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Sfârșitul lunii martie, termenul limită pentru transmiterea
cererilor de finanțare privind proiectele de dezvoltare
locală sub responsabilitatea comunității!
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud –
Muntenia, reamintește celor interesați că, în conformitate cu
Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa prioritară 9 – „Sprijinirea regenerării economice
și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 – „Dezvoltarea locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)”, modificat prin Ordinul MDLPA
nr. 1827 din 16.12.2021, data și ora de închidere a depunerii
de proiecte este 31.03.2022, ora 10:00.
Solicitanții eligibili de finanțare în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, trebuie să se încadreze
în termenul limită pentru transmiterea cererilor de finanțare în sistemul electronic MySMIS, având în vedere că
acest lucru se poate realiza doar după finalizarea întregului proces de verificare și selecție a fișelor de proiect și aviregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

zarea acestora de către Comitetul Comun de Selecție Restrâns. Ghidul menționat poate fi descărcat de pe site-ul
dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204, sau de pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.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,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul regiunii
Sud Muntenia la data de 16 martie 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Maria Elena NUȚU
• 20 ani de activitate în cadrul ADR
Sud Muntenia

Georgeta VOINEA
• 12 ani de activitate în cadrul ADR
Sud Muntenia

Luna aceasta, colega noastră Maria Elena NUȚU, expert
Serviciul gestionare, evaluare și monitorizare program, împlinește 20 ani de activitate în cadrul Agenției! Felicitări! Ne
bucurăm să te avem alături de 20 de ani! Îți mulțumim pentru profesionalismul și abilitățile manifestate de-a lungul celor 20 ani de activitate neîntreruptă în cadrul Agenției!
La Mulți Ani cu multe realizări!

În luna martie, colega noastră Georgeta VOINEA,
expert Serviciul helpdesk, a împlinit 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
De-a lungul anilor, am apreciat dăruirea și profesionalismul tău, indiferent de proiectele în care ai fost
implicată!
La Mulți Ani cu multe succese!

Sediul central al ADR Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro
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Zone pietonale, trasee pentru biciclete
și autobuze ecologice în Călărași

www.adrmuntenia.ro

99extinderea reţelei pistelor/traseelor pentru biciclete, inclusiv amplasarea de indicatoare;
99construirea şi amenajarea de parcaje pentru biciclete;
99plantarea de aliniamente de arbori şi arbuşti în
corpul drumurilor (în special străzi urbane, dar nu numai), în zonele pietonale şi semi-pietonale, în lungul pistelor pentru biciclete, trasee pietonale.
Pe lângă intervenţiile la infrastructura velo şi pietonală, prin proiect se vor achiziţiona:
99staţii de autobuze pentru un nou traseu de transport local în comun ce urmează a fi înfiinţat conform
concluziilor studiilor de specialitate;
99autobuze ecologice.
Proiectul de investiții se va înscrie în Obiectivul de Politica 2 „O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon” – Obiectivul specific „Promovarea mobilității urbane multi-modale”, în cadrul exercițiului financiar european 2021-2027.
Sursa: infomuntenia.ro
Foto: mediaonlinecl.ro

Municipiul Călăraşi implementează, în calitate de partener, lider de parteneriat fiind ADR Sud Muntenia, proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante
ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de
legătură – 5D-1”, finanţat din POAT 2014-2020 .
Contractul de finanţare, cu o valoare totală de
290.000 lei, a fost semnat pe 01.10.2021, având termen
final de implementare data de 31.12.2023. Contribuţia
UAT este zero. Proiectul constă în realizarea documentaţiilor tehnice (de la documentaţii cadastrale până la
DALI/SF şi PT) pentru viitoare proiecte pe care Municipiul Călăraşi le pregăteşte în vederea obţinerii finanţării
lor din fonduri europene nerambursabile.
Cele două componente ale acestui proiect sunt „Mobilitate urbană prin promovarea utilizării mijloacelor alternative de transport” şi „Regenerarea spaţiului urban
în cartierele rezidenţiale din municipiul Călăraşi”.
Pentru prima componentă, cea de mobilitate urbană,
a fost achiziţionat proiectantul care a fost prezent în Călărași marți, 15 martie 2022, pentru vizionarea amplasamentelor vizate de proiect. Obiectivul viitorului proiect,
estimat la aproximativ 9,3 milioane euro, constă în:
99extinderea/reabilitarea zonelor şi traseelor pietonale şi semi-pietonale;

Foto: calarasipress.ro
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
active pentru luna martie 2022
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru luna martie 2022! Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de
fonduri nerambursabile din regiunea Sud-Muntenia care
doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunitățile de finanțare din
programele operaționale şi schemele de grant, ce se dewww.adrmuntenia.ro

rulează în prezent în România, precum şi oportunitățile
din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 –
2020, INTERREG V-A şi URBACT III. Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Publicații
> Catalogul surselor de finanțare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1283/csf-martie-2022.pdf.
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Proiectul românesc Smart Lab INACO,
premiat la Avanti’s Awards Londra
din România la educaţie digitală inteligentă. Un pas important
în acest demers va fi făcut cu ajutorul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, prin care se vor construi peste 1.100 Smart
Lab-uri în şcoli, până la finalul anului 2025.
Elevii şi profesorii şcolilor şi liceelor care beneficiază de
Smart Lab pot să-şi dezvolte abilităţile sociale şi digitale, să-şi
antreneze gândirea critică, analitică, creativă, computaţională.
În Smart Lab, elevii învaţă folosindu-se de roboţi educaţionali
multifuncţionali, de ochelari de realitate virtuală, de creioane
3D, de scanere 3D, de imprimante 3D, instrumente de arte puse la dispoziţie în colţul dedicat manualităţii, peretele verde de
agricultură hidroponică pe verticală automatizată. Originalitatea proiectului constă în integrarea tehnologiilor 4.0 şi crearea de conţinut digital inteligent, care transformă învăţarea într-o activitate agreabilă, pragmatică, prietenoasă, cu rezultate
pe termen lung. Datorită celui mai performant sistem de audio-video-streaming, elevii pot să colaboreze cu alte şcoli dotate cu Smart Lab din ţară şi străinătate, iar profesorii pot colabora cu alte cadre didactice, pentru a le sprijini în perfecţionarea
activităţii de predare moderne. Proiectul SmartLab a fost gândit şi implementat de Asociaţia INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate, cu sprijinul a şase companii private donatoare.
Sursa: canalsud.ro

P

roiectul românesc Smart Lab INACO a fost
desemnat „Proiectul Educaţional Inovator al
anului 2021” şi va fi premiat la Avanti’s Awards
Londra, a informat la sfârșitul săptămânii trecute
Asociaţia INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate.

La mai puţin de trei ani de la inaugurarea primului laborator
inteligent dintr-o şcoală publică din România, INACO primeşte prima recunoaştere internaţională a acestui proiect esenţial pentru creşterea calităţii educaţiei. Proiectul românesc Smart
Lab INACO a fost desemnat câştigătorul secţiunii „Proiectul
Educaţional Inovator al anului 2021” şi va fi premiat la Avanti’s
Awards Londra, în cadrul celui mai mare eveniment global dedicat tehnologiilor educaţionale – BETT, în data de 24 martie a.c..
Cel mai avansat proiect de digitalizare 4.0 a educaţiei din
şcoli şi licee din România a ajuns la 15 Smart Lab-uri în toată ţara. Ideea de la care s-a pornit în acest demers de responsabilitate socială este nevoia de alfabetizare digitală şi învăţare exponenţială care pot fi deprinse şi exersate în aceste Smart Lab-uri.
Pe termen lung, scopul proiectului, unic în Uniunea Europeană, este ca fiecare dintre cele 6.200 de şcoli ale României să aibă câte un Smart Lab care să ofere acces gratuit tuturor elevilor

Ghid revizuit pe 2022 la ajutoarele de stat pentru firmele
care fac investiții de minimum 1 milion Euro prin schema 807
Ministerul Finanțelor a publicat, luni, 14 martie, în Monitorul Oficial revizia a șasea a ghidului de finanțare pentru firmele care fac investiții noi de cel puțin 4,5 milioane de lei (1
milion de euro la cursul de schimb de la stabilirea schemei),
prin schema de ajutoare de stat instituită de Hotărârea de
guvern 807/2014. Acum vorbim despre Ordinul ministrului
finanțelor nr. 256/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie —
Revizia 6. Conform reviziei a șasea a ghidului, ajutoarele de
stat au valori maxime de 22,5 milioane de euro până la 45
milioane de euro pentru o companie care face o investiție
nouă, în funcție de județul de implementare. De asemenea,
intensitatea sprijinului variază de la maximum 30%, la maximum 60% din investiție. Bucureștiul nu este eligibil, iar din
județul Ilfov doar anumite localități. În restul țării, schema se
aplică, cu diferențele de intensitate și valoare maximă a ajutorului de stat, specificate în ordin. Ca și până acum, valoarea minimă a investiției realizate de o companie care vrea ajutor de stat este 4,5 milioane de lei, fără TVA.
www.adrmuntenia.ro

Proiectul unic de investiții eligibil este orice investiție inițială demarat de același beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în același județ. Prin grup se înțelege societatea-mamă și toate filialele acesteia.
Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul
„Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții” din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale.
Bugetul maxim al schemei este de 6,38 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1,45 miliarde euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri
pentru finanțare pentru perioada 2014-2023;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanțare emise, pentru perioada 2015 - 2028.
Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei,
respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.
Sursa: startupcafe.ro
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Gara Giurgiu - trecut şi prezent

tul Ramadan şi faptul că a sosit cu trenul în Gara Giurgiu.
Şi alte capete încoronate, cum ar fi Familia regală a Suediei, a ajuns în această zonă. Venea din sud, după ce fusese
la Constantinopol. A ajuns până la Ruse, a fost primită de
reprezentanţii ţării noastre, apoi şi-a continuat drumul.
De notat sunt şi vizitele unor savanţi străini. Spre exemplu, prin anii 1906-1908, o delegaţie din Franţa a venit în
zonă, dorind să călătorească pe Dunăre până în Dobrogea. Călătoria lor a fost comentată şi în presa franceză,
celebre reviste de epocă, printre care şi „Le Monde”, având reporteri la faţa locului. Atunci, membri ai Academiei Române i-au primit pe savanţii francezi în Gara Giurgiu.
În perioada 2011-2015, Gara Giurgiu oraş a fost reabilitată printr-un proiect cu fonduri europene în valoare de peste 95 milioane de lei, peronul, instalaţiile şi liniile sunt noi, însă clădirea este cea originală şi renovată.
Sursa: agerpres.ro

P

www.adrmuntenia.ro

Foto: agerpres.ro

rima cale ferată din Principatele Române,
Bucureşti - Giurgiu, a fost pusă în funcţiune
în data de 31 octombrie 1869, iar de atunci şi
până acum prin Gara Giurgiu Oraş au trecut
regi, savanţi și şefi de stat.
Din scrierile vremii reiese faptul că în anul 1866, Guvernul român a semnat un contract cu compania engleză „John Trevor Barclay & John Staniforth” pentru construcţia unei căi ferate din Bucureşti spre portul dunărean Giurgiu. Prima linie ferată din România extracarpatică este în Dobrogea, făcută de englezi pentru turci, încă şapte-opt linii pe teritoriul de azi al României sunt în
Banat, în Transilvania şi în Bucovina, provincii care atunci
erau în Imperiul Austro-Ungar. Această linie, Bucureşti Filaret - Giurgiu, este prima sub administraţia feroviară românească gândită încă în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, când au existat nişte tratative între Guvernul de la Bucureşti şi o companie engleză reluate după venirea lui Carol I şi finalizate în 1869, când, în data de
31 octombrie, primul tren care a circulat de la Bucureşti
la Giurgiu a ajuns în această gară. Aici avem un întreg ansamblu istoric pentru că, pe lângă clădirea originală, mai
există un turn de apă, un depou şi alte instalaţii, aceasta fiind cea mai veche staţie CFR în funcţiune din România de astăzi. De-a lungul timpului, membrii Familiei Regale au venit la Giurgiu pentru că făceau croaziere pe Dunăre. Regina Elisabeta a României a şi descris într-o carte
de călătorie această plimbare pe Dunăre, primirea în Por-

Foto: mainnews.ro
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Cetățenii
pot participa la schimbarea
municipiului Pitești

Zona
defavorizată Cărămidari
va beneficia de o sală de
sport în curtea Școlii nr. 7

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

În următoarele 30 de zile, piteștenii pot propune
proiecte pentru dezvoltarea municipiului, în cadrul programului de bugetare participativă, înregistrându-se
pe platforma https://eportal.primariapitesti.ro. Propunerile de proiecte pentru Pitești pot fi depuse până pe
15 aprilie 2022 și trebuie să se încadreze într-unul dintre următoarele domenii: Infrastructură: străzi, alei, locuri de parcare, trotuare, zone pietonale; Parcuri, spații verzi și locuri de joacă; Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației; Amenajare spații publice (mobilier stradal, iluminat public etc); Infrastructură educațională și socială; Smart City. Valoarea bugetului estimativ propus, în cadrul procesului de bugetare participativă, pentru proiectele selecționate este de 400.000 lei,
inclusiv TVA. Bugetarea participativă creează cadrul unei relații de parteneriat între administrația publică locală și cetățeni în vederea implicării acestora în mod activ, prin idei, sugestii, propuneri, la îmbunătățirea calității vieții la nivelul comunității locale.
Sursa: ziarulargesul.ro

Şcoala din cartierul cel mai sărac al Călăraşiului va fi modernizată cu fonduri europene.Serviciile de proiectare şi de execuţie a lucrărilor fac parte din proiectul „Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari (Şcoala nr. 7) prin dezvoltarea bazei
materiale destinate activităţilor educative, culturale şi recreative”. Proiectul urmărește construirea unei clădiri destinate activităților educative, culturale, recreative respectiv a unei săli de
sport în incinta școlii gimnaziale nr. 7. Se dorește modernizarea
terenului de sport și reabilitarea străzii Oborului cuprinsă între
str. Sloboziei și Dobrogei. Construcția are parter și un etaj și este în formă dreptunghiulară. Locația este deservită de o parcare publică pe str. Oborului iar documentația tehnică a fost realizată. Se vor analiza creșterile de cheltuieli ca urmare a creșterii prețurilor unor materiale de construcție, a manoperei suplimentare față de SF, valoarea totală a investiției fiind de 5 518
981 lei, proiectul fiind finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.3 - „Oferirea de
sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”.
Sursa: atitudineadincalarasi.ro

DÂMBOVIȚA

Au început lucrările
de reabilitare și modernizare
a Parcului Chindia

Punerea
în valoare a potențialului
turistic al județului, un obiectiv
important al CJ Giurgiu
GIURGIU

Au început primele lucrări importante în parcul
Chindia, cea mai extinsă zonă verde și de relaxare din
oraș. Într-o primă etapă, parcarea din zona terenurilor
de tenis va face obiectul unui amplu proces de reabilitare, incluzând turnarea de covor asfaltic, dar și lucrări
de preluare a apelor pluviale sau de refacere a trotuarelor și aleilor pietonale. În a doua etapă, pe strada
Cornel Popa, în zona skatepark și a pasarelei de acces
pe Mihai Bravu, va fi realizată o nouă intrare către parc
și Gradina Zoologică, dar și o parcare auto pentru aproximativ 50 de autoturisme, investiții de natură să contribuie la diminuarea aglomerației din zonele de acces
în Parcul Chindia. Suprafața avută în vedere în cadrul
proiectului este de aproximativ 180.000 de mp., valoarea investiției va depăși 35.000.000 lei, iar finanțarea
este asigurată din fonduri europene.
Sursa: damboviteanul.com
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE

Unul dintre obiectivele Consiliului Județean Giurgiu este punerea în valoare a potențialului turistic al județului, turismul și cultura fiind factori stimulatori pentru dezvoltarea economică. Proiectul de investiții „Valorificare turistică durabilă a
monumentelor istorice: Crucea lui Mihai Viteazul și Ansamblul
comemorativ (Capela și Crucea lui Șerban Cantacuzino) situate în satul Crucea de Piatră, comuna Călugăreni” va fi propus
spre finanțare prin PNRR. Prima etapă a proiectului o reprezintă restaurarea Capelei lui Șerban Cantacuzino, iar investiția totală se ridică la aproximativ 8.000.000 lei, fonduri nerambursabile din PNRR. Obiectivul general al proiectului îl constituie
dezvoltarea și modernizare infrastructurii turistice prin valorificarea resurselor naturale, culturale, de mediu și patrimoniu.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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Încep
lucrările de execuție
la Unitatea de Primire
Urgențe Slobozia

IALOMIȚA

Contractul de lucrări de execuție și dotări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalul Județean de Urgență
Slobozia”, a fost semnat joi, 10 martie 2022. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale” –
Operațiunea B – „Unități de primiri urgențe”, și vizează modernizarea, extinderea și dotarea UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia. În cadrul proiectului se vor executa lucrări de extindere a Unității de Primire Urgențe – realizându-se o nouă suprafață construită de 961 mp (321 mp menținuți din existent și 640 mp din extinderea propusă), la care
se va adăuga o nouă copertină peste zona de acces a ambulanțelor, cu o suprafață de 122 mp. UPU va fi dotată cu echipamente specifice pentru facilitarea desfășurării activității și
îmbunătățirea actului medical. Durata de execuție a lucrărilor
este de 19 luni, iar valoarea contractului de execuție a lucrărilor și dotare este de 8.329.502,41 lei (TVA inclus).
Sursa: ziarulialomita.ro

Foto: banatulazi.ro

TELEORMAN

La Zimnicea, finanțări
100% nerambursabile
pentru reabilitarea
termică a blocurilor
Primăria orașului Zimnicea informează proprietarii de apartamente că prin Programul Național de Redresare și Reziliență pot fi accesate finanțări 100% nerambursabile, în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe. Categoriile de lucrări eligibile sunt lucrări de creștere a eficienței energetice: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a
sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; lucrări
pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini
electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
alte tipuri de lucrări.
Finanțarea poate fi accesată doar prin intermediul
asociațiilor de proprietari, iar în acest sens Primăria
orașului Zimnicea vine în sprijinul cetățenilor asigurând
consultanța necesară în vederea înființării asociațiilor
de proprietari și pentru depunerea proiectelor. Conform Ghidului de Finanțare, proiectele vor putea fi depuse începând cu 1 aprilie 2022, iar aprobarea finanțării se va face pe criteriul primului venit.
Sursa: ziarul-mara.ro

Licitație
pentru pasaje pietonale
la înălțime, o nouă atracție
pentru turiști, la Sinaia
PRAHOVA

Primăria a lansat o licitaţie de aproape 25 de milioane de lei
fără TVA, care include amenajarea celor două pasaje pietonale la
înălțime, dar şi modernizarea trotuarelor şi iluminatului public. Investiţia presupune implementarea proiectului „NOCO2 – CALE
PENTRU PIETONI”, ce include amplasarea a două pasaje pietonale supraterane, unul la intersecţia străzilor Aleea Kusadasi şi Walter Mărăcineanu şi cealaltă la intersecţia Calea Bucureşti (DN1) cu
Str. Badea Cârţan; modernizarea şi reabilitarea trotuarelor existente; amenajarea trecerilor de pietoni din zonă; modernizarea iluminatului public din arealul vizat; semnalizare verticală (indicatoare de
circulaţie) şi orizontală (marcaje rutiere); devieri de reţele de utilităţi.
Obiectivul general al proiectului se încadrează în prioritatea de investiții 4e, care derivă din Obiectivul Tematic 4 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate
sectoarele” al Programului Operațional Regional 2014-2020.
Sursa: ziarulincomod.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.

