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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud-Muntenia a organizat joi, 24 

noiembrie, începând cu ora 11:00, la sediul 
central din municipiul Călărași, evenimentul de 
lansare a Programului Regional Sud-Muntenia 
2021-2027. În cadrul aceluiași eveniment, a 
avut loc și inaugurarea Corpului B al sediului 
central al Agenției. Întreaga acțiune s-a derulat 
sub sloganul „Program nou în casă nouă!”.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este cel 
de-al treilea program regional implementat în regiunea 
Sud-Muntenia, după POR 2007-2013 și POR 2014-2020.

De această dată, ADR Sud-Muntenia este Autoritatea 
de Management pentru Programul Regional Sud-Mun-
tenia 2021-2027 și va gestiona în viitorul exercițiu finan-
ciar peste 1,5 miliarde de euro pentru cetățenii din jude-
țele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovi-
ța, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Plecând de la specificitățile regionale, de la lecțiile în-
vățate în derularea POR 2014-2020 și de la documente-
le regionale de programare, fondurile europene atribuite 

pentru dezvoltarea regională durabilă în exercițiul finan-
ciar 2021-2027 vor finanța investiții în infrastructură, ser-
vicii și echipamente necesare relevante, precum și achi-
ziționarea, testarea și pilotarea de soluții și aplicații, in-
clusiv asigurarea securității cibernetice și interoperabili-
tății acestora în vederea valorificării avantajelor digitali-
zării prin dezvoltarea de servicii pentru siguranța și în be-
neficiul cetățenilor, al mediului de afaceri și de cerceta-
re și al autorităților și instituțiilor publice locale/centrale.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 benefi-
ciază de o alocare totală de 1.576.796.471 euro, distribu-
ită pe șapte priorități (printre care și asistența tehnică).

• Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice – 423.938.789 euro;

• Prioritatea 2: O regiune cu mobilitate urbană dura-
bilă – 365.497.648 euro;

• Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu 
mediul – 215.992.942 euro;

• Prioritatea 4: O regiune mai accesibilă – 225.147.059 euro;
• Prioritatea 5: O regiune educată – 76.063.527 euro;
• Prioritatea 6: O regiune atractivă – 203.584.706 euro;
• Prioritatea 7: Asistență tehnică – 66.571.800 euro.

(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
Ședința festivă de lansare a noului Program Regio-

nal s-a bucurat de prezența demnitarilor Teodora Elena 
Preoteasa, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primu-
lui-Ministru, Simona Bucura Oprescu, deputat, președin-
ta Comisiei de Administrație Publică și Amenajarea Te-
ritoriului a Camerei deputaților, suport legislativ pentru 
descentralizarea programelor regionale, Roxana Mânza-
tu, Secretar de stat în cadrul Departamentului pentru 
evaluare integrată și monitorizarea programelor finan-
țate din fonduri publice și europene, Carmen Moraru, 
Secretar de stat – Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, Lucian Dan Vlădescu, Președinte Autoritatea 
de audit, Curtea de Conturi a României, reprezentanților 
Comisiei Europene: Sofia Alves, director DG REGIO - Di-
recția Generală Politică Regională și Urbană, Nicola Aimi 
și Irina Șofletea, manageri de program DG REGIO-Direc-
ția Generală Politică Regională și Urbană, oficialităților 
române, reprezentanți ai clerului și mass-media. De a-
semenea, Marcel Boloș, Ministrul Investițiilor și Proiec-
telor Europene și europarlamentarul Victor Negrescu au 
transmis mesaje înregistrate de susținere.

Tot în cadrul evenimentul a fost semnată o declarație 
comună prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene și ADR Sud-Muntenia se angajează la o colabo-
rare susținută și proactivă, pentru a asigura implemen-
tarea fondurilor europene destinate regiunii Sud-Mun-
tenia astfel încât „prin resursele disponibile din Fondul 
European de Dezvoltare Regională, vom pune în practică 
viziunea de modernizare a regiunii, în sistem descentrali-
zat, dar și coordonat.”

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud-Mun-
tenia: „Este momentul în care pornim în noul exercițiu fi-
nanciar și, având în vedere că fiecare regiune are propriul 
program, doresc să le mulțumesc celor care au susținut a-
ceastă descentralizare. Principala rațiune pentru care pro-
gramele regionale au fost descentralizate este aceea de a 
finanța într-un mod cât mai fidel nevoile, cerințele pe care 
comunitățile noastre le au. Nu va fi un drum ușor, dar sunt 
convins că la sfârșitul exercițiului financiar vom putea spu-
ne că programul a fost un succes, dar pentru aceasta vă 
invit să acționăm împreună, sinergic, administrația locală 
împreună cu cea centrală, cu Comisia Europeană, cu toți 
actorii importanți ai regiunii.”

Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Județean 
Teleorman și în același timp președintele CpDR Sud-Mun-
tenia: „Participăm astăzi la un eveniment important pen-
tru regiunea noastră. Spun important pentru că autorită-
țile publice vor avea posibilitatea să identifice alte opor-
tunități, să depună proiecte și să atragă noi fonduri euro-
pene pentru a continua procesul de dezvoltare la nivelul 
Regiunii Sud-Muntenia. Beneficiarii acestui program, nu 
suntem noi autoritățile publice locale sau județene, sunt 

cetățenii din regiunea noastră. Nu îmi exprim doar spe-
ranța, ci am încrederea că Programul Regional va fi unul 
de succes. Am învățat din experiența celor două progra-
me anterioare.”

Teodora Elena Preoteasa, consilier de stat în cadrul 
Cancelariei prim-ministrului: „Guvernul României a fost și 
este un susținător al consolidării rolului Autorităților Re-
gionale în procesul de luare a deciziilor la nivel național și 
european. Am certitudinea că acest demers va contribui în 
mod decisiv la reducerea disparităților economice și socia-
le existente. Succesul absorbției acestor fonduri va avea ca 
rezultat îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățeni, 
iar acest lucru nu se poate realiza fără a lucra împreună 
pentru atingerea obiectivului nostru comun de a valorifi-
ca potențialul regional prin impulsionarea și diversificarea 
activităților economice și prin investițiile durabile pentru o 
României competitivă și pregătită pentru viitor.”

Ioan Marcel BOLOȘ, ministrul Investițiilor și proiecte-
lor europene: „Vă felicit pentru organizarea acestui eveni-
ment măreț de lansare a Programului Regional Sud-Munte-
nia 2021-2027. Vă doresc să aveți parte de o bună implemen-
tare, pentru că așa cum ați identificat nevoile la nivel regio-
nal, fie că vorbim despre mobilitate urbană, eficiență ener-
getică, infrastructură rutieră sau regenerare urbană, toate 
aceste proiecte vor prinde contur de acum înainte. Vă doresc 
mult succes în implementarea Programului Regional. Vă sun-
tem alături în identificarea soluțiilor pentru problemele care 
pot să apară în implementarea programului. Mult succes și 
bună implementare.”

Sofia Alves, director DG REGIO - Direcția Generală Poli-
tică Regională și Urbană: „Mă bucur să mă aflu azi aici la 
lansarea Programului Regional și inaugurarea noului sediu 
al ADR Sud-Muntenia. Este un moment important, aș putea 
spune un moment istoric. Programul Regional Sud-Munte-
nia, alături de cel al Regiunii Vest, au fost primele programe 
aprobate de Comisia Europeană.

(continuare în pagina 4)
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(continuare din pagina 3)
Vreau să felicit Guvernul României pentru decizia de a 

descentraliza implementarea Programelor Regionale. O deci-
zie foarte importantă pentru membrii comunităților care vor 
beneficia de pe urma implementării proiectelor cu finanțare 
europeană. Sunt convinsă că veți implica toți actorii intere-
sați, inclusiv grupurile vulnerabile pentru ca abordarea să fie 
una inclusivă, iar investițiile să ajungă exact acolo unde este 
nevoie pentru îmbunătățirea condițiilor de trai la nivel local. 
Este important să colaborăm în continuare pentru a face fa-
ță provocărilor care ne așteaptă în viitorul apropiat. Vreau să 
vă urez succes și spor la treabă!”.

Simona Bucura Oprescu, deputat, Președinta Comi-
siei de Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului 
a Camerei Deputaților, Suport legislativ pentru descen-
tralizarea Programelor Regionale: „ Vă apreciez și vă res-
pect munca extraordinară pe care o faceți în folosul co-
munităților din Regiunea Sud-Muntenia. Ne-am luptat și 
am reușit ca Agențiile pentru Dezvoltare Regională să fie 
implicate în mecanismele de decizie și cheltuire a bani-
lor europeni. ADR Sud-Muntenia gândește nevoile ope-
raționale în acord cu nevoile regiunii. Finanțările vor aco-
peri mai bine necesitățile specifice și de ce să nu recu-
noaștem, atitudinea ADR Sud-Muntenia a fost întotdeau-
na predictibilă, proactivă și prietenoasă cu beneficiarii. 
Programul Regional 2021-2027 să fie cu folos și să aducă 
dezvoltare comunităților dumneavoastră.”

Carmen Moraru, secretar de stat Ministerul Investiții-
lor și proiectelor europene: „Am privilegiul de a participa la 
lansarea acestui Program Regional, acesta fiind primul pro-
gram aprobat de Comisia Europeană, alături de cel al Regi-
unii Vest. ADR Sud-Muntenia și-a propus să lanseze primele 
ghiduri până la finele acestui an. Felicitări! Fondurile europe-
ne sunt prezentul, dar mai ales viitorul nostru.”

Victor Negrescu, europarlamentar: „Felicitări pentru fap-
tul că acum intrăm într-o nouă programare financiară 2021-
2027. Sper ca aceasta să ajute la dezvoltarea acestei regiuni 
importante a țării noastre. Am citit obiectivele pe care le-ați 
fixat la nivelul noii programări financiare și am observat do-
rința dumneavoastră de a găsi soluții la inegalitățile existen-
te la nivelul regiunii. Acest nou program va permite corecta-
rea acestor discrepanțe între Nord și Sud, dar și între zonele 
urbane și rurale. Să folosiți mai bine potențialul oferit de pro-
ximitatea de București, dar mai ales să dezvoltați acele co-
munități care merită sprijinul nostru. Finanțările sunt extrem 
de utile pentru perioada următoare. Felicit ADR Sud-Munte-
nia pentru acest eveniment, pentru faptul că încep o nouă 
programare financiară și pentru aceste obiective care sunt 
convins că în parteneriatul dumneavoastră vor duce la dez-
voltarea acestei regiuni”.

Inaugurarea noului sediu al Agenției s-a făcut în prezen-
ța autorităților invitate la eveniment. De anul acesta, ADR 
Sud-Muntenia are un nou sediu funcțional, în valoare de 

peste 7.6 milioane de lei, inclusiv TVA. Dobândirea noii cali-
tăți de Autoritate de Management (AM) a Programului Re-
gional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027 a determinat, implicit, 
suplimentarea numărului de colegi angrenați în noile acti-
vități. Implementarea viitorului Program și asumarea noilor 
responsabilități, ce ne onorează de altfel, au condus la creș-
terea capacității instituționale a Agenției, clădirea Corpului 
B venind în sprijinul desfășurării optime a activităților insti-
tuției. Așadar, o astfel de investiție era imperios necesară 
pentru decongestionarea activității. Construcția ce se des-
fășoară pe o suprafață de 1.953 mp., a fost realizată pe un 
teren de 1.800 mp., achiziționat de Agenție. Realizarea clă-
dirii Corp B a condus la obținerea de noi spații: două arhive, 
19 birouri, două săli de ședință, zone comune și tehnice. Lu-
crările, finanțate exclusiv din bugetul propriu al Agenției, au 
fost derulate pe o perioadă de 25 luni. Adiacent clădirii au 
fost realizate 400 mp. de alei carosabile, 165 mp. de alei pie-
tonale și 90 mp. de spații verzi.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este publicat 
pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Despre 
noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională 
> 2021-2027 > Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, 
link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/
article/823/PR-SM-2021-2027.rar.

https://www.adrmuntenia.ro
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Autoritatea de Management 
a Programului Regional Sud 

Muntenia 2021-2027 relansează 
procesul de constituire a 
Comitetului de Monitorizare 
pentru Programul Regional Sud- 
Muntenia 2021-2027.

Comitetul de Monitorizare pen-
tru Programul Regional Sud-Munte-
nia sau CM PRSM este structura de 
tip partenerial, fără personalitate juri-
dică, cu rol decizional strategic în pro-
cesul de implementare a Programu-
lui Regional Sud-Muntenia 2021-2027, 
care se instituie cu respectarea prin-
cipiului parteneriatului și îndeplinește 
funcțiile prevăzute la art. 38 din Regu-
lamentul (UE) nr. 1060/2021.

În vederea selectării unor parteneri relevanți din ca-
drul societății civile de la nivel regional, implicați ca mem-
bri ai comitetului, Autoritatea de Management a Progra-
mului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 invită organi-
zațiile interesate care activează în domeniile promovării 
drepturilor fundamentale ale omului și în domeniul pro-
movării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități 
și a nediscriminării, în conformitate cu Carta Drepturilor 
Fundamentale ale UE să își exprime interesul pentru par-
ticiparea în cadrul Comitetul de Monitorizare pentru Pro-
gramul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, prin comple-
tarea formularului de intenție și transmiterea acestuia pe 
adresa secretariat.cmsm@adrmuntenia.ro.

Ținând cont de faptul că în cadrul primului apel de se-
lecție a partenerilor relevanți din cadrul societății civile, 
a mediului universitar și a mediului de cercetare în ca-
drul Comitetului de Monitorizare a Programului Regio-
nal Sud-Muntenia nu au fost depuse formulare de inten-
ție din partea organismelor non-guvernamentale mai 
sus menționate, Autoritatea de Management a PR SM își 
rezervă dreptul de a trimite invitații de participare orga-
nismelor non-guvernamentale ce sunt cunoscute ca fi-
ind active în cele două domenii mai sus menționate.

Menționăm că, în cadrul acestui proces vor fi selec-
tate două entități.

Termenul limită pentru transmiterea dosarelor de 
candidatură este 5 decembrie 2022.

În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Ma-
nagement a Programului Regional Sud Muntenia 2021-
2027 va avea în vedere reprezentativitatea, expertiza și 
experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să 
fie implicate activ în coordonarea strategică.

Autoritatea de Management precizează totodată că, 
în cazul în care partenerii relevanți din cadrul societății 
civile de la nivel regional fac parte dintr-o organizație de 
tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în con-
siderare formularele de intenție transmise individual de 
către membrii acestora.

În urma finalizării procesului de selecție a organizații-
lor, Autoritatea de Management a Programului Regional 
Sud Muntenia 2021-2027, va solicita nominalizarea par-
ticipanților la Comitetul de Monitorizare în termen de 3 
zile lucrătoare.

Metodologia de selecție a partenerilor relevanți din 
cadrul societății civile de la nivel regional pentru Comi-
tetul de Monitorizare a Programului Regional Sud Mun-
tenia 2021-2027, Apelul 2, și anexele pot fi descărcate de 
pe site-ul ADR Sud-Muntenia, www.adrmuntenia.ro, sec-
țiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud - Muntenia > 
Dezvoltare regională > 2021-2027 > Programul Regional 
Sud-Muntenia 2021-2027, titlul „Metodologia de selecție 
a partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitoriza-
re pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027”, 
link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_
file/article/831/Metodologia-si-anexe-2-pdf.rar.

Anunț privind selecția partenerilor relevanți din cadrul 
societății civile pentru Comitetul de Monitorizare 

pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:secretariat.cmsm@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/831/Metodologia-si-anexe-2-pdf.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/831/Metodologia-si-anexe-2-pdf.rar
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud-Muntenia a organizat, joi, 24 

noiembrie 2022, începând cu ora 08:15, trei 
vizite de lucru la proiectele finanțate prin 
POR 2014-2020, în municipiul Călărași, la care 
au fost invitați să participe reprezentanții 
Comisiei Europene și ai autorităților publice 
locale și județene.

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud-Mun-
tenia, însoțit de Sofia Alves, director-DG REGIO-Direcția 
Generală Politică Regională și Urbană, Nicola Aimi și Iri-
na Șofletea, manageri de program DG REGIO-Direcția Ge-
nerală Politică Regională și Urbană, au vizitat trei proiecte 
implementate prin Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020, în municipiul Călărași. Din delegație a mai fă-
cut parte Andreea-Mirela Tache, director Direcția Econo-
mică în cadrul ADR Sud-Muntenia, Gabriela Călin, director 
AM PR Sud-Muntenia 2021-2027 și Mariana Vișan, direc-
tor Direcția Organism Intermediar POR.

Ziua a început cu vizitarea proiectul „Dotarea infras-
tructurii Ambulatoriului Spitalului Județean Călărași”, fi-
nanțat în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infras-
tructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - 
„Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care con-

tribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, 
reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de să-
nătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătăți-
rea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale la servici-
ile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 - Creș-
terea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și 
a celor de nivel secundar, în special pentru zonele săra-
ce și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii. Valoarea tota-
lă a proiectului a fost de 10.335.990,72 de lei, din care 
peste 7,2 milioane de lei a constituit contribuția din Fon-
dul European de Dezvoltare Regională, aproape 2,9 mi-
lioane de lei a fost alocarea din bugetul național, în timp 
ce beneficiarul a asigurat o cofinanțare de peste 200 de 
mii de lei. În urma implementării proiectului s-a urmărit 
creșterea calității serviciilor medicale și a gradului de ac-
cesibilitate a populației deservite la standardele impuse 
de normele europene.

Al doilea obiectiv aflat pe lista vizitei de lucru a fost Poș-
ta Veche, clădire monument istoric restaurată cu ajutorul 
fondurilor europene nerambursabile prin proiectul „Dez-
voltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumen-
tului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași”. Valoarea 
totală a proiectului a fost de 11,56 milioane de lei, din care 
9,01 milioane de lei a reprezentat contribuția FEDR.

(continuare în pagina 7)

Proiecte REGIO implementate în municipiul Călărași, 
vizitate de reprezentanții Comisiei Europene

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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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 imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

(continuare din pagina 6)
Restaurarea ṣi renovarea clădirii s-a realizat cu ajuto-

rul fondurilor REGIO, prin Programul Operațional Regio-
nal 2014-2021, în cadrul Axei prioritare 5 – „Îmbunătăți-
rea mediului urban și conservarea, protecția și valorifica-
rea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de inves-
tiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvol-
tarea patrimoniului natural și cultural” și a avut ca obiectiv 
general punerea în valoare a monumentului istoric „Poș-
ta Veche”, redându-l circuitului turistic, în vederea crește-
rii atractivității turistice a municipiului și a județul Călărași.

Proiectul „Dezvoltarea Gimart Import Export SRL prin 
achiziția de echipamente” a fost cel de-al treilea obiec-
tiv finanțat prin POR 2014-2020, vizitat de delegația ADR 
Sud-Muntenia și reprezentanți ai Comisiei Europene. Va-
loarea totală a proiectului finanțat în cadrul Axei prio-
ritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor 
mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea 
creării și extinderea capacităților avansate de producție 
și dezvoltarea serviciilor”, a fost de 7,84 milioane de lei, 
din care 3,46 milioane de lei a reprezentat contribuția 
FEDR. Obiectivul general al proiectului a constat în ex-
tinderea gamei de produse realizate prin achiziția de ac-
tive corporale (83 de echipamente ) și necorporale (sof-
tware-proiectare, design produse, CNC, site web), actu-
ale și performante.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud-Muntenia a participat, vineri, 

25 noiembrie 2022, începând cu ora 08:15, 
alături de reprezentanți ai Comisiei Europene 
și ai autorităților publice locale din județul 
Dâmbovița, la o întâlnire de lucru organizată 
la sediul Consiliului Județean. În cadrul 
evenimentului s-a discutat situația proiectelor 
finanțate prin Programul Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, în regiunea Sud-Muntenia.

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud-Mun-
tenia, însoțit de Sofia Alves, director DG REGIO-Direcția 
Generală Politică Regională și Urbană, Nicola Aimi și Irina 
Șofletea, manageri de program DG REGIO - Direcția Ge-
nerală Politică Regională și Urbană, au vizitat, în aceeași 
zi, cinci proiecte implementate prin Programul Operațio-
nal Regional (POR) 2014-2020, în județul Dâmbovița. Din 
delegație au mai făcut parte Andreea-Mirela Tache, di-
rector Direcția Economică în cadrul ADR Sud-Muntenia și 
Gabriela Călin, directorul Autorității de Management pen-
tru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extin-
derea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gim-
naziale «Matei Basarab» din Târgoviște, Județul Dâmbo-
vița” a fost primul proiect vizitat în municipiul Târgoviș-
te. În valoare totală de peste 22,2 milioane de lei, din ca-
re 18,8 milioane de lei contribuție FEDR, proiectul a pri-
mit finanțare în cadrul Axei prioritare 10: „Îmbunătăți-
rea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.1.B 
„Creșterea gradului de participare la nivelul educației tim-
purii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii 
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”. În urma 
investițiilor realizate cu sprijinul fondurilor europene ne-
rambursabile, școala a fost reabilitată în întregime, be-
neficiind de o sală de sport, laboratoare noi, o sală mul-
tifuncțională, de un teren de sport exterior ultramodern, 
dotări didactice, gospodărești, dotări și echipament spor-
tiv pentru sala de sport și terenul exterior, echipament 
audio-video, echipament IT, software și mobilier nou.

(continuare în pagina 9)

Reprezentanții Comisiei Europene, în vizită la proiecte 
REGIO implementate cu succes în județul Dâmbovița

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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(continuare din pagina 8)
Delegația alcătuită din reprezentanții ADR Sud-Mun-

tenia și cei ai Comisiei Europene au vizitat apoi Parcul 
public de agrement și loisir UM Gară, din municipiul Târ-
goviște, amenajat prin POR 2014-2020 Axa prioritară 4 - 
„Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”, Prioritatea de 
investiții 4.2 - „Îmbunătățirea mediului urban”. Valoa-
rea totală a proiectului a fost de peste 7 milioane de lei, 
din care 6.018.613,26 lei au reprezentat contribuție FE-
DR. Proiectul „Amenajare Parc Public de Agrement și Lo-
isir UM Gară din Târgoviște, Județul Dâmbovița” a pri-
mit o finanțare de peste 7 milioane de lei pentru recon-
versia funcțională a terenurilor și suprafețelor degrada-
te în scopul revitalizării mediului urban, reducerea po-
luării aerului și creșterea oportunităților de agrement și 
petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului, 
precum și realizarea unui centru multifuncțional - bibli-
otecă în spațiu liber. Parcul public de agrement și loisir 
UM Gară cuprinde peste 16.000 mp de spațiu verde pre-
văzut cu sistem automat de irigații, iluminat ambiental 
modern, piațetă și fântână arteziană, loc de joacă și de 
fitness, bibliotecă în aer liber, alei pietonale și piste pen-
tru biciclete, mobilier modern și bănci inteligente.

Al treilea obiectiv vizitat a fost Proiectul „Dezvoltarea 
durabilă a societății GLULAM SA prin investiții în active 
performante”, finanțat prin Axa prioritară 2 – „Îmbună-
tățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Pri-
oritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea 
capacităților avansate de producție și dezvoltarea servicii-
lor”, accesat de GLULAM S.A.. Peste 7,9 milioane de lei au 
primit reprezentanții IMM-ului pentru retehnologizarea 
fabricii de lemn încleiat GLULAM. Conform contractului 

de finanțare, compania din Târgoviște a făcut investiții cu 
caracter inovativ prin achiziționare de active corporale și 
active necorporale performante în domeniul fabricării de 
furnire și panouri de lemn. Au obținut certificarea euro-
peană a două produse, recertificarea sistemelor de ma-
nagement și au participat la un târg internațional, unde 
au avut posibilitatea să își promoveze produsele.

Ansamblul Monumental Curtea Domnească din Târgo-
viște a fost al patrulea proiect finanțat cu fonduri neram-
bursabile, vizitat în cadrul deplasării în județul Dâmbovi-
ța. Proiectul „Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbo-
vița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Ță-
rii Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și 
valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domneas-
că din Târgoviște”, a primit o finanțare de peste 19,7 mili-
oane de lei pentru realizarea obiectivelor propuse. Finan-
țat prin Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimo-
niului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 - „Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului na-
tural și cultural”, proiectul a urmărit valorificarea durabi-
lă, prin conservarea și protejarea următoarelor obiective 
istorice: ruinele Bisericii Paraclis, Turnul Chindiei, Biserica 
Domnească Mică Sf. Vineri și Biserica Domnească Ador-
mirea Maicii Domnului. Prin realizarea acestei investiții, 
s-a urmărit impulsionarea dezvoltării locale prin creșterea 
numărului de vizitatori și intensificarea activităților eco-
nomice pe parcursul perioadei de implementare și suste-
nabilitate. Cele patru obiective istorice reabilitate din An-
samblul Curtea Domnească fac parte din bunurile clasate 
în Patrimoniul Cultural Național din România.

(continuare în pagina 10)
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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 imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

(continuare din pagina 9)
Ultimul proiect aflat pe lista obiectivelor vizitate vineri, 25 

noiembrie 2022, a fost „Înființare centru social pentru per-
soane vârstnice prin reabilitare clădire P+2, nr. 18, strada Rân-
dunelelor, Pucioasa, județ Dâmbovița”. Finanțat prin Axa pri-
oritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, 
Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sa-
nitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel națio-
nal, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îm-
bunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recre-
are, precum și trecerea de la serviciile instituționale la servici-
ile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 – 
„Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vul-
nerabil: persoane vârstnice”, proiectul a avut o valoare totală 
de peste 2,6 milioane de lei. Cu sprijinul fondurilor europene 
nerambursabile, o clădire dezafectată din domeniul public al 
orașului Pucioasa a fost reabilitată, urmând a servi drept cen-
tru social pentru 169 de persoane vârstnice. Centru va putea 
oferi condiții optime de recuperare, activități fizice, terapie 
ocupațională și asistență psihologică. Totodată, în cadrul cen-
trului de zi, prin dotările realizate în cadrul proiectului, vor fi 
furnizate servicii sociale la standarde internaționale.

Sâmbătă, 26 noiembrie, a fost vizitat Proiectul „Dezvol-
tarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimaterică 
orașul Pucioasa“, finanțat prin POR 2014-2020, Axa priori-
tară 7 - „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 - „Spriji-
nirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii 
teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconver-
sia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice”. Cu o finanțare totală de peste 21.4 milioane de 
lei, în cadrul proiectului s-a realizat reabilitarea străzilor: DC 
136a, strada Carierei, strada Avram lancu, Aleea Ardealului, 
B-dul Gării, strada Libertății, strada 1 Decembrie 1918, stra-
da Stadionului, strada Dacia; crearea a două grădini (spații 
verzi, cu locuri de joacă, sport și fitness), una cu o suprafa-
ță de 2.579 mp și alta cu o suprafață de 4.527,96 mp; achi-
ziționarea unui autovehicul rutier tip „trenuleț”, cu o capa-
citate de transport de minim 40 locuri, destinat plimbărilor 
de agrement prin oraș. Prin această investiție s-a urmărit 
creșterea atractivității turistice în orașul Pucioasa. Strategia 
de relansare a turismului în Pucioasa propune promovarea, 
prin turism durabil a stațiunii balneoclimaterice, ca destina-

ție pentru turiști de orice vârstă, ca alternativă la toate ce-
lelalte stațiuni montane cunoscute, dar aglomerate. Tot în 
Pucioasa, au mai fost vizitate investiții Regio aflate în dife-
rite stadii ale implementării, precum și o unitate de pro-
ducție a ornamentelor de Crăciun, reprezentativă pentru 
economia localității.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 29 noiembrie 2022

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
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Finanțări de 400 milioane de euro pentru firme românești

Primele fonduri de investiții românești ar 
putea fi aprobate până la sfârșitul anului 

2022, pentru a primi bani din linia de finanțare 
europeană de 400 de milioane de euro, alocată 
prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR), pentru a acorda investiții inclusiv 
startup-urilor și firmelor mici și mijlocii.

Investițiile de capital de tip private equity și ventu-
re capital sunt prevăzute în contractul semnat între Gu-
vernul României și FEI la 30 decembrie 2021 ca parte din 
PNRR, iar selecția intermediarilor (echipe de manage-
ment) este efectuată în prezent de FEI dintre solicitări-
le primite în urma apelului deschis publicat în iulie 2022.

Ministerul Fondurilor și Proiectelor Europene (MIPE) 
și Fondul European de Investiții (FEI) au lansat pe 25 iu-
lie 2022 apelul pentru selecția intermediarilor financiari 
pentru alocarea de resurse din Fondul de Fonduri pentru 
Redresare („Recovery Equity Fund” sau „REF”). Contribu-
ția totală, de 400 milioane de euro, va veni din Compo-
nenta 9 a PNRR, intitulată „Suport pentru sectorul privat, 
cercetare, dezvoltare și inovare”.

Apelul este disponibil pe site-ul www.eif.org, la pa-
gina dedicată pe site-ul Fondului European de Investiții, 
iar aplicațiile pot fi depuse continuu până în decembrie 
2025, la adresa de email: ref@eif.org .

Apelul este destinat echipelor de management de 
fond, incorporate sau nu la data depunerii aplicației. Se-
lecția va fi efectuată de către experții Fondului European 
de Investiții, conform criteriilor și procedurilor proprii ca-
re sunt descrise în apel, iar fiecare propunere de aloca-
re va fi supusă aprobării Comitetului de Investiții al REF. 
Apelul nu se adresează companiilor interesate de a obți-
ne investiții de capital – acestea vor putea solicita ulteri-
or de la intermediarii selectați.

Finanțarea va funcționa în cinci pași:
1. Un fond de fonduri de 400 de milioane de euro a 

fost constituit pentru România la Fondul European de In-
vestiții (FEI).

2. FEI a deschis apelul la care se înscriu viitorii inter-
mediari financiari - firme de investiții care administrează 
deja sau vor să administreze fonduri de investiții. Apelu-
rile lansate de FEI vor ține cont de termenii de referință 
aprobați de un Comitet de Investiții sau un departament 
ministerial desemnat de Guvernul României.

3. În perioada 2022-2026, în urma unui proces cuprin-
zător de selecție cuprinzând câteva etape de screening, 
due diligence și negocieri contractuale, FEI selectează in-
termediari financiari cu care semnează acorduri de fi-
nanțare pentru fonduri de capital de risc (noi sau exis-

tente), create pentru o perioadă de 10 ani.
4. Începând din 2022 până în 2026, intermediarii fi-

nanciari vor primi finanțarea de la FEI. 20 de astfel de 
fonduri de investiții naționale sau regionale vor fi consti-
tuite, fie de la zero, fie pe baza unor fonduri de investi-
ții existente deja.

5. Cele 20 de fonduri de investiții finanțate de FEI 
vor acorda, la rândul lor, finanțări de capital de risc star-
tup-urilor și altor firme românești.

Tipurile de fonduri care vor primi finanțările de 400 
milioane euro PNRR:

• Acceleratoare de antreprenoriat, platforme de crowd-
funding sau fonduri de business angels;

• Fonduri de venture capital, private equity, mezza-
nine sau coinvestire, existente sau noi, naționale sau re-
gionale (cu obligația investirii contribuției primite din 
PNRR în România);

• Fonduri de capital de risc axate pe tehnologie;
• Fonduri de tip pre-IPO,
• Fonduri de infrastructură care vor finanța proiecte 

de eficiență energetică sau energie regenerabilă;
• Fonduri de transfer tehnologic pentru comerciali-

zarea inovării.

Câți bani vor primi startup-urile românești

Cu finanțarea PNRR de 400 de milioane de euro plus 
contribuții de la investitori privați, cele 20 de fonduri de 
investiții vor acorda runde de investiții unui număr de 
100 de startup-uri românești și alte firme:

• 50.000-200.000 euro pentru start-up-uri,
• 200.000 – 3.000.000 euro pentru companii în sta-

gii incipiente de creștere,
• 3.000.000 – 5.000.000 pentru firme în etape avan-

sate de creștere,
• peste 5.000.000 pentru midcaps (companii cu pâ-

nă la 3.000 de angajați fiecare),
• 5.000.000 – 20.000.000 pentru proiecte de tip 

energie regenerabilă sau biomasă.
Finanțările vor fi de două tipuri:
• capital de risc (equity). Fondul de investiții reține 

părți sociale din firma finanțată, poate prelua un anu-
mit control de gestiune a firmei și poate primi din pro-
fitul firmei.

• cvasicapital (quasi-equity). Se situează între capita-
lul propriu și datorie, având un risc mai mare decât da-
toriile nesubordonate și un risc mai mic decât capitalul 
comun. Cvasicapitalul poate fi un împrumut negarantat. 
Uneori, cvasicapitalul poate fi convertit în părți sociale 
în firma finanțată, pe care le reține fondul de investiții.

Sursa: startupcafe.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://startupcafe.ro
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Situat la nici o oră de mers cu mașina de 
București, domeniul Ghica de la Ghergani, 

Dâmbovița, reprezintă un monument istoric 
de importanță națională. Acolo a trăit Ion 
Ghica, prim-ministru al României de cinci ori. 
Domeniul de la Ghergani se află la o distanță 
de 40 de kilometri de București, în centrul 
orașului Răcari, Dâmbovița, pe drumul spre 
Târgoviște, având un potențial turistic deosebit 
în apropierea Bucureștiului. Domeniul este 
format dintr-un parc natural, având o grădină 
în mijlocul căreia se află conacul.

Prima atestare documentară a așezării Ghergani da-
tează din 1590, și proprietatea a trecut succesiv în po-
sesia mai multor familii. Ion Ghica a intrat în posesia do-
meniului în anul 1845 și a inițiat reconstrucția conacului 
existent. Ion Ghica a fost urmaș de domnitori și mari dre-
gători, memorialist, economist, om politic, prinț de Sa-
mos, diplomat, inginer și autorul „Scrisorilor către Alec-
sandri”. El a ocupat funcția de premier al Guvernului Ro-
mâniei în anii 1859, 1860, 1866, precum și în perioadele 
1866-1867 și 1870-1871. 

Conacul a fost ridicat după planurile lui Dimitrie Be-
rindei și apoi ale lui George Mandrea. Iar capela a fost 
proiectată de Dimitrie Berindei după planurile schițate de 
Ion Ghica în 1869. Berindei a desenat și iconostasul co-

mandat la Viena. Pisania atesta: „Acest sfânt lăcaș s-a ri-
dicat de Ion Ghica și soția sa Alexandrina în anul Domnului 
1869”. Nivelul superior al capelei servea spațiului liturgic 
și de rugăciune, iar cel inferior servește drept criptă fune-
rară. Interiorul era cândva decorat cu statuete, tablouri, 
vaze valoroase, un pian, totul cu mult gust, Ion Ghica fiind 
inspirat din călătoriile sale la Florența, Napoli, Londra sau 
Viena. Unele legende vorbesc despre faptul că la Gher-
gani a fost plănuită Unirea Principatelor Române. Altele 
menționează apariția haiducilor Iancu Jianu și Ioniță Tun-
sul la Ghergani, în primii ani ai secolului al XIX-lea.

Conacul de la Ghergani a fost reconstruit în două eta-
pe între 1869-1888, după schițele și viziunea lui Ion Ghi-
ca de arhitecții Dimitrie Berindey (1831-1884) și apoi de 
George Mandrea (1855-1916). În Primul Război Mondi-
al, conacul a fost ocupat de armata germană și a sufe-
rit mult. A fost de asemenea afectat de cutremurul din 
1940 și de naționalizare și abuzuri succesive, potrivit pa-
ginii de Facebook „Aici a stat”.

Moștenitoarea domeniului, Irina Bossy-Ghica, a înce-
put un program de restaurare alături de arhitectul Șer-
ban Sturdza. Monumentul istoric, de importanță națio-
nală, de la Ghergani, s-a aflat într-o stare de ruină avan-
sată, pe care, însă, urmașii lui Ghica au reușit să o conso-
lideze cu forțe proprii, sub atenta îndrumare a altui ur-
maș de familie celebră a României - Șerban Sturdza, ar-
hitect specialist în restaurarea monumentelor istorice.

Sursa: adevarul.ro

Povestea domeniului Ghica, locul unde a trăit românul 
care a fost de cinci ori prim-ministru al țării

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
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Proiectul „Elaborarea Planului de Amenajare a Te-
ritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș” – presupune tran-
spunerea în format GIS (Sistem Informațional Geogra-
fic) a P.A.T.J.

Valoarea totală a proiectului „Elaborarea Planului 
de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș” 
este de 1.666.000,00 lei cu TVA, din care 1.388.349,08 
lei cu TVA cheltuieli eligibile și 277.650,92 lei cu TVA 
cheltuieli neeligibile, iar perioada de implementare es-
te de 36 de luni.

Proiectul „Elaborarea Planului de Amenajare a Te-
ritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș” va avea un impact 
pozitiv asupra dezvoltării socio-economice a județu-
lui, deoarece reprezintă documentul de referință ca-
re va sta la baza investițiilor viitoare în infrastructura 
și serviciile publice și private necesare ridicării nivelu-
lui de atractivitate a județului, creșterii calității vieții în 
zonele urbane și rurale, dezvoltării capitalului econo-
mic și uman, a accesibilității și conectivității la rețele de 
transport și energie, protejării valorilor cadrului natural 
și a patrimoniului cultural în județ.

Proiectul Elaborarea Planului de Amenajare a Teri-
toriului Județean (P.A.T.J.) Argeș, C10-I4-84, este finan-
țat prin PNRR/2022/C10, Runda 1 aferentă Componen-
tei 10 – Fondul local, Operațiunea I4 – Elaborarea/ac-
tualizarea în format GIS a documentațiilor de amenaja-
re a teritoriului.

Sursa: arges-stiri.ro

Consiliul
Județean Argeș a semnat

un nou proiect
finanțat din fonduri

europene

Consiliul județean Dâmbovița a semnat contractul de 
finanțare pentru proiectul de reabilitare a DJ 712 A Run-
cu - Râu Alb. Valoarea totală este de 15.200.000 de lei, 
din care, prin „Anghel Saligny”, este asigurată suma de 
aproximativ 9.000.000 de lei, Consiliul județean urmând 
să contribuie cu diferența de 6.100.000 de lei. Așadar, 
pe tronsonul cu lungimea de 2,1 km se vor realiza: fun-
dații; covoare asfaltice; 11 podețe; 7 podețe de acces; 
șanțuri pavate pe o lungime de 3,3 km; 80 ml de rigole 
carosabile; 150 ml de rigole ranforsate.

Sursa: ziardambovita.ro

S-a semnat
contractul de finanțare

pentru proiectul de Reabilitare
DJ 712 A Runcu - Râu Alb

În comuna Cuza Vodă a fost inaugurat noul Centru 
medical ce va purta numele Sfântului Nectarie. Clădi-
rea fostului dispensar uman, dat în folosință în 1968, a 
fost reabilitată cu fonduri oferite de PNDL 2, valoarea 
investiției ridicându-se la 1,4 milioane de lei, din care 
aproximativ 370.000 de lei au fost acoperiți din buge-
tul local pentru dotări.

Noul centru medical pune la dispoziție o farmacie, 
un cabinet de medicină a familiei, dar și cabinete de 
stomatologie, fiziokinetoterapie și, în viitorul apropiat, 
cabinete de pediatrie și geriatrie.

Sursa: obiectiv-online.ro

Un nou
centru medical, inaugurat

în comuna Cuza Vodă

Proiectul
de restaurare al Bisericii

Sfântul Pantelimon
din comuna Vedea,
se apropie de final

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: facebook.com

Vineri, 25 noiembrie, a avut loc la sediul Consiliului 
Județean Giurgiu forumul comun româno-bulgar de-
dicat creării unei rețele de actori interesați să sprijine 
dezvoltarea durabilă a turismului cultural și religios în 
regiunea transfrontalieră Ruse – Giurgiu. În cadrul eve-
nimentului a avut loc prezentarea proiectul de restau-
rare al Bisericii Sfântul Pantelimon din comuna Vedea, 
care se apropie de final.

În această perioadă vor fi montate și indicatoare 
dinspre Bulgaria spre Biserica „Sfântul Pantelimon” din 
comuna Vedea, începând de la Podul Prieteniei și vor 
fi împărțite pliante redactate în română, bulgară și en-
gleză cu informații utile despre obiectivele turistice ce 
se pot vizita. Proiectul se va încheia prin susținerea u-
nei conferințe de presă la Ruse.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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http://obiectiv-online.ro
http://jurnalgiurgiuvean.ro
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Administrația locală din Sfântu Gheorghe a redeschis, la 
începutul lunii noiembrie, Centrul de Zi „Viitorul”. Inaugura-
rea Centrului este rodul unui efort administrativ care a durat 
patru ani, în prezent 30 de copii, cu vârste între 3 și 14 ani, 
din comunitate, beneficiind de educație permanentă și hra-
nă caldă în fiecare zi. Proiectul este unic la nivelul adminis-
trațiilor locale din Ialomița și ar putea reprezenta un exem-
plu de bună practică pentru orice comunitate interesată.

În 2018, a fost identificată, prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală, o sursă de finanțare care a permis 
reabi litarea și modernizarea clădirii, în valoare de 153 mii 
de euro. Construcția propriu-zisă a durat un an, iar acum 
găzduiește și hrănește în fiecare zi 30 de copii, oferind 
părinților acestora șansa de a-și găsi un loc de muncă.

Sursa: independentonline.ro

Centrul de Zi „Viitorul”
Sfântu Gheorghe

s-a redeschis

IALOMIȚA
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Veste bună pentru copiii din satul Nicovani, comuna 
Valea Călugărească. Administrația locală a reușit să fi-
nalizeze un parc de joacă, dotat la standarde europene.

Parcul a necesitat investiție de la bugetul local, du-
rata renovării fiind de 30 de zile. Spațiul de joacă a fost 
dotat cu echipamente de o calitate superioară, de la 
leagăne, balansoare și bănci, până la construirea unui 
gard despărțitor care delimitează parcul de grădiniță. 
De asemenea, la intrarea în parc a fost construită o no-
uă poartă.

Sursa: observatorulph.ro

Parc de joacă
pentru copii, renovat

la standarde europene
în Valea Călugărească

PRAHOVA
Până în prezent, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publi-

ce și Administrației a semnat 98 de contracte în cadrul Pro-
gramului Național de Investiții „Anghel Saligny”, 31 de con-
tracte de finanțare fiind semnate vineri, 25 noiembrie, do-
uă dintre ele vizând proiecte de modernizare străzi și dru-
muri de interes local din în comunele Bragadiru și Moșteni 
din județul Teleorman, dar și construirea podului peste râ-
ul Călmățui. În cele două comune teleormănene, se va re-
aliza modernizarea străzilor în comuna Bragadiru (jud. Te-
leorman), valoarea contractului fiind de 14.000.000 lei, iar 
în comuna Moșteni vor fi modernizate drumuri de inte-
res local, cu o sumă alocată de 5.984.803,23 lei. De ase-
menea, a fost semnat contractul pentru construire pod 
pe DJ 653, peste râul Călmățui din comuna Călmățuiu, km 
87+891-87+904 (Consiliul Județean Teleorman), valoarea 
investiției fiind de 2.895.403,64 lei.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Finanțări
pentru modernizarea străzilor
și drumurilor de interes local 

din comunele Bragadiru și Moșteni

TELEORMAN

Foto: cetateanul.net
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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

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

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.
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Data publicării 29 noiembrie 2022

Se distribuie gratuit

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 Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea 
publicului țintă despre activitatea instituțiilor 
membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud 
Muntenia și despre cele mai importante evenimente 
organizate de acestea în județele regiunii.
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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