice inovative.
Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând:
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952 sau https://www.interregeurope.eu/clusterfy/.
www.adrmuntenia.ro

2

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #576
22 • 27 septembrie 2022

INFO
ADR SUD MUNTENIA

Marian GRADEA
• 18 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia
În data de 23 septembrie, colegul nostru, Marian GRADEA, expert
Serviciul monitorizare proiecte POR, a împlinit 18 ani de activitate!
Pe această cale, te felicităm și îți mulțumim pentru implicarea și
pentru întreaga activitate derulată în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La mulți ani cu împliniri!

Sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Călărași

www.adrmuntenia.ro
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REGIO
2014-2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 28 septembrie 2022

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

M

inisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
anunță lansarea, în perioada 22
septembrie 2022 – 22 noiembrie 2022, a
primei runde de atragere de fonduri pentru
subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de
colectare prin aport voluntar din Planul Național
de Redresare și Reziliență (PNRR) 2020-2026.

Foto: pixabay.com

Lansarea primului apel PNRR pentru înființarea
de centre de colectare prin aport voluntar

Obiectivul general al acestei subinvestiții este accelerarea procesului de extindere și de modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România. Accentul este pus pe colectarea separată, măsuri de prevenție,
reducere, reutilizare și valorificare, în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară. De asemenea, se urmărește dezvoltarea unui management eficient al deșeurilor, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor, în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor
specifice și a tranziției la economia circulară.
Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere ce nu pot
fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri ce 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.
Ținta propusă este construirea și operaționalizarea a
565 de centre de colectare cu aport voluntar până la jumătatea anului 2026. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția beneficiarilor un proiect tip
pentru construirea centrelor de colectare.
Alocarea financiară totală acordată prin PNRR pentru lucrările destinate înființării de centre de colectare cu aport voluntar este de 587.860.000 euro, din care 135.660.000 euro reprezintă alocare financiară suplimentară de 30% din sumele alocate prin PNRR.
Valoarea maximă eligibilă este de cel mult 778.720
euro/Centru de colectare prin aport voluntar, echivalentul fără TVA, în conformitate cu devizul general aferent
proiectului – tip. Din această sumă, costul aferent dotării centrului de colectare prin aport voluntar cu utilaje și
echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale este de aproximativ 280.000 euro, fără TVA. Se
vor putea depune cereri de finanțare în limita plafonului
maxim de 200% din alocarea financiară totală.
Proiectele vor fi selectate pentru finanțare în ordinea
www.adrmuntenia.ro

priorităților stabilite prin PNRR pe baza criteriului „primul venit, primul servit”.
Autoritățile locale pot depune cereri de finanțare pentru înființarea de centre de colectare prin aport voluntar.
Autoritățile din zona urbană trebuie să facă pasul spre sisteme bine dezvoltate, sisteme inteligente, care să gestioneze informațiile la nivel de gospodărie, la nivel de familie. Sper să avem cât mai multe cereri pentru înființarea
acestor centre destinate colectării separate a deșeurilor
menajere care nu pot fi colectate în sistem door-to-door.
Cetățenii vor putea preda în aceste centre deșeuri voluminoase, inclusiv anvelope sau mobilier uzat, deșeuri de
echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.
Beneficiari eligibili:
• Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora), organizate la nivel de municipiu, oraș, comună și județ și asocieri ale acestora (ADI).
• Alte Asocieri legale de UAT-uri, constituite pentru aplicarea la PNRR, precum și în scopul dezvoltării, modernizării și completării sistemelor de management integrat
al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de
municipii/orașe/comune care dețin infrastructura necesară prestării serviciului public de gestionare a deșeurilor.
Această subinvestiție vizează activități/acțiuni specifice înființării și dotării centrelor de colectare prin aport
voluntar (CAV). O cerere de finanțare poate include una
până la maximum 5 platforme.
Un beneficiar poate să depună mai multe cereri de finanțare, dar cuantumul total cumulat al finanțării acordat
în cadrul Investiției 1, Subinvestițiile 1.A, 1.B, 1.C nu poate
depăși pragul maxim de 15 milioane de euro per beneficiar.
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte:
22.11.2022, ora 12:00. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor din cadrul PNRR sunt cuprinse
în ghidul specific Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul APELULUI DE PROIECTE PNRR/
2022/C3/S/I.1.A pagina de internet http://pnrr.mmap.ro.
Sursa: mmediu.ro
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Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, a lansat în consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru investiții în producția de energie din surse regenerabile – autorități publice locale. Bugetul alocat acestui tip de investiții este de 500 milioane euro,
prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Această măsură are ca obiectiv creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca
rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de
producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate. De asemenea, se urmărește reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din
cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an
(cărbune, gaz natural).
Această măsură cuprinde două apeluri, structurate astfel:

Foto: pixabay.com

POIM / Ghidurile solicitantului pentru finanțarea
investițiilor autorităților publice locale în producția
de energie din surse regenerabile, în consultare publică

1) Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de
producere energie din surse regenerabile
de energie, pentru comercializare
Acordarea finanţării nerambursabile în cadrul acestui
apel intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat conform schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri
destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării.
Alocare: 250 milioane euro.
Granturile aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru comercializare se acordă pe beneficiar și proiect, sub formă de ajutor de stat,
și au valoarea minimă de 5.000.000 euro și valoarea maximă de 15.000.000 euro.
Dată începere depunere de proiecte: 04.10.2022.
AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

gie cu excepția biomasei pentru consum propriu nu intra
sub incidenţa regulilor de ajutor de stat.
În cazul unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziuni
administrativ-teritoriale/ care propun proiecte de producere a energiei termice în scopul consumului propriu, acestea
vor avea în vedere că nu vor putea utiliza energia produsă
în alte scopuri care determină obţinerea de venituri.
În acest sens, solicitanţii de finanţare pentru realizarea de capacităţi de producere energie termică din surselor de energie regenerabile pentru consum propriu,
vor declara la cererea de finanţare scopul producerii de
energie termică.
Alocare: 250 milioane euro.
Granturile aferente măsurilor de producere a energiei
din surse regenerabile pentru consumul propriu de energie al autorităților publice locale au valoarea minimă de
500.000 euro și valoarea maximă de 5.000.000 euro.
Dată începere depunere de proiecte: 04.10.2022.
AM POIM poate prelungi termenul de depunere în
funcție de solicitările primite, de rata de contractare a
proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.
Sursa: mfe.gov.ro

2) Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de
producere energie din surse regenerabile
de energie, pentru consum propriu.
Acordarea finanţării nerambursabile proiectele vizând realizarea capacităţilor de producţie a energiei
electrice și/sau termice din surse regenerabile de enerwww.adrmuntenia.ro
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Grădina de vară Amara,
prezentată în numărul 82 al revistei Regio

Î

n luna septembrie 2022, a
apărut numărul 82 al revistei
Regio, publicație editată de
Autoritatea de Management a
Regio - Programul Operațional
Regional 2007-2013, din
cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice.
Pe lângă subiecte precum simularea computerizată - cheia dezvoltării
soluțiilor inovatoare ale secolului 21,
investiții inteligente în tehnologie performantă, reabilitarea infrastructurii
rutiere, la pagina 10 este prezentată
pe larg investiția realizată cu ajutorul
fondurilor europene la Grădina de vară din orașul Amara, județul Ialomița.
Primăria orașului Amara a primit finanțare prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 –
Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 – Sprijinirea
unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone,
care să includă reconversia regiunilor
industriale aflate în declin, precum și
sporirea accesibilității și dezvoltarea
resurselor naturale și culturale specifice. Proiectul cu o valoare totală de
13.687.521,88 de lei are drept scop
dezvoltarea turismului în cadrul stațiunii Amara, prin îmbunătățirea infrastructurii specifice activităților de agrement și de relaxare existente la nivelul stațiunii. După implementarea proiectului, noua Grădină de Vară poate găzdui mai mulți spectatori, prin suplimentarea numărului de scaune (de la 1.000 la 1.400)
și au fost amenajate gradene noi. De asemenea, au fost
construite clădiri anexe - clădirea pentru artiști și un pasaj acoperit pentru acces. Spațiul util de sub partea cea
mai înaltă a gradenelor a fost folosit pentru amenajarea
unor grupuri sanitare și spații tehnice, inclusiv a unei cabine pentru persoanele cu dizabilități. Gradenele au fost
www.adrmuntenia.ro

acoperite cu un sistem retractabil, cu structură de beton
și metal. Pe timp ploios, spectatorii sunt protejați de un
acoperiș, care se strânge, apoi, în momentul în care vremea o permite. În plus, au fost refăcute și aleile, și spațiile verzi din jurul amfiteatrului.
De asemenea, în numărul 82 al revistei Regio este
prezentat, în pagina 5, Centrul SERA, destinat copiilor cu
autism și sindrom Down, inaugurat în municipiul Călărași, după o investiție de 420.000 de euro.
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Vizită la Mănăstirea Balaciu din județul Ialomița
Așezată la mai bine de 20 km est de Urziceni, pe drumul Sloboziei către mare și aproape de malul stâng al râului Ialomița, Mănăstirea Balaciu se ridică într-unul dintre cele mai frumoase și mai
încărcate de spiritualitate locuri din Bărăgan. Peste râu se înalță
Piscul Crăsani, acolo unde în secolele IV î.Hr.-I î.Hr. s-a aflat celebra davă, identificată de istorici fie cu Netindava lui Ptolemeu, fie
cu Helis („Cetatea Soarelui”), unde Dromichaites l-a adus pe regele macedonean al Traciei, Lysimach. Într-o zonă în care existau în
timpurile medievale așezări de moșneni, la Balaciu de Jos aveau
moșie, în jurul anului 1800, boierii Piteșteanu, originari din părțile argeșene. Pe moșia numită Piteșteanu sau Pitișteanu, a fost întemeiată Odaia Piteșteanului, așezare de crescători de animale și
de agricultori. Biserica satului, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost ridicată în locul unui lăcaș mai vechi (amintit de tradiția locală) între anii 1821-1841, ctitorii săi fiind Neacșu Piteșteanu
și soția sa, Ecaterina. Lăcașul a fost reparat în anul 1869 de către
nora acestora, Maria Piteșteanu, soția fostului ocârmuitor (prefect) al județului Ialomița, Constantin Piteșteanu.
După mai multe revărsări ale râului Ialomița, locuitorii satului Piteșteanu sau Balaciu de Jos au hotărât strămutarea satului pe o vatră nouă (la circa 4 km spre nord), în vatra veche biserica rămânând singura construcție. În vara anului 1927, cu ocazia unei vizite canonice în Bărăgan, P.S. Gherontie Nicolau, Episcopul Constanței, aflând biserica părăsită, a hotărât întemeierea acolo a unei mănăstiri, cu atât mai mult cu cât în întreg Bărăganul nu mai exista vreo mănăstire, încă din vremea lui Cuza-Vodă. Pe baza considerațiilor arhiereului, hotărârea privind întemeierea Mănăstirii Balaciu a fost luată la 24 septembrie 1927 de către Consiliul Economic al Mănăstirii Tatlageac, unde se afla atunci
comunitatea monahală a Eparhiei Constanței. Oficial, Mănăstirea Balaciu a fost întemeiată la 29 mai 1929, când Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înființarea sa. Ctitorul mănăstirii a fost, cu vorba și cu fapta, P.S.Episcop Gherontie Nicolau
(1867-1948), iar așezământul i-a purtat o vreme numele, de la
întemeiere și până în anul 1942: Mănăstirea „Gherontie Episcopul” Balaciu. Din anul 1942, după ce Sfântul Sinod a interzis ca
așezămintele monahale să mai poarte numele unor arhierei în
viață, așezământului i s-a schimbat numele în Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Balaciu, nume păstrat până la desființarea din anul 1961 și reluat odată cu reîntemeierea din anul 1991.
Popular, așezământului i s-a zis de către sătenii din împrejurimi,
Mănăstirea Piteșteanu. Între anii 1936-1939, în cadrul mănăstirii a funcționat Școala de Cântăreți Bisericești „Episcopul Gherontie”, venită de la Constanța și mutată ulterior la Medgidia. Cutremurul din 10 noiembrie 1940 a afectat biserica și casele mănăstirești, reparate la sfârșitul anului următor, cu fonduri de la Ministerul Culturii Naționale și Cultelor. După război, mănăstirea a
fost afectată de schimbările din țară, viețuitorii originari din Basarabia fiind nevoiți să părăsească comunitatea. Au urmat seceta
prelungită, cotele din recolte impuse de autoritățile comuniste și
pierderea treptată a domeniului mănăstiresc. Pe baza decretuwww.adrmuntenia.ro

lui nr. 510 din 1959 al regimului comunist, anticreștin și antinațional, în Vinerea Patimilor din anul 1961, Mănăstirea Balaciu a fost
desființată, ultimii viețuitori strămutându-se la Mănăstirea Căldărușani. Până în anul 1989, mănăstirea s-a aflat în patrimoniul
cooperativei agricole din Balaciu, fiind transformată în „puierie”.
Cu trecerea anilor, au dispărut toate construcțiile, singură biserică rămânând în câmp, monument al credinței neamului. În anul
1990 s-a constituit un comitet de inițiativă, apoi a luat ființă Asociația ,,Prietenii Mănăstirii Piteșteanu”, în frunte cu foști viețuitori
de la Balaciu. Aceasta a depus stăruințe deosebite pentru reînființarea mănăstirii, primindu-se fonduri de la Comisia Monumentelor Istorice, pentru refacerea bisericii. Oficial, Mănăstirea Balaciu a fost reîntemeiată la 28 august 1991, când a primit aprobarea P.F. Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Strădaniile pentru ridicarea unui așezământ, care în strălucire îl întrece
pe cel dinainte, au făcut astăzi din Mănăstirea Balaciu unul dintre cele mai mari așezăminte monahale din Mitropolia Ungrovlahiei. Noul ctitor al acestei „Perle a Bărăganului” este P.C. Arhimandrit Teofil Belea, venit de pe Valea Teleajenului. Numit stareț la 27 august 1991, și-a legat numele cu totul ca nou ctitor al
mănăstirii, unde până în anul 2000 s-au ridicat biserica mare, casele mănăstirești, clopotnița și stăreția, adăugându-se paraclisului adus din ținutul Sucevei și incintei cu poarta de lemn, ridicate
în anul 1990. Sfințirea bisericii mănăstirii s-a făcut după desăvârșirea picturii, la 15 august 2000, de către P.S. Dr. Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor și de P.S. Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului. Comunitatea monahală de la
Balaciu duce astăzi viață de obște sub păstorirea vrednicului său
stareț, în același timp exarhul mănăstirilor și schiturilor din Eparhia Sloboziei și Călărașilor. Călătorului care merge sau vine dinspre mare i se înfățișează în mijlocul Bărăganului, la Balaciu, către
„coasta” ce însoțește malul râului Ialomița, silueta sveltă, albă și
reflectând prin acoperișurile sale razele soarelui, a bisericii mari a
splendidului așezământ ridicat pe temelia ctitoriei de odinioară a
boierilor Piteșteanu: Mănăstirea Balaciu, cunună a Bărăganului.
Sursa: ortodox.ro
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Stadion
de 100 de milioane de euro
în Pitești

A fost semnat
contractul pentru începerea
lucrărilor de modernizare a străzii
București și Prel. București

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Un stadion de aproximativ 100 de milioane euro
va fi construit pe amplasamentul Stadionului Nicolae
Dobrin, care va fi dărâmat cu tot cu pista de atletism
(acreditată pentru competițiile internaționale) și cu terenurile de pregătire pentru juniori.
După ce terenul va fi perfect curățat, ar urma să înceapă construcția noului stadion, unul modern, acreditat în categoria UEFA 4. Noua arenă a F.C. Argeș va
avea 15.200 de locuri împărțite în aproximativ 14 loje
și tribune, spații comerciale, 450-550 locuri de parcare
dintre care 10 - 20 electrice.
De asemenea, terenurile pentru juniori vor fi relocate în spatele noii construcții.
Construcția va avea 70.170 mp. din care peste
10.000 mp. vor reprezenta parcările. Cea mai mare
parte a finanțării ar urma să vină de la Compania Națională de Investiții, iar diferența de cheltuieli va fi acoperită din bugetul local. Studiul de Fezabilitate al noului stadion prezentat într-o conferință de presă este
primul pas pentru realizarea investiției mult dorite de
piteștenii iubitori de sport.
Sursa: ziarobiectiv.ro

A fost semnat procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere precum și Ordinul de
începere a lucrărilor pentru obiectivul de investiții privind
modernizarea străzii București și a Prel. București. Proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin
modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local” (str. București + str. Prel. București), finanțat
prin Programul Operațional Regional (POR) 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 finanțare a fost semnat în data de 2 decembrie 2019. Finalizarea implementării proiectului: 31.12.2023. Valoarea totală a proiectului este de 42.848.218 lei, adică 9,35 milioane euro, iar valoarea contractului de execuție lucrări, semnat în data de 4 aprilie 2022 este de 34.581.203,62 lei, fără TVA.
Execuția lucrării a început în data de 27 septembrie 2022 și va
dura 18 luni din care 3 luni proiectare și 15 luni execuție lucrări.
Sursa: canalsud.ro

„Centrul Cultural
Flacăra Moreni”, un obiectiv
de care Moreniul
are mare nevoie

DÂMBOVIȚA

Bulgaria și România
s-au înțeles ca al treilea pod
peste Dunăre să fie la Ruse – Giurgiu
GIURGIU

Noul Centru Cultural din municipiul Moreni prinde contur. Lucrările de reabilitare și modernizare de la
Clubul Flacăra sunt în plină desfășurare, acestea executându-se conform graficului și a parametrilor tehnici. Lucrările sunt finanțate prin Programul Operațional Regional și se desfășoară în cadrul componentei
„Reabilitare și modernizare Club Flacăra Moreni” – investiție publică inclusă în proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Moreni”.
Construcția cu destinație administrativă și social culturală se va transforma în „Centrul Cultural Flacăra Moreni”. Obiectivele specifice sunt: reabilitarea unei clădiri care dobândește funcțiunea de Club cultural educațional – recreativ; echiparea clubului cultural
în vederea asigurării, în regim tehnologic și de eficiență energetică de ultimă generație, a serviciilor educațional – recreative; creșterea atractivității municipiului
Moreni prin crearea și amenajarea unei zone cultural –
recreative.
Sursa: ziardambovita.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE

Bulgaria și România au convenit asupra unui al treilea pod
peste Dunăre ce va fi construit lângă Ruse – Giurgiu. În acest
scop, între cele două țări va fi semnat un acord. Pe lângă acordul pentru noul pod, cele două părți vor mai semna un acord
pentru implementarea proiectului „Fast Danube”, legat de
adâncirea fluviului Dunărea și libera circulație a mărfurilor pe
acesta. Acest lucru a fost convenit de viceprim - miniștrii celor
două state, la o întâlnire ce a avut loc la București. Cele două
acorduri cu sarcini clare și termene specifice vor fi semnate în
cel mai scurt timp. La mijlocul lunii octombrie, cei doi vicepremieri intenționează să aibă o întâlnire comună la Bruxelles, la
care vor prezenta împreună un proiect de finanțare a următoarei etape a Fast Danube și a celui de-al treilea pod peste
Dunăre. Aceștia și-au confirmat dorința ca, în paralel cu acordul la care s-a ajuns privind cel de-al treilea pod peste Dunăre,
să lucreze și la proiectele rămase pentru construirea de poduri între cele două țări, conform acordului semnat în 2019.
Sursa: economedia.ro
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Câmpina a depus
două proiecte pentru modernizarea
gestionării deșeurilor, prin PNRR
PRAHOVA

Foto: windy.com
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În ultimele zile, în ședințe de îndată ale Consiliului Local
Câmpina au fost aprobate două proiecte, care vor contribui
la o mai bună colectare selectivă a deșeurilor, cele două proiecte însumând o valoare de aproape 7,5 milioane lei. Astfel,
mai întâi a fost aprobat proiectul privind construirea de insule ecologice digitalizate, în valoare de 2.927.102,5 lei. Proiectul
propune realizarea a 50 de insule ecologice digitalizate, în zonele rezidențiale, fiecare urmând a deservi un minim de 200
apartamente sau locuitori. După numai câteva zile, Consiliul
Local Câmpina s-a întrunit din nou pentru a aproba un alt proiect privind construirea unui centru de colectare deșeuri prin
aport voluntar, proiect în valoare de 4.558.787,66 lei. Pentru
amenajarea acestui centru este nevoie de un teren de minim
2.400mp, pe care vor fi amplasate containere speciale pentru deșeuri, precum deșeurile voluminoase, cele rezultate din
materiale de construcții, deșeurile textile, din lemn, mobilier,
anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri periculoase și cadavre de animale.
Sursa: campinatv.ro

IALOMIȚA

Dezvoltare Urbană
Durabilă, la Slobozia

Într-un Raport oficial al Băncii Mondiale, experții consultați de instituție arată faptul că Slobozia ar avea nevoie de peste 50 milioane de euro pentru a pune în practică „Dezvoltarea Urbană Durabilă” (DUD). Acest concept
a fost inițiat de Comisia Europeană și reprezintă principalul pilon prin care Uniunea Europeană va acorda fonduri substanțiale în ciclul programatic 2021-2027. Comisia
Europeană a făcut demersuri pentru ca cele mai multe
fonduri europene să fie dirijate către dezvoltarea urbană, considerând că orașele reprezintă principalul motor
de dezvoltare economică din statele membre ale Uniunii
Europene. Pentru actualul ciclu programatic, început anul
trecut și cu termen de încheiere anul 2027, Comisia Europeană a stabilit ca Fondul European de Dezvoltare Regională să pună mai mult accentul pe activitățile de DUD. Cele mai multe dintre activitățile pe care se bazează „Dezvoltarea Urbană Durabilă” au legătură cu infrastructura de
transport, cea de energie și comunicații sau regenerarea
urbană. Astfel, Banca Mondială a realizat un raport pe care l-a înmânat Comisiei Europene și în care a precizat necesitățile fiecărei reședințe de județ din România, în ceea
ce privește „Dezvoltarea Urbană Durabilă”. În cazul municipiului Slobozia, experții Băncii Mondiale au apreciat că
Uniunea Europeană trebuie să aloce un buget de peste
50 milioane de euro pentru a iniția proiecte care să cores
pundă acestui concept. Astfel, pentru ciclul programatic
2021-2027, Slobozia ar trebui să-și îndrepte atenția spre
obținerea fondurilor europene prin intermediul unor proiecte care să vizeze construcția de variante ocolitoare, îmbunătățirea rețelei de distribuție a energiei electrice, construcția unor centre de cercetare sau amenajarea de parcuri, grădini publice sau alte tipuri de zone verzi.
Sursa: independentonline.ro

Al cincilea
punct de informare europeană
a fost deschis la Măldăeni

TELEORMAN

Centrul EUROPE DIRECT Teleorman continuă să dezvolte o rețea puternică de puncte de informare europeană în bibliotecile publice din județul Teleorman. Ca urmare, marți, 27
septembrie, la Biblioteca Comunală „George Gană” Măldăeni,
a avut loc deschiderea celui de-al cincilea Punct permanent de
informare europeană al Centrului EUROPE DIRECT Teleorman,
care se alătură, astfel, celor de la: Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman, Biblioteca Comunală „Liliana Grădinaru” Peretu, Biblioteca Orășenească „Alexandru Depărățeanu”
Videle și Biblioteca Comunală Buzescu. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei Comunei Măldăeni și în parteneriat
cu Biblioteca Comunală „George Gană” Măldăeni. Noul punct
de informare este dotat cu un stand ce cuprinde cele mai recente publicații editate de instituțiile Uniunii Europene, prin Oficiul pentru publicații al UE. După momentul inaugural, a urmat
„Lecția de informare europeană”, o dezbatere pe tema Anului
European al Tineretului, dar și a priorităților UE și de comunicare pentru anul 2022: Pactul verde european, O Europă pregătită pentru era digitală, O economie în serviciul cetățenilor, O Europă mai puternică pe scena internațională, Promovarea modului nostru de viață european, Un nou elan pentru democrația europeană, NextGenerationEU, despre activitatea şi proiectele instituțiilor europene şi ale Centrului ED Teleorman, despre.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE
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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,
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201,
mun. Pitești, jud. Argeș,
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.

