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Reuniunea Comitetului de Monitorizare
a Programul Operațional Regional 2014 - 2020
În perioada 14-15 februarie 2019 a avut loc la Rădăuţi,
jud. Suceava prima întâlnire a Comitetului de Monitorizare
al Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 din anul
acesta. Astfel, cei peste 80 de reprezentanţi ai Comisiei
Europene, ai Autorităţii de Management pentru POR
(AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, ai Consiliilor pentru Dezvoltare
Regională, ai Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională şi ai
altor organizaţii relevante implicate în procesul de
elaborare şi implementare a politicii de dezvoltare
regională în România au analizat stadiul implementării
POR 2014-2020 pe axe prioritare şi tipuri de instrumente
teritoriale şi financiare.
Până la finalul lunii decembrie 2018, au fost certificate de
Comisia Europeană, cheltuieli în valoare de 1,12 miliarde
Euro în cadrul celor 11 axe prioritare pentru care au fost
lansate apeluri de proiecte, respectiv: Axa 2 - IMM- uri,
Axa 3 - Reducerea de CO2, Axa 4 - Dezvoltare urbană, Axa 5
- Patrimoniu cultural, Axa 6 - Drumuri judeţene, Axa 7Turism, Axa 8 - Sănătate, Axa 10 - Educaţie, Axa 11 Cadastru, Axa 12 - Asistenţă Tehnică şi Axa 15 - Iniţiativa
pentru IMM-uri.
Concret, 383 de IMM-uri au beneficiat de finanţare prin
POR, Axa 2, finalizând deja proiectele, 12.166 de
gospodarii au o clasificare superioară privind consumul de
energie, 11 obiective de patrimoniu cultural au fost
restaurate, 420 de ambulanţe au fost livrate, iar de

infrastructura medicală construită/ reabilitată/modernizată/extinsă/dotată cu sprijinul POR, beneficiază
737.281 persoane.
Un alt punct de pe Agenda de lucru a fost prezentarea
principalelor orientări ale noului cadru pentru Politica de
Coeziune 2021-2027. Concentrarea investiţiilor va avea în
vedere următoarele cinci obiective tematice:
Ÿ Obiectivul de politică 1 - o Europă mai inteligentă prin
inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii;
Ÿ Obiectivul de politică 2 - o Europă mai ecologică, fără
emisii de carbon, care implementează Acordul de la Paris
și investește în tranziția energetică, energia din surse
regenerabile și lupta împotriva schimbărilor climatice;
Ÿ Obiectivul de politică 3 - o Europă mai conectată, cu
rețele strategice de transport și digitale;
Ÿ Obiectivul de politică 4 - o Europă mai socială, care
concretizează obiectivele Pilonului european al
drepturilor sociale și sprijină ocuparea forței de muncă,
educația, competențele, incluziunea socială la standarde
ridicate de calitate și accesul egal la asistență medicală;
Ÿ Obiectivul de politică 5 - o Europă mai apropiată de
cetățeni, care sprijină strategiile de dezvoltare la nivel
local și dezvoltarea urbană durabilă în întreaga Uniune
Europeană.

REGIO SPRIJINĂ MOBILITATEA REGIONALĂ
PROECTE REGIO
SUD-EST

DJ 255 va fi reabilitat şi modernizat pe segmentul
Pechea - Rediu - Cuca - Fârţăneşti - Măstăcani cu fonduri europene

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul
Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” este implementat de către Unitatea Administrativ
Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului Ca urmare a realizării investiției se vor crea condiții optime
de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în pentru circulația auto și pietonală, se va asigura un trafic
proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumului rutier în condiții crescute de siguranta și confort, sprijinind
posibilitatea de acces, în condiții optime a mijloacelor de
județean DJ 255.
intervenție rapidă pentru pompieri, poliție și salvare, se
Proiectul este finanţat din POR 2014 - 2020, Axa prioritară
vor asigura condiții sporite pentru scurgerea apelor
6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
pluviale din zona drumului și se vor evita acumularile
regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea
spontane de debite de apă și implicit îmbunătățirea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare
calității mediului.
și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: populația
multimodale - SUERD.
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localităților tranzitate de DJ 255, autoritățile locale,agenții
ecomomici din zona riverană drumului județean,
transportatorii care au ca destinații portul Galați sau vama
Giurgiulești, serviciile de urgență (salvare, pompieri,
apărarea civilă, ordine publică).
Cu ocazia conferinței de lansare a proiectului, care a avut
loc în 18 februrie 2019, Preşedintele Consiliului Judeţean
Galaţi Costel Fotea a declarat: „Vom moderniza complet
un tronson de aproape 35 de km de pe DJ 255. Vor fi
realizate lucrări de consolidare a drumului, de reabilitare a
tuturor podurilor şi podeţelor şi de asfaltare. De
asemenea, vor fi amenajate şi 14 staţii de transport public.
Lucrările vor începe în această primăvară, deoarece am
finalizat şi procedurile de achiziţie publică şi avem deja
desemnat un constructor”.
La rândul său, Directorul General al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est Luminița Mihailov a
menționat: “Este extraordinar că dumneavoastră,
Consiliul Judeţean, aţi avut curajul, dar şi profesionalismul
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de a demara licitaţiile odată cu procesul de evaluare a
proiectelor, fapt ce reduce foarte mult duratele. Să ştiţi că,
la nivel regional, avem proiecte pe care le-am semnat
acum doi-trei ani şi care nu au nici până acum licitaţia de
lucrări finalizată. Deci, e mare lucru atunci când semnăm
contractul şi deja avem contractori fără probleme în
instanţă, pentru că asta înseamnă că, imediat după
semnarea contractelor, noi putem să începem să
implementăm din punct de vedere financiar aceste
proiecte, adică să vină efectiv banii care să meargă pe
orizontală, în economia naţională. În momentul de faţă,
Galaţiul este de departe campionul atragerii de fonduri pe
Strategia Dunării (SUERD), aducând mai mult de jumătate
din suma disponibilă pentru cele 12 judeţe de la Dunăre”.
Bugetul total al proiectului este de peste 66.7mil. lei, din
care asistența financiară nerambursabilă este în valoare
de peste 65,1mil. lei, cofinanțarea eligibilă a UAT Județul
Galați este în valoare de peste 1,3mil. lei, iar cea
neeligibilă este în valoare de peste 300 mii lei.

REGIO FINANȚEAZĂ EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ
Clădirea Centrului Școlar de Educație Incluzivă din municipiul Buzău
va intra într-un amplu proces de reabilitare
Proiectul ,,Eficientizarea energetică a Centrului Şcolar de
Educație Incluzivă” implementat de Consiliului Județean
Buzău este finanțat prin POR 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.
Obiectiv general al proiectului constă în creșterea

eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile
publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor
care înregistrează consumuri energetice mari.
În cadrul evenimentului de semnare a contractului de
finanțare din data de 4 februarie 2019, Președintele
Consiliului Județean Buzău Petre Emanoil Neagu a
declarat : „Consiliul Județean Buzău suntem printre
puținele consilii județene din aria de acoperire a ADR SE
care am semnat, cu contractul de azi, contracte de peste
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70 de milioane de euro, din anul 2016 și până astăzi. Asta
nu înseamnă că odată contractul semnat astăzi, de mâine
demarăm lucrările. Sunt o serie de proceduri ce trebuie
îndeplinite care mai necesită ceva timp. De exemplu, în
această săptămâna se va finaliza proiectul de reabilitare
al clădirii fostului spital Brătianu și cât de curând voi da
ordinul de începere al lucrărilor”.
La rândul său, Directorul General al Agenției de Dezvoltare
Regională Sud-Est Luminița Mihailov a menționat că la
acest proiect a fost nevoie de peste un an de evaluări.
„Sunt proiecte complicate pentru că se fac niște analize, un
audit energetic. La acest tip de proiect contribuția
neeligibilă este destul de mare pentru că Programul
Operațional nu finanțează decât strict cele prevăzute în
auditul energetic. Astfel, dacă clădirea are nevoie și de
altfel de intervenții atunci acestea sunt considerate
neeligibile și sunt suportate de beneficiar”.
Cladirea C1 cu funcțiunea de școală specială, regim de
înălțime P+2E, are o suprafață construită la sol de 936 mp
și o suprafață desfășurată de 2808 mp. Prin proiect se
dorește scăderea consumurilor realizate la nivelul clădirii,
prin aplicarea măsurilor necesare de reabilitare și
eficientizare la nivelul unei părți din clădire în suprafață
construită de 757,5 mp. Această clădire nu a beneficiat
până acum de măsuri de creştere a eficienţei energetice.
În vederea reducerii consumurilor energetice și, implicit, a
costurilor de întreținere a clădirii, proiectul propune
implementarea unui pachet de intervenții asupra clădirii:
reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii,
reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului
de furnizare a apei calde de consum, înlocuirea instalației
electrice existente și montarea surselor de iluminat cu
leduri.
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Totodată vor mai fi realizate și lucrări conexe: refacerea
acoperișului tip șarpantă precum și înlocuirea sistemului
de colectare și evacuare a apelor meteorice; refacerea
instalației de distribuție a apei reci, a instalației de
canalizare și colectarea apei pluviale; repararea
trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la
infrastructura clădirii; crearea de facilități/adaptarea
infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de
acces, grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități
motorii).
Principalii beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cei 240 de
copii care vor beneficia de condiţii de şcolarizare
îmbunătăţite precum și cadrele didactice și personalul
auxiliar nedidactic din cadrul Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Buzău.
În urma implementării proiectului se urmărește atingerea
următoarelor ținte:
a) consumul de energie primară (energie din resurse
neregenerabile fosile) va fi de 108 kWh/mp/an, față de
consumul actual de 294 kWh/mp/an, deci reducerea
consumului de energie primară este de 63%;
b) emisiile anuale echivalent CO2- 19 kg CO2/mp/an se
vor încadra sub valorile corespunzatoare stabilite pentru
31.12.2018;
c) consumul anual specific de energie primară (energie
din resurse neregenerabile fosile) de 108 kWh/mp/an se
va încadra sub valorile corespunzatoare stabilite pentru
31.12.2018.
Valoare totală a proiectului este de aproximativ 3.18 mil.
lei, din care valoarea eligibilă depășește 1.89 mil. lei și
valoarea neeligibilă circa 1.28 mil. lei.
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Internatul Liceulului „Henri Coandă” Buzău intră în reabilitare
Primăria Buzău a semnat în data de 7 martie 2019,
contractul de finanţare pentru proiectul “Reabilitarea în
vederea creșterii eficienței energetice clădiri publice –
Liceul „Henri Coandă – Corp C5 (internat)”. Proiectul este
finanțat prin POR 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.
Obiectivul general este creșterea eficienței energetice în
clădirile publice din municipiul Buzău, îndeosebi a celor
care înregistrează consumuri energetice mari, deziderat al
Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al municipiului Buzău, 2015-2020.

apă caldă menajera din subsol.
În urma implementării proiectului consumul anual de
energie primară va fi redus cu peste 60%, iar nivelul anual
specific al gazelor cu efect de seră cu aproximativ 80%
ajungând la o valoarea de 36,16 (echivalent tone de CO2).
Prin creșterea performaței energetice a clădirii, se reduc
costurile alocate pentru cheltuielile privind agentul termic
și cele cu întreținerea imobilului. Prin utilizarea energiei
din surse regenerabile se va diminua emisia de CO2.
Valoarea totală a proiectului este de peste 5,4 mil. lei, din
care valoarea sumei nerambursabile este de circa 5 mil.
lei.

În cadrul proiectului se vor derula următoarele tipuri de
lucrări:
- reabilitarea pereților clădirii ce va spori rezistența
termică a pereților exteriori;
- reabilitarea tâmplăriei exterioare și a intrării în
clădire;
- reabilitarea terasei clădirii cu polistiren extrudat;
- reabilitarea planșeului peste subsol ce va determina
sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol;
- reabilitarea instalației de încălzire și a distribuției de

Creșterea eﬁcienței energe ce la blocuri de locuințe în Focșani
a u lizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul
locuințelor.
Creșterea eﬁcienței energe ce la nivelul blocurilor de
locuințe din Municipiul Focșani se va asigura prin
realizarea unor lucrări de intervenție care să determine
diminuarea consumurilor energe ce pentru încălzirea
spațiilor, în condițiile asigurării și menținerii climatului
termic interior, prin limitarea pierderilor de caldură către
mediul exterior precum și ameliorarea aspectului
urbanis c al clădirii.

Unitatea Administra v Teritorială Municipiul Focșani a
semnat în data de 19 februarie 2019 contractul de
ﬁnanțare pentru proiectul “Creșterea eﬁcienței
energe ce a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani,
etapa a II-a”, ﬁnanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară
3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de inves ții 3.1 - Sprijinirea
eﬁcienței energe ce, a ges onării inteligente a energiei și

Obiec vele speciﬁce ale proiectului au în vedere:
l reducerea nivelului anual es mat al gazelor cu
efect de seră (echivalent tone/an CO2) cu un
procent de 52,84%;
l creșterea numărului gospodăriilor cu o clasiﬁcare
mai bună a consumului de energie;
l reducerea consumului anual de energie primară
(kWh/an) cu un procent de 50,92%;
l reducerea consumului anual speciﬁc de energie
pentru încălzire (kWh/m2/an) prin implementarea

InfoRegio Sud-Est, Ediţia a II-a, Nr. 12, Anul V
MARTIE 2019

l

măsurilor de creștere a eﬁcienței energe ce cu un
procent de 70,02 %;
reducerea consumului anual speciﬁc de energie
(kWh/m2/an) prin realizarea inves ției propuse în
proiect cu un procent de 54,03 %.

Prin proiect se vor realiza lucrări de intervenții pentru

Pagina 6

reabilitarea termică a 9 blocuri din municipiul Focșani,
județul Vrancea, respec v lucrări de reabilitare termică a
elementelor de anvelopă a clădirii, izolarea termică a
fațadei – parte opacă și vitrată, închiderea balcoanelor
și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, izolarea
termică a planșeului peste ul mul nivel, termoizolarea
acoperișului de p terasă, izolarea termică a planșeului
peste subsol.
Beneﬁciarii direcți ai proiectului sunt cei peste 380 de
locatari din cele 224 apartamente ale blocurilor.
Inves țiile în eﬁciența energe că a blocurilor de locuințe
vor contribui la creșterea nivelului de trai, prin scăderea
costurilor de încălzire, în special pentru populația cu
venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii
de cumpărare a categoriilor defavorizate, având în vedere
că 117 gospodării aferente proiectului beneﬁciază de
ajutor de natură socială din partea UAT Municipiul
Focșani.
Proiectul are o valoarea totală de aproxima v 6,3 milioane
lei, din care ﬁnanțarea nerambursabilă este de circa 5,7
milioane lei.

Eﬁcien zare energe că Grădinița cu program prelungit nr. 36 „Furnicuța” din Brăila
Unitatea Administra v Teritorială Municipiul Brăila
implementează proiectul “Eﬁcien zare energe că
Grădinița cu program prelungit nr. 36 Furnicuța” ﬁnanțat
prin POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – ”Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”,
Prioritatea de Inves ții 3.1 – ”Sprijinirea eﬁcienței
energe ce, a ges onării inteligente a energiei și a u lizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”,
Operațiunea B – ”Clădiri publice”.
Clădirea grădiniței a fost construită în anul 1972, iar
intervențiile pentru întreținerea acesteia au fost
insuﬁciente pentru rezolvarea tuturor problemelor ivite,
inclusiv cerințelor legisla ve curente aliniate la legislația
europeană. Aceasta situație a dus la degradarea treptată a
clădirii.
Proiectul își propune ges onarea eﬁcientă a energiei
consumate, inclusiv prin u lizarea surselor de energie
regenerabilă la nivelul imobilului în care își desfășoară
ac vitatea unitatea de învățământ.
Obiec vele speciﬁce proiectului vizează: reducerea
consumului de energie, reducerea emisiilor echivalent
CO2 și u lizarea surselor de energie regenerabilă.
Aceste obiec ve se vor realiza prin: îmbunătățirea
izolației termice a anvelopei clădirii, u lizarea surselor
regenerabile de energie, reabilitarea și modernizarea

instalațiilor pentru încălzire și apă caldă menajeră,
implementarea sistemelor de management energe c,
înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu unele cu
eﬁciență energe că ridicată, precum și orice alte ac vități
care conduc la îndeplinirea obiec vului proiectului.
Beneﬁciarii principali ai rezultatelor proiectului vor ﬁ copiii
care frecventează grădinița, personalul didac c și auxiliar
al grădiniței și părinții copiilor înscriși la această unitate de
învățământ .
Valoarea totală a proiectului este de 1,7 milioane lei, din
care valoarea ﬁnanțării nerambursabile se ridică la peste
1,3 milioane lei.
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Eﬁcien zarea energe că a Policlinicii Orașului Panciu
Unitatea Administra v Teritorială Orașul Panciu implementează proiectul ”Eﬁcien zarea energe că a Policlinicii
Orașului Panciu”.
Imobilul Policlinicii a fost construit în anul 1961 și se
prezintă într-o stare avansată de degradare ﬁzică, ﬁind
necesare lucrări urgente de reabilitare atât din punct de
vedere arhitectural cât și al instalațiilor aferente
construcției. Exterioarele au o uzură vizibilă la nivelul
ﬁnisajelor.
Construcțiile prezintă ușoare ﬁsuri la pereții exteriori.
Finisajele exterioare nu au fost reparate/renovate pe
parcursul exploatării. Fațadele sunt decorate cu vopsitorie
în diverse culori. Clădirea nu prezintă elemente de
umbrire a fațadelor. Există, de asemenea, zone afectate
de condens în sezonul rece.
La interior clădirea are degradări la nivelul ﬁnisajelor,
exfolieri ale vopsitoriilor, ﬁsuri ale mozaicului de la
pardoseli, ciobituri ale muchiilor treptelor scării, iar
diversele intervenții s-au făcut neunitar ﬁind deasemenea
afectată imaginea interioară și calitatea locuirii.
Tencuielile și zugrăvelile de la ul mul planșeu și de la
pereți au fost afectate de inﬁltrațiile apelor meteorice prin
straturile acoperișului, existând pete de igrasie și exfolieri.
Tâmplăria existentă este de p „termopan” în majoritate,
dar există și elemente metalice sau din lemn.
Obiec vul general al proiectului este îmbunătățirea
eﬁcienței energe ce a clădirii Policlinicii prin ges onarea
inteligentă a energiei și eﬁcien zarea consumurilor.
Obiec vele speciﬁce ale proiectului au în vedere:
1. - eﬁcien zarea energe că prin realizarea de
inves ții asupra corpului de clădire în care își desfășoară
ac vitatea Policlinica, as el încât să se asigure un grad de
confort interior sporit, concomitent cu reducerea

consumului de resurse. Inves țiile presupun izolarea
termică a pereților exteriori, a soclului și a golurilor
tâmplăriei, montarea unui strat termoizolant pentru
izolarea pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei de lemn și
a tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie termoizolantă, termoizolarea plăcii de peste ul mul nivel cu
refacerea învelitorii, intervenții la ﬁnisajele interioare;
2. - reducerea pierderilor de apă prin realizarea de
inves ții care presupun înlocuirea instalației de apă rece și
apă caldă, precum și producerea de apă caldă menajeră cu
ajutorul panourilor solare;
3. - scăderea consumului de energie electrică prin
realizarea unui sistem de telemanagement al iluminatului
care presupune modernizarea instalației de iluminat prin
înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele cu
eﬁciență energe că ridicată și durată mare de viață
(inclusiv cabluri electrice) și implementarea unui sistem de
telemanagement al iluminatului;
4. - u lizarea resurselor regenerabile prin montarea
de panouri solare pe acoperiș pentru producere apă caldă
și aport la încălzire;
5. - realizarea unei noi instalații de încălzire și
preparare a apei calde menajere.
Beneﬁciarii direcți ai proiectului sunt pacienții Policlinicii
din orașul Panciu.
Inves ția are o valoare totală de 11,3 milioane lei, din care
valoarea nerambursabilă este de circa 3,1 milioane lei.
Obiec vul beneﬁciază de ﬁnanțare prin POR 2014 - 2020,
Axa Prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de Inves ții 3.1 –
”Sprijinirea eﬁcienței energe ce, a ges onării inteligente a
energiei și a u lizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor”, Operațiunea B – ”Clădiri publice”.
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Fonduri europene pentru Casa de cultură Adjud
”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței
energe ce clădire Casa de cultură Tudor Vornicu” este un
proiect implementat de Unitatea Administra v Teritorială
Municipiul Adjud .
Obiec vul general al proiectului este de a reabilita clădirea
construită în anul 1965 prin toate măsurile de intervenție
posibile și eﬁciente și de a implementa atât soluții de
creștere a performanțelor energe ce ale acesteia cât și
soluții de producere a energiei prin u lizarea de surse
regenerabile.
Obiec vele speciﬁce ale proiectului au în vedere:
- scăderea consumului de energie anuală totală și
scăderea consumurilor de energie speciﬁcă anuală pentru
încălzire;
- scăderea emisiilor de gaze cu efecte de seră, în
atmosferă;
- producerea de energie complementară din surse
regenerabile pentru a a nge un nivel minim de 10% din
consumul total al energiei primare necesare.

consum;
Ÿ instalarea de sisteme descentralizate de alimentare cu
energie u lizând surse regenerabile de energie;
Ÿ lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de
iluminat aferente clădirii;
Inves ția are o valoare totală de 2,5 milioane lei, din care
valoarea nerambursabilă este de circa 2,3 milioane lei.
Obiec vul beneﬁciază de ﬁnanțare prin POR 2014 - 2020,
Axa Prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de Inves ții 3.1 –
”Sprijinirea eﬁcienței energe ce, a ges onării inteligente a
energiei și a u lizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor”, Operațiunea B – ”Clădiri publice”.

În vederea îndeplinirii obiec velor asumate, proiectul
prevede realizarea unei game variate de lucrări și inves ții
în instalații, echipamente și u laje, și anume:
Ÿ lucrări de reabilitare termică a elementelor de
anvelopă a clădirii;
Ÿ lucrări de reabilitare termică a sistemului de
încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de

REGIO FINANȚEAZĂ PROIECTE SOCIALE DESTINATE DEZINSTITUȚIONALIZĂRII
Centru de zi și 2 case duplex de p familial vor ﬁ construite în municipiul Buzău
Obiec vul proiectului "Casă nouă în drumul spre acasă",
semnat în data de 26 mar e 2019, este îmbunătățirea
calității infrastructurii serviciilor sociale oferite de către
D.G.A.S.P.C. Buzău prin închiderea centrului clasic de
plasament "Centru rezidențial pentru copilul cu handicap
nr. 9".

Buzăul este primul județ din Regiunea de Dezvoltare SudEste care accesează bani europeni prin care D.G.A.S.P.C.
Buzău va construi două case duplex p familial, cu o
capacitate de 48 de copii și va înﬁința un Centru de zi de
recuperare pentru copiii cu dizabilități, cu o capacitate de
90 de beneﬁciari.

Inves ția are o valoare totală de peste 4,5 milioane lei, din
care valoarea nerambursabilă este de aproape 1,5
milioane lei. Proiectul va beneﬁcia de ﬁnanțare și din
partea bugetul Consiliului Județean Buzău, care va suporta
cheltuielile neeligibile și 2 % din valoarea eligibilă.
”Este o sumă considerabilă de 1 milion de euro. Sunt și
cheltuieli neeligibile și vor trebui făcute anumite
actualizări pentru că s-au mai modiﬁcat unele lucruri de
când se lucrează la proiect. Cheltuiellile neeligibile vor ﬁ
suportate din bugetul Consiliului Județean care le va da
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către DGASPC pentru implementarea acestui proiect”, a
spus Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului
Județean Buzău, după semnarea contractului de ﬁnanțare
al proiectului.
La rândul său, directorul general al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est Luminița Mihailov a precizat
că Buzăul este primul județ din regiune care a semnat cu
Agenția contracte de ﬁnanțare pe acest p de proiecte:
”Este un moment deosebit că astăzi se semnează acest
contract din fonduri europene. România s-a angajat să
realizeze modernizarea serviciilor de protecție a copiilor și
una din măsurile acceptate la ﬁnanțare de Comisia
Europeană este închiderea centrelor clasice și mutarea
copiilor într-un mediu familial, adică mai aproape de
societate. Este doar un prim pas și doar o treime din centre
la nivel național au obținut as el de ﬁnanțări. Felicit CJ
Buzău și DGASPC pentru că au reușit să acceseze acest
program, acesta ﬁind de al el primul proiect de acest p
semnat pe Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”.
Beneﬁciarii direcți ai proiectului sunt:
Ÿ 48 copii cu dizabilități care vor beneﬁcia de
rezidență în cadrul celor 2 case duplex p familial;
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în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copiii
cu dizabilități, copii în familie sau copii separați sau
în risc de separare de părinți;
Ÿ părinții copiilor, care vor beneﬁcia de consiliere

psihologică și suport, vor primi informații legate de
boală și evoluția copilului și informa i legate de
îngrijirea medicală;
Ÿ D.G.A.S.P.C. Buzău, în calitate de solicitant și

beneﬁciar al asistenței ﬁnanciare nerambursabile
și de administrator al caselor de p familial și al
Centrului de zi de recuperare pentru copiii cu
dizabilități.
Proiectul beneﬁciază de ﬁnanțare prin POR 2014-2020,
Axa Prioritară 8 : ”Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si
sociale”, Prioritatea de inves ții 8.1 – ”Inves țiile în
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel național, regional si local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare,
precum și trecerea de la serviciile ins tuționale la
serviciile prestate de Colec vitățile Locale”.

Ÿ 90 copii cu dizabilități care vor beneﬁcia de servicii

REGIO FINANȚEAZĂ ACTIVITĂȚI PRIVIND CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
Reabilitarea bisericii „Sfântul Gheorghe” din Mangalia se va realiza cu fonduri europene
Proiectul „Reabilitarea fațadelor, a picturii murale
exterioare și interioare, consolidarea structurii de
rezistență, sistema zarea curții, refacerea împrejmuirii,
reabilitarea tuturor instalațiilor și construire lumânărar
pentru Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe” este
implementat de Unitatea Administra v Teritorială
Municipiul Mangalia în parteneriat cu Parohia Mangalia 1
și este ﬁnanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 –
”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția
și valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului cultural”,
Prioritatea de inves ții 5.1 - SUERD.
În prezent, clădirea, cu o vechime de peste 100 de ani, nu

mai îndeplinește cerințele de calitate la nivel funcțional. În
urma mai multor seisme, imobilul a suferit importante
ﬁsuri ver cale și înclinate în pereți, în bolți și în structura
turlelor. Din cauza vechimii, tencuiala s-a degradat, iar
vopseaua este exfoliată pe suprafețe mari.
Obiec vul general al proiectului este reprezentat de
conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului cultural local din municipiul Mangalia,
județul Constanța, prin reabilitarea, restaurarea și
conservarea clădirii și a elementelor valoroase dar și
promovarea Bisericii Sf. Mare Mucenic Gheorghe,
monument istoric, contribuind as el la efortul comun
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național și european de conservare și promovare a
iden tății europene și naționale a ﬁecarui stat membru
dub deviza "Unitate în diversitate".
Prin proiect se vor realiza: reabilitarea fațadelor, a picturii
murale exterioare și interioare, consolidarea structurii de
rezistență, sistema zarea curții, refacerea împrejmuirii,
reabilitarea tuturor instalațiilor și dotarea corespunzătoare a clădirii.
Inves ția are o valoare totală de peste 11,3 milioane lei,
din care valoarea nerambursabilă este de circa 9,3
milioane lei.
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