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Marți, 14 februarie 2023, Liviu Gabriel 
Mușat, directorul general al Agenției 

pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-
Muntenia a organizat, la solicitarea 
autorităților locale din județul Ialomița, 
o ședință de lucru pentru prezentarea 
oportunităților de finanțare din Programul 
Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027. 
Evenimentul s-a derulat la sediul Consiliului 
Județean Ialomița, din municipiul Slobozia.

La discuții au participat Marian Pavel, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, Alexandru Potor, adminis-
tratorul public al județului Ialomița și reprezentanți din 
cadrul Consiliului Județean.

Prin această întâlnire de lucru, ADR Sud-Muntenia, în ca-

litate de Autoritate de Management pentru PR Sud-Mun-
tenia 2021-2027, și-a propus să vină în întâmpinarea au-
torităților locale oferind informații despre posibilitățile de 
dezvoltare existente la nivel regional, tendințele și priorită-
țile Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
este Autoritate de management pentru Programul Re-
gional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona peste 1,5 
miliarde de euro pentru cetățenii din județele compo-
nente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 es-
te publicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în 
secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Munte-
nia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > PR Sud - Mun-
tenia 2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/pro-
gramul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295.

Oportunitățile de finanțare
din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, 

prezentate autorităților județene din Ialomița
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Joi, 9 februarie, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul 
Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, lansează 
în consultare publică primele ghiduri de finanțare.

• „Sprijin acordat învățământului primar și secundar 
pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calita-
te și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezi-
lienței pentru educația și formarea la distanță și online”, 
din cadrul Priorității P5 - „O regiune educată”, Apelul 
de proiecte PRSM/ID/4/5/4.2/B, Obiectivul Specific RSO 
4.2 - „Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate 
și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot par-
cursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, in-
clusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și for-
marea la distanță și online (FEDR)”.

• „Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, 
regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor 
climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătăți-
rea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere prin 
investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei 
de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia”, din ca-
drul Priorității P4 - „O regiune mai accesibilă”, Apelul de 
proiecte PRSM/ID/3/4/3.2, Obiectivul Specific RSO 3.2 - 
„Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, re-
gionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările cli-
matice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)”.

• „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților 
publice, prin înființarea și operaționalizarea Centrului de 
Date Regional Sud Muntenia”, din cadrul Priorității P1 - „O 
regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprin-
deri dinamice”, Apelul de proiecte PRSM/ID/1/1/1.2/A, 
Obiectivul Specific RSO 1.2 - „Valorificarea avantajelor di-
gitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al orga-
nizațiilor de cercetare și al autorităților publice (FEDR)”.

• „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisii-
lor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice”, 
din cadrul Priorității P2 - „O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul”, Apelul de proiecte PR SM/ID/2/2/2.1/clădiri publi-
ce, Obiectivul Specific RSO 2.1 - „Promovarea eficienței ener-
getice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (FEDR)”.

• „Intensificarea creșterii durabile și a competitivi-
tății microîntreprinderilor,  întreprinderilor mici și între-
prinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia”, din ca-
drul Priorității P1 - „O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice”, Apelul de proiec-
te PRSM/ID/1/1/1.3/B, Obiectivul Specific RSO 1.3 - „In-
tensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivi-
tății IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul 
IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.

• „Intensificarea creșterii durabile și a competitivită-
ții microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea 
Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității P1 - „O regiune com-
petitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, 
Apelul de proiecte PRSM/ID/1/1/1.3/A, Obiectivul Specific 
RSO 1.3 - „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea 
competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă 
în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.

Ghidurile solicitantului conțin informații despre specifi-
citatea proiectelor, modalitatea de completare și de depu-
nere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descri-
ere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contracta-
re a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de 
completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Eventualele observații, comentarii, recomandări, între-
bări clar fundamentate și justificate se vor transmite prin 
intermediul formularului de feedback, publicat în pagina de 
prezentare a fiecărui ghid, precum și la adresa de e-mail 
ghiduri@adrmuntenia.ro, până în data de 3 martie 2023.

Ghidurile pot fi consultate pe website-ul Agenției, 
www.adrmuntenia.ro, link: https://www.adrmuntenia.
ro/ghiduri-in-consultare-publica-pr-sm-20212027/sta-
tic/1685.

Primele ghiduri de finanțare din cadrul Programului Regional 
Sud-Muntenia 2021-2027, lansate în consultare publică!

https://www.adrmuntenia.ro
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ADR Sud-Muntenia anunță publicul interesat asupra 
finalizării parcurgerii etapei de încadrare pentru Planul 
de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2021-2027, ti-
tular ADR Sud-Muntenia. Ca urmare a parcurgerii eta-
pei de încadrare, a fost emisă Decizia etapei de înca-

drare a Agenției pentru Protecția Mediului Argeș cu nr. 
152/b/26.01.2023, conform căreia, Planul de Dezvoltare 
Regională 2021-2027 al Regiunii Sud-Muntenia – se su-
pune evaluării de mediu și nu se supune etapei studiului 
de evaluare adecvată.

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD- MUN-
TENIA ORGANIZEAZĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 6 MARTIE 
2023,CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT 
ÎN CADRUL SERVICIULUI MONITORIZARE PROIECTE POR, LA 
BIROUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘ-
TE. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ 
DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una 

dintre următoarele ramuri de știință - inginerie civilă, ingine-
rie electrică, electronică și telecomunicații, inginerie geologi-
că, mine, petrol și gaze,ingineria transporturilor,inginerie me-
canică, științe economice (conform nomenclatorului dome-
niilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);

 9 Capacitate de lucru în echipă;
 9 Capacitate de analiză și de sinteză;
 9 Rezistență la stres și la lucrul peste program;

Alte cerințe:
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune și în țară.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa de 
e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro până la data de 3 
martie 2023, ora 14:00.

3. Concursul constă în 2 probe(probă scrisă și interviu). 
Prima probă- proba scrisă- se susține în data de 06.03.2023, 
începând cu ora 10.00, la sediul central al ADR Sud-Munte-
nia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director, direc-
ția OI POR, email: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef 
birou resurse umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.
ro, tel: 0242-331769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente necesa-
re înscrierii la concurs pot fi consultate pe website-ul ADR 
Sud-Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Co-
municare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concur-
suri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_fi-
le/document/1326/concurs-SM-POR-martie-2023.rar.

Concurs, începând cu data de 6 martie 2023, 
pentru ocuparea unui post de expert în cadrul 

Serviciului monitorizare proiecte POR, la biroul județean 
Dâmbovița, din municipiul Târgoviște

Anunț public

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:da.oi@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1326/concurs-SM-POR-martie-2023.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1326/concurs-SM-POR-martie-2023.rar
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 15 februarie 2023
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Scopul editării acestei publicații este de a veni în spri-
jinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile 
din regiunea Sud-Muntenia care doresc să realizeze di-
ferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezenta-
te oportunitățile de finanțare din programele operațio-
nale și schemele de grant, ce se derulează în prezent în 
România, precum și oportunitățile din Programul Națio-

nal pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A 
și URBACT III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agen-
ției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bi-
bliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finanțare, link: 
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/
newsletter/643/csf-februarie-2023.pdf.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia
a publicat Catalogul surselor de finanțare 

nerambursabilă pentru luna februarie 2023!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/newsletter/643/csf-februarie-2023.pdf
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Satul Dridu a fost menționat pentru prima dată în secolul al XV-
lea, când zona a fost dăruită de către Radu cel Frumos Mănăstirii Sna-
gov. Însă așezarea este mult mai veche, arheologii găsind urme de ci-
vilizație care datează din epoca fierului, a bronzului și din cultura ve-
che românească și medievală. Satul Dridu, format din cătunele Dri-
du-Movila, Sarindaru de Jos, Sarindaru de Sus, este una din cele mai 
vechi localități din județul Ialomița. Urmele de locuire urcă în timpuri 
străvechi. Rezervația arheologică de 5 ha. vine să protejeze o zonă în 
care au fost identificate așezări din epoca fierului, cultura veche româ-
nească (sec VIII-XI) și cultura medievală (XIII-XIV). În satul Dridu-Snagov 
se află urmele unei așezări din epoca Bronzului (mil. III i. Hr.) pe aproxi-
mativ 1 ha. Mai mult, satul a reprezentat prima așezare din cultura ve-
che românească care a fost cercetată sistematic și numele de Dridu a 
fost dat și acestei culturi, care a devenit „Cultura Dridu”.

La doar 40 de kilometri de București, într-unul dintre cele 
mai vechi sate din județul Ialomița, se înalță frumoasa Mănăs-
tire Dridu. Locul pe care a fost ridicată este cunoscut sub denu-
mirea de „La Metereze” și tot aici a existat una dintre cetățile 
de seamă ale lui Matei Basarab.

În documente, Dridu este menționat încă din secolul al XV-lea. 
În 1464 octombrie 28, Radu cel - Frumos - Mare intra în Mănăs-
tirea Snagov din București cu patru mori la „DRIDRIH”. După cum 
știm, morile satelor domnești trebuiau păzite și reparate de săteni.

În anul 1612, Radu Mihnea întărea satul Dridu împreuna cu alte-
le, Mănăstirii Dealu, ca danie veche pe care Basarab o făcuse mănăs-
tirii. În consecință, la începutul sec. XVII existau două sate Dridu, unul 
întărit Mănăstirii Snagov și care trebuie să fie actualul Dridu-Snagov, 
și altul întărit Mănăstirii Dealu, probabil satul Dridu de astăzi.

Deși satul este foarte vechi, Mănăstirea Dridu a fost constru-
ită abia în anii 1990, cu eforturile maicii Gabriela Maria Haraga. 
Nu avea niciun ban atunci când s-a hotărât să ridice lăcașul, însă 
credința nu a făcut-o să se dea bătută. Deși a întâmpinat multe 
dificultăți, neprimind niciun ajutor de multe ori, a reușit să clă-
dească ceea ce putem vedea noi astăzi. A fost sprijinită, printre 
alții, și de Patriarhul Bisericii Ortodoxe, iar în anul 1992 a fost pu-
să prima piatră de temelie a mănăstirii.

Măicuța care s-a încăpățânat să ridice Mănăstirea Dridu, pen-
tru că mulți nu credeau că va reuși, s-a chinuit mult pentru a ajun-
ge la rezultatele de astăzi – a adus materiale din Ardeal și Moldo-
va, iar slujbele erau oficiate într-un bordei. S-a ridicat o biserică mi-
că de lemn, care astăzi este paraclisul, iar în anul 1997 s-a ridicat bi-
serica cea mare, cu ajutorul soților Steluța și Dumitru Irinescu. Bise-
rica poartă trei hramuri, și anume Acoperământul Maicii Domnu-
lui, Sfântul Dumitru Izvorâtorul de mir și Sfinții Arhangheli Mihail și 
Gavriil. Locul a fost sfințit în anul 2002, iar de pictură s-a ocupat un 
artist iconar din Bacău. Biserica are hramul Sfântul Dumitru.

Deși mai sunt multe lucruri de făcut, Mănăstirea Dridu a prins 
viață odată ce a început să fie locuită. Ansamblul mănăstiresc in-
clude și chilii pentru măicuțe, anexe gospodărești, dar și ateliere de 
pictură pe lemn și sticlă, ateliere de broderie și croitorie. Măicuțele 
lucrează neîncetat în acestea, pentru a mai strânge bani ca mănăs-
tirea să fie gata. Nu se plâng că nu au de toate, ci au încredere că 
Dumnezeu le va ajuta și de acum înainte, așa cum a făcut-o și până 
acum. Credincioșii care vor să vină în acest mic paradis sunt aștep-
tați zilnic, acesta fiind un loc în care îți poți regăsi liniștea.

Sursa: primariadridu.ro

Povestea străvechii așezări Dridu
și a mănăstirii care îi poartă numele

Foto: primariadridu.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://primariadridu.ro
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Un proiect foarte important pentru comunitatea din 
Ștefănești urmează a se concretiza în următoarea perioa-
dă. A fost aprobată cererea de finanțare pentru proiectul 
„Construire, echipare și operaționalizare creșă mică pen-
tru maximum 4 grupe/40 copii în Golești, oraș Ștefănești”.

Proiectul are o valoare de 2.005.806,54 euro fără 
TVA și este finanțat prin PNRR/2022/C15- Educație. Su-
prafața de teren alocată investiției este de 2600 mp. 
Construcția va avea un regim de înălțime parter, cu 
mai multe nuclee funcționale și va dispune de spații 
moderne amenajate atât pentru copii, cât și pentru zo-
na administrativă, asigurându-se minimum 10,00 mp 
de teren construit pentru fiecare copil.

Sursa: ziarulargesul.ro

Creșă nouă la Ștefănești

Închisă în luna februarie a anului trecut, Sala Mare a Tea-
trului Tony Bulandra va fi redeschisă, sâmbătă, după finali-
zarea lucrărilor de reabilitare și modernizare. Este cea mai 
importantă investiție care privește această sală din ultimii 
20 de ani. În cadrul mai multor investiții, parțial finanțate 
prin PNDL, parțial finanțate de la bugetul local, au fost rea-
lizate numeroase intervenții, care au avut în vedere schim-
barea scaunelor din sala de spectacol, schimbarea pavaju-
lui exterior, înlocuirea pardoselii din sala de spectacol, re-
facerea rețelelor electrice, executarea unui sistem acționat 
electric prin care scena poate fi înclinată, realizarea unui sis-
tem pentru o mai bună manevrare a decorurilor și pentru 
fixarea reflectoarelor, repararea și modernizarea cabine-
lor pentru actori, achiziția de echipament performant con-
stând în mixere, console, proiectoare, microfoane, lavalie-
re, echipament IT, realizarea instalațiilor de avertizare și de 
stingere a incendiilor, dar și echipamente de evacuare a fu-
mului și a gazelor fierbinți, compartimentări și uși rezisten-
te la foc, iluminat de siguranță la incendiu, etc. Valoarea to-
tală a lucrărilor nu a depășit 3.000.000 lei.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Sala Mare
a Teatrului târgoviștean

a fost reabilitată

Marți, 14 februarie, la sediul Ministerului Transpor-
turilor, a fost semnat parteneriatul dintre Consiliul Ju-
dețean Călărași, Primăria Lehliu Gară și CNAIR pentru 
construirea pasajului peste calea ferată de la Lehliu Ga-
ră. Proiect pasajului se regăsește la Capitolul Investiții 
în infrastructura existentă pentru siguranța rutieră, cu 
finanțare asigurată prin Programul Național de Redre-
sare și Reziliență. Este cel de-al doilea pasaj rutier ca-
re se va ridica pe teritoriul județului Călărași, după cel 
de la Drajna, și care va decongestiona traficul în acest 
nod important de circulație. Noul proiect, derulat prin 
CNAIR, face parte dintr-o listă de 20 de pasaje, toate fi-
nanțate prin PNRR

Sursa: obiectiv-online.ro

A fost semnat
parteneriatul cu CNAIR pentru 

construirea pasajului de la Lehliu Gară

Reabilitarea,
modernizarea și eficientizarea 
energetică a căminului cultural 
din comuna Adunații Copăceni

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: calarasipress.ro

Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energe-
tică a căminului cultural din localitate și înființarea unui 
centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar – 
sunt noile proiecte semnate la nivelul comunei Aduna-
ții Copăceni. Reabilitarea Căminului Cultural reprezintă 
un proiect necesar pentru susținerea desfășurării acti-
vităților artistice, culturale, expozițiile, dansurile popu-
lare, manifestațiile tradiționale din mediul local. De a-
semenea, în incinta acestui spațiu vor fi facilitate po-
tențiale întâlniri ale locuitorilor din comună pentru a 
dezbate diferite probleme locale. Investiția va angre-
na o serie de activități social-culturale prin intermediul 
cărora mediul local se va dezvolta, iar tinerii vor bene-
ficia de un cadru optim pentru derularea activităților 
social-culturale.

Sursa: giurgiupesurse.ro

Foto: dambovitapesurse.ro
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Consiliul Județean Ialomița a aprobat vineri, 3 februa-
rie 2023, un proiect de hotărâre prin care este aprobat 
devizul general al investiției în eficientizarea energetică 
a clădirii Centrului Cultural „Ionel Perlea”, valoarea in-
vestiției fiind de 17,2 mi lioane de lei. Pe perioada lucră-
rilor, instituția va susține evenimentele culturale la Casa 
Memorială „Ionel Perlea” de la Ograda. Investiția, finan-
țată din Programul Opera țional Regional (POR) 2014-
2020, Axa Prioritară 3-„Sprijinirea tranziției către o eco-
nomie cu emisii scăzute de carbon”, a avut inițial o valoa-
re de 13,9 milioane de lei. Printre activitățile care vor fi 
realizate în cadrul proiectului se numără: izolarea termi-
că a fațadei clădirii, instalarea unui nou sistem de încăl-
zire, reabili tarea și modernizarea instalației de distribu-
ție a agentului termic, montarea sistemelor de climatiza-
re, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incan-
descent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ri-
dicată și durată mare de viață și înlocuirea rețelei elec-
trice interioare. De asemenea, va fi instalată o centrală 
termică murală, o instalație de panouri solare și instala-
ții automatizate de ventilare cu recuperare de căldură.

Sursa: independentonline.ro

Eficientizare energetică în valoare 
de 17,2 milioane de lei

IALOMIȚA

Alte nouă proiecte de investiții finanțate prin PNRR 
Componenta C10 – Fondul Local, depuse de unitățile 
administrativ-teritoriale din județul Teleorman, au fost 
aprobate de Ministerul Dezvoltării. Este vorba de „Rea-
bilitarea moderată a clădirii Școlii din localitatea Ciolă-
neștii din Deal, comuna Ciolănesti, județul Teleorman”, 
cu o valoare totală de 1.183.084,30 lei; „Creșterea efi-
cienței energetice la Grădinița comunei Didești, județul 
Teleorman” – 605.718,54 lei; „Creșterea eficienței ener-
getice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice în unitățile de învățământ – Școala Gimnazia-
lă nr.2 Merișani” – 1.639.306,36 lei; „Creșterea eficien-
ței energetice și gestionarea inteligentă a energiei într-o 
clădire publică cu destinație de unitate de învățământ: 
Grădinița cu program normal din comuna Gratia jude-
țul Teleorman” – 631.493,80 lei; „Reabilitare energetică 
Școala nouă comuna Lița” – 1.208.859,56 lei; „Reabili-
tarea moderată a Școlii Gimnaziale din comuna Mâr-
zănești, județul Teleorman” – 1.482.077,29 lei; „Reabi-
litare energetică a internatului din localitatea Olteni” – 
2.165.121,60 lei; „Reabilitarea energetică a Școlii Gim-
naziale Trivalea Moșteni” – 2.054.288,00 lei; „Reabili-
tare și modernizare dispensar uman Viișoara, comuna 
Viișoara, județul Teleorman” – 549.012,97 lei.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Noi proiecte
depuse de primăriile din Teleorman 

au fost aprobate

TELEORMAN

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că 
au fost aprobate 167 de cereri de finanțare din partea 
autorităților locale pentru un număr total de 8.395 insu-
le ecologice digitalizate, cu o valoare de 579 milioane lei. 
Contractul de finanțare va fi semnat până la sfârșitul lu-
nii februarie. Câmpina a depus cerere de finanțare pen-
tru 50 insule ecologice digitalizate supraterane, valoa-
rea eligibilă a proiectului fiind de 2.459.750 lei. O insu-
lă ecologică înseamnă un ansamblu de containere pen-
tru colectarea separată a deșeurilor, containere proteja-
te anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, do-
tate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice aronda-
te, cu modul GSM pentru transmisie date și cu o bază de 
date privind beneficiarii serviciului. Datele sunt utilizate 
într-un sistem digital, instrument principal de monitori-
zare și raportare, care oferă informații privind volumul 
și tipul de deșeuri colectate, precum și persoanele care 
introduc deșeurile în containere. Fiecare insulă ecologi-
că deservește minimum 200 de locuitori/apartamente.

Sursa: campinatv.ro

Proiectul
Câmpinei privind amplasarea 

a 50 de insule ecologice digitalizate, 
aprobat de Ministerul Mediului

PRAHOVA

Foto: observatornews.ro
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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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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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