
www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro

 adrsudmuntenia         ADRSudMuntenia ADRSudMuntenia

598
#Info Regional

Sud Muntenia
8 • 14 martie 2023

Argeș / Dotări noi pentru școlile 
speciale din Argeș .......................... 8

Călărași / Lucrările centrului 
educativ din cartierul Livada, 
în grafic ............................................ 8

Dâmbovița / CJ Dâmbovița va 
depune un proiect privind dotarea 
a 60 de unități școlare .................. 8

Giurgiu / DR3 Giulești-Expres 
leagă județul Giurgiu de cartierul 

Giulești ............................................. 8

Ialomița / Lucrări de refacere a 
infrastructurii pietonale și rutiere, 
în Fetești .......................................... 9

Prahova / Prahova va avea 
un nou campus universitar, în 
valoare de 150 milioane lei .......... 9

Teleorman / Extindere 
rețea de apă în Siliștea Gumești 
și Gratia ............................................ 9

JUDEȚE

TURISM / Conacul Udriște-Năsturel, o bijuterie 
arhitecturală din 1664
Istoria conacului începe la mijloc de secol XVII, fiind legată de cei doi frați Năsturel: Oreste 
sau Udriște Năsturel, marele cărturar, și Cazan Postelnicul Năsturel. fPAGINA 7

Reuniunea extraordinară a Comitetului 
de Monitorizare a Programului Regional 

Sud-Muntenia 2021-2027 fPAGINA 2

Situația proiectelor finanțate 
prin POR 2014-2020 în regiunea 
de dezvoltare Sud-Muntenia la 
data de 8 martie 2023 ................. 4

REGIO

OPORTUNITĂȚI

Casa Verde Fotovoltaice se deschide 
în această lună! ............................... 6

Din 2023 se lansează și finanțările 
antreprenoriale pentru tineri, 
prin PEO 2021-2027 ........................ 6

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://twitter.com/ADRSudMuntenia
https://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia


PROGRAMUL REGIONAL
SUD-MUNTENIA 2021-2027

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro2

Info Regional Sud Muntenia #598
8 • 14 martie 2023 

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) 
Sud-Muntenia a organizat în format 

hibrid, marți, 14 martie 2023, la sediul central, 
reuniunea extraordinară a Comitetului de 
Monitorizare a Programului Regional (PR) Sud-
Muntenia 2021-2027.

La eveniment au participat Nicola Aimi - reprezentant 
DG Regio, Adrian Gâdea - președintele Consiliului Județean 
Teleorman, Vasile Iliuță - președintele Consiliului Județean 
Călărași, Marian Pavel - președintele Consiliului Județean 
Ialomița, Corneliu Ștefan - președintele Consiliului Județean 
Dâmbovița, Marius Dulce - primarul municipiului Călărași, 
Liviu Gabriel Mușat - directorul general al ADR Sud-Munte-
nia, Gabriela Manuela Călin - directorul Autorității de Ma-
nagement (AM) a Programului Regional Sud-Muntenia din 
cadrul ADR Sud-Muntenia și Andreea Mirela Tache - direc-
torul Cabinetului Directorului General - ADR Sud-Muntenia.

Au fost prezenți și alți reprezentanți ai Comisiei Eu-
ropene, ai autorităților publice centrale și locale din 
Sud-Muntenia, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai 
mediului universitar, de cercetare, reprezentanți ai so-
cietății civile în domeniul protecției mediului, promovă-
rii patrimoniului cultural și natural și ai promovării drep-
turilor fundamentale ale omului și respectării drepturi-
lor persoanelor cu dizabilități și a nediscriminării.

În cadrul ședinței a fost prezentată și aprobată minu-
ta primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare din da-

ta de 19 decembrie 2022, Metodologia de selectare a 
criteriilor de eligibilitate și selecție a proiectelor finanța-
te prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și 
Strategia de Asistență Tehnică.

De asemenea, au fost prezentate criteriile de eligibi-
litate și selecție a proiectelor finanțate în următoarele 
apeluri de proiecte: „Sprijin pentru microîntreprinderi și 
întreprinderi mici finanțate în cadrul PR SM 2021-2027”, 
„Sprijin pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mij-
locii finanțate în cadrul PR SM 2021-2027”, „Îmbunătăți-
rea rețelei de drumuri județene finanțate în cadrul PR SM 
2021-2027”, „Centru de date regional Sud Muntenia!”, 
„Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice 
în cadrul PR SM 2021-2027” și „Sprijin pentru învățământ 
primar și secundar în cadrul PR SM 2021-2027”.

(continuare în pagina 3)

Reuniunea extraordinară a Comitetului de Monitorizare 
al Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
CM PR Sud-Muntenia este structura de tip parteneri-

al, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în 
procesul de implementare a PR Sud-Muntenia 2021-2027 
și a fost constituit în conformitate cu prevederile Regula-
mentului (UE) nr. 1060/2021 privind dispozițiile comune. 
Este constituit din 33 de membri cu drept de vot, iar la 
ședințe pot participa membrii observatori, precum și re-
prezentanții Comisiei Europene - cu rol de monitorizare 
și consultativ. De asemenea, la reuniunile CM PR SM pot 
participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai instituții-
lor europene, ai instituțiilor administrației publice centra-
le și locale, precum și ai altor organizații și entități.

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional 
Sud-Muntenia examinează:

• progresele înregistrate în ceea ce privește imple-
mentarea programului;

• orice probleme care influențează performanța 
programului și măsurile de remediere;

• progresele înregistrate cu privire la efectuarea 
evaluărilor, la sinteza evaluărilor și la orice acțiuni ulte-
rioare constatărilor;

• acțiunile în legătură cu comunicarea și vizibilitatea;

• îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea aces-
tora pe întreg parcursul perioadei de programare;

• progresele înregistrate în ceea ce privește consoli-
darea capacității administrative pentru instituțiile publi-
ce, parteneri și beneficiari, dacă este cazul.

Totodată, CM PR Sud-Muntenia aprobă:
• metodologia și criteriile folosite pentru selectarea 

operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora;
• raportul final privind performanța programului;
• planul de evaluare și orice modificare a acestuia;
• orice propunere de modificare a programului, for-

mulată de Autoritatea de Management.
ADR Sud-Muntenia este Autoritate de Management pen-

tru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gesti-
ona în viitorul exercițiu financiar peste 1,57 miliarde de euro 
pentru cetățenii din județele componente 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.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295
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Maria Elena NUȚU 
• 21 de ani de activitate 

în cadrul ADR Sud-Muntenia!

La jumătatea lunii martie, colega noastră, Maria 
Elena NUȚU, expert Serviciul gestionare program, 
sărbătorește 21 ani de activitate!

Prilej cu care o felicităm și îi mulțumim pentru 
consecvența și responsabilitatea dovedite prin ac-
tivitatea desfășurată în cadrul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud-Muntenia!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Georgeta VOINEA 
• 13 de ani de activitate 

în cadrul ADR Sud-Muntenia!

În data de 15 martie, colega noastră, Georgeta 
VOINEA, expert Serviciu helpdesk, a sărbătorit 13 
ani de activitate!

Cu acest prilej, o felicităm și îi mulțumim pentru 
perseverența și responsabilitatea dovedite prin ac-
tivitatea desfășurată în cadrul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud-Muntenia!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

https://www.adrmuntenia.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 8 martie 2023

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Aplicația pentru Programul 
Casa Verde Fotovoltaice 

2023, destinată persoanelor 
fizice, ar putea fi deschisă 
la sfârșitul lunii martie, au 
anunțat oficialii Guvernului.

După cum se știe, au crescut, în 
general, toate bugetele aferente 
programelor care vizează reduce-
rea emisiilor de carbon. Și este vorba 
aici de programele care vizează creș-
terea eficienței energetice în locuin-
țe, în administrația publică, crește-
rea capacității de producere a ener-
giei electrice pentru consum pro-
priu, care se adresează consumato-
rilor, creșterea bugetelor pentru au-
toturismele verzi, adică pentru mașinile electrice și pen-
tru celelalte programe care vizează, de asemenea, crea-
rea unui mediu mai sănătos, mai sustenabil în privința sau 
în perspectiva reducerii emisiilor de carbon. Programul 
care este cel mai așteptat acum este cel pentru fotovol-
taice pentru cetățeni. Aici este vorba despre un buget, la 
prima aprobare, de peste două miliarde de lei, însă la rec-
tificarea ar putea fi completat acest buget cu fonduri eu-
ropene și fonduri de la AFM, până la cel puțin 3 miliarde 
de lei. Prin bugetul alocat, în 2023 se vor putea instala pa-
nouri fotovoltaice „pe cel puțin 80.000 de case”. Conform 

datelor Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), pu-
blicate la finele anului trecut, toate dosarele depuse în 
cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice au fost anali-
zate, iar, în urma ședinței Comitetului de Avizare din data 
de 29 decembrie 2022, au fost publicate pe site-ul insti-
tuției încă 5.445 dosare de finanțare aprobate.

Prin acest program, beneficiarii obțin o finanțare de 
până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, 
în limita sumei de 20.000 lei, pentru instalarea de siste-
me de panouri fotovoltaice cu o putere de minim 3 kW. 

Sursa: curier.ro 

Casa Verde Fotovoltaice se deschide în această lună!

Din 2023 se lansează și finanțările antreprenoriale pentru tineri, 
prin PEO 2021-2027

În anul 2023 vor fi lansate 18 finanțări, în valoare to-
tală de 1,15 miliarde de euro, care vizează, printre alte-
le, și „activarea potențialului antreprenorial al tinerilor”, 
în cadrul Programului Educație și Ocupare (PEO) 2021-
2027, a informat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Eu-
ropene, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Din cele 18 apeluri de proiecte care urmează să se lan-
seze în 2023, un număr de 11 sunt în domeniul educație 
și 7, în domeniul capital uman. Primele 8 apeluri vor fi lan-
sate în cel de-al doilea trimestru al acestui an, alte 6 fiind 
programate pentru perioada iunie – septembrie 2023, iar 
în ultimul trimestru al anului 2023 vor fi deschise 4 apeluri.

Din cei 1,15 miliarde de euro se vor finanța interven-
ții care vizează: activarea potențialului antreprenorial al 
tinerilor, servicii integrate pentru ocupare, corelarea stu-
diilor terțiare cu cerințele de pe piața muncii, dezvolta-

rea și implementarea unor programe universitare, stagii 
pentru studenți, orientare în carieră și formare profesi-
onală pentru persoanele cu nivel redus de educație, sta-
gii de practică pentru elevii din învățământul profesio-
nal și tehnic.

Obiectivele de formare a populației pentru piața 
muncii vizează și dezvoltarea „competențelor digitale și 
antreprenoriale”, dar și „învățarea pe tot parcursul vieții”.

„Antreprenoriatul și economie socială” se numără 
printre cele 10 priorități de investiții PEO. Schemele de 
antreprenoriat își vor propune crearea unui număr de 
877 de locuri de muncă noi, conform MIPE.

În total, PEO 2021-2027 are o alocare de 4,34 miliarde 
de euro, din care 395,7 milioane euro pentru proiecte de 
antreprenoriat și economie socială.

Sursa: startupcafe.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://curier.ro 
http://startupcafe.ro
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Istoria conacului începe la mijloc de secol XVII 
fiind legată de cei doi frați Năsturel: Oreste 

sau Udriște Năsturel, marele cărturar, și Cazan 
Postelnicul Năsturel.

Una dintre casele marilor dregători ridicate în perioa-
da domniei lui Matei Basarab este conacul de la Herești, 
județul Giurgiu. El reprezintă o etapă importantă în evo-
luția arhitecturii civile, arhitectură ce va atinge un punct 
de maximă înflorire în cadrul arhitecturii brâncovenești.

Istoria conacului începe la mijloc de secol XVII fiind 
legată de cei doi frați Năsturel: Oreste sau Udriște Năs-
turel, marele cărturar, și Cazan Postelnicul Năsturel. Nu-
mele acestora va asimila numele moșiei stăpânite: „ve-
chea moșie a acestei familii este Herești, de care am 
amintit mai sus, și de la care membrii familiei Năsturel au 
luat numele de Herescu (…) Radu Năsturel, boerul ot Fie-
rești”. După cum se observă – documentele vechi pre-
zintă o ortografie alternativă a numelui moșiei respec-
tiv „Fierești” sau „Fierăști”. Locuința construită de cei doi 
frați are o formă atipică față de alte locuințe construite 
în aceeași perioadă. Planul este în formă de L și încorpo-
rează două locuințe aproape identice construite în oglin-
dă. O altă particularitate a acestui conac o reprezintă 
existența unei scări interioare (câte una pentru fiecare 
din cele două locuințe) - în general casele nobiliare con-
struite în această perioadă (respectiv secolele XVII-XVIII 
) prezintă un „aparat de intrare” compus din scară exte-
rioară și foișor. Unul din oaspeții străini care va fi găzduit 
la Herești și va lăsa o mărturie scrisă despre clădire este 
Paul de Alep (secretar al lui Macarie, patriarhul de Anto-
hia) care călătorește prin Țara Românească în anul 1654. 
Pe măsura trecerii timpului importanța politică și pute-
rea economică a familiei Năsturel Herescu va scădea. Ul-
timul reprezentant al familiei care va mai deține conacul 
de la Herești este Constantin Năsturel.

Moșia va fi vândută în anul 1831 lui Miloș Obrenovici, 
principe sârb care va abdica în 26 iunie 1839 – moment 
în care se stabilește în țara noastră. El va rămâne în țară 
până în 1858 când va ocupa pentru a doua oară tronul. 
În timpul șederii sale în Țara Românească acesta va cum-
păra întinse proprietăți inclusiv în București.

În perioada în care conacul se află în posesia princi-
pelui Miloș Obrenovici o serie de modificări, reparații și 
extinderi se fac la construcțiile existente. În același timp 
urmașii săi (Obrenovici moare în 1860) vor adăuga an-
samblului o serie de construcții anexe noi – anexe admi-
nistrative și gospodărești, grajduri.

Vremurile se schimbă iar în 1881 Anastase Stolojan, 
fiu de boieri cu studii făcute în străinătate (facultate de 

drept la Paris), important om politic și membru fondator 
al partidului liberal, va achiziționa conacul de la Herești.

Conacul va suferi o serie de stricăciuni în timpul pri-
mului război mondial – mărturie stau paginile de jurnal 
scrise de Pia Alimănișteanu în timpul ocupației germa-
ne. În această perioadă Sabina Brătianu și Lia Stolojan 
(fiica lui Anastase Stolojan și soția lui Vintilă Brătianu) se 
vor refugia pe proprietatea de la Herești. Un incediu în 
1931 va aduce pagube însemnate asupra clădirii – o se-
rie din modificările făcute de Obrenovici au fost distru-
se la acea dată. Vremuri tulburi începeau în istoria ca-
sei odată cu al doilea război mondial ce a făcut ca ori-
ce lucrări de renovare sau modernizare să fie amânate 
pentru mai târziu când pacea se va fi stabilit. Din păca-
te instaurarea regimului comunist la sfârșitul celui de-al 
doilea război mondial va schimba mersul lucrurilor. Ast-
fel în 1949 casa a fost naționalizată. La acea dată casa 
se afla în posesia lui Dinu Stolojan, fiul lui Atanasie Sto-
lojan și tatăl lui Vlad Stolojan și al Marinei Stolojan. Din 
anul 1972, casa de piatră a intrat în administrarea Mu-
zeului de Artă Populară (predecesorul Muzeului Națio-
nal al Țăranului Român) care a găzduit la Herăști Muze-
ul Lemnului și Feroneriei, iar mai apoi Muzeul Boierului 
Român, până la retrocedarea domeniului de către moș-
tenitorii familiei Stolojan. Domeniul Năsturel din Herăști, 
pus la vânzare de către moștenitorii familiei Stolojan, a 
fost cumpărat și se află acum la începutul unei noi peri-
oade de conservare, întreținere, restaurare și punere în 
valoare. Conacul Udriște Năsturel poate fi vizitat în zilele 
de weekend, intrarea fiind gratuită.

Sursa: adevărul.ro

Conacul Udriște-Năsturel, o bijuterie arhitecturală din 1664
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Consiliul Județean Argeș a aprobat în ședința extra-
ordinară din 14 martie, un proiect de hotărâre pentru 
dotarea școlilor din învățământul special din județ cu 
fonduri europene prin Programul Național de Redresa-
re și Reziliență (PNRR).

Concret, cele șase unități de învățământ din subor-
dinea Consiliului Județean Argeș vor fi dotate cu ma-
teriale didactice, echipamente digitale și mobilier pen-
tru sălile de clasă. Prin proiectul propus vor fi dotate cu 
mobilierul necesar dar și cu echipamente informatice 
(digitale, IT) 46 săli de clasă și două laboratoare de in-
formatică, vor fi echipate cu materiale didactice 15 ca-
binete de asistență psihopedagogică și 3 cabinete/săli 
pentru activități sportive pentru activitățile cu elevii cu 
cerințe educaționale speciale.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 
2.979.964,68 lei cu TVA, din care valoare eligibilă este 
de 2.959.556,18 lei cu TVA, iar valoarea neeligibilă este 
de 20.408,50 lei cu TVA.

Sursa: ziarulargesul.ro

Dotări noi
pentru școlile speciale

din Argeș

Consiliul Județean Dâmbovița va depune – pentru 
60 de unități de învățământ din 52 de localități dâm-
bovițene, dar și Palatul Copiilor și Clubul Sportiv Școlar 
Târgoviște – un proiect de dotare cu mobilier, materi-
ale didactice și echipamente digitale. Valoarea totală a 
proiectului, de care vor beneficia 23.000 de elevi, se ri-
dică la aproximativ 65.000.000 de lei.

Astfel, vor fi dotate: 927 de săli de clasă cu echipa-
mente digitale; 838 clase și 34 de laboratoare de ști-
ințe – cu mobilier și materiale didactice; 34 de labora-
toare de științe – cu echipamente digitale. Vor fi achi-
ziționate: 900 table interactive; 1.700 sisteme Desktop 
+ Monitor/AII-In-One/Laptop; 950 sisteme de sunet; 
900 multifuncționale; 900 camere videoconferință; 
100 routere Wi-Fi; 100 softuri educaționale/alte echi-
pamente IT; 900 scannere portabile; 350 dispozitive și 
echipamente tehnologice. Se vor înființa 8 laboratoa-
re de informatică în școli, 3 laboratoare de informatică 
în grădinițe, 16 laboratoare de științe și 40 de cabine-
te psihopedagogice.

Sursa: ziardambovita.ro

CJ Dâmbovița
va depune un proiect

privind dotarea
a 60 de unități școlare

Lucrările în cadrul proiectului „Înființare centru pentru 
activități educative și culturale în cartierul Livada” avansea-
ză, conform graficului. Finanțat în cadrul POR 2014-2020, 
Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru re-
generarea fizică, economică și socială a comunităților de-
favorizate din regiunile urbane și rurale, proiectul propune, 
pe de o parte construirea unei clădiri destinate utilizării pu-
blice pentru activități educative, culturale și recreative în 
zona marginalizată Livadă, iar pe de altă parte moderniza-
rea străzii Violonist Ion Voicu, stradă secundară care asigu-
ră accesul la clădirea ce se va realiza prin proiect. Valoarea 
totală a proiectului este de 2.359.425,35 lei, contribuția UE 
(sumă nerambursabilă solicitată) fiind de 2.312.237,04 lei.

Sursa: opiniacalarasi.ro

Lucrările
centrului educativ 

din cartierul Livada, în grafic

DR3 Giulești-Expres
leagă județul Giurgiu 
de cartierul Giulești

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Cel de-al treilea drum radial din proiectul Orbital Bucu-
rești presupune, pe hartă, unirea județului Giurgiu cu Secto-
rul 6 al Capitalei. Potrivit planurilor inițiale, noua arteră ar tre-
bui să conecteze Bucureștiul cu A0 prin strada Drumul Săbă-
reni din cartierul Giulești. Drumul Radial 3 Giulești Expres are 
aproximativ 10 kilometri și ar trebui să preia traficul rutier, în 
special cel de marfă, și să ofere posibilitatea înființării unui 
transport public pe bandă dedicată pentru dezvoltările ulte-
rioare. Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zo-
na Metropolitană București(ADIZMB), drumurile radiale din 
cadrul proiectului Orbital București însumează o lungime to-
tală de 96.43 km și au un cost estimat de 703.470.000 de eu-
ro cu TVA. Proiectul urmează să fie finanțat din fonduri exter-
ne nerambursabile și ar trebui finalizat până în 2026.

Sursa: realitateadegiurgiu.ro
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Primăria Municipiului Fetești, prin societatea sa subor-
donată Drumuri Municipale, acționează pentru refacerea 
infrastructurii pietonale și rutiere din cartierele Buliga, Fe-
tești Gară și Fetești Oraș. În acest sens, echipa nou formată 
intervine în cartierul Buliga, unde execută lucrări de refa-
cere a trotuarului și amenajare a rigolei de scurgere a ape-
lor pluviale de pe strada Călărași, tronsonul cuprins între 
străzile Dacia și Traian. În paralel, se lucrează la reabilita-
rea trotuarelor de pe strada Prelungirea Grâușor și din zo-
na blocurilor A80, B80, C80 și D80, precum și la amenaja-
rea rigolei de preluare a apelor pluviale de pe strada Călă-
rași, sectorul cuprins între strada Negru Vodă și strada Ge-
neral Dragalina. Aceste lucrări sunt esențiale pentru asigu-
rarea siguranței și confortului pietonilor dar și pentru pre-
venirea inundațiilor în perioadele cu precipitații abunden-
te. În plus, montarea de noi indicatoare rutiere va contri-
bui la fluidizarea traficului și la prevenirea accidentelor.

Sursa: facebook.com

Lucrări
de refacere a infrastructurii 

pietonale și rutiere, în Fetești

IALOMIȚA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației a semnat 78 de noi contracte de finanțare prin 
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în va-
loare totală de 888.781.823,32 lei. Contractele semnate 
vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii ruti-
ere, extinderea sistemelor de alimentare cu apă și a re-
țelelor de canalizare, precum și construirea unui pod. La 
nivelul județului Teleorman au fost semnate contractele 
pentru „Extindere rețea de apă și canalizare, branșamen-
te și racorduri la proprietăți, comuna Siliștea-Gumești, 
jud. Teleorman”, suma alocată fiind de 8.009.215,88 lei, 
„Extindere sursă de apă și stație de tratare a apei în co-
muna Gratia, județul Teleorman” – 1.069.627,45 lei și 
„Asfaltare străzi în Comuna Călinești, satele Călinești și 
Licuriciu – județul Teleorman” – 14.000.000 lei.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Extindere
rețea de apă în Siliștea Gumești

și Gratia

TELEORMAN

Prahova va dispune de unul dintre cele mai moderne 
campusuri universitare din țară, investiția, în valoare de 
150 milioane lei, urmând a fi realizată din fonduri neram-
bursabile, având ca perioadă de implementare data de 30 
iunie 2026. Consiliul Județean Prahova a depus un proiect 
pentru realizarea unui campus universitar, la Tătărani (4 ki-
lometri de Ploiești), care va include locuri de cazare, bază 
sportivă, locuri de relaxare și agrement, laboratoare cu do-
tări ultramoderne și clădiri administrative. Obiectivele pro-
puse în cadrul proiectului campusului cuprind: construire 
Corp Cămin Cazare, construire Bază Sportivă, construi-
re Corp Activități Didactice, Experimentale și de Cerceta-
re, construire Corp Administrativ, construire Corp Cantină, 
amenajarea de spații exterioare (jardiniere, vegetație, ga-
zon și dotări exterioare-mobilier, panouri informative).

Sursa: zf.ro

Prahova va avea
un nou campus universitar,

în valoare de 150 milioane lei

PRAHOVA

Foto: pixabay.comFoto: agendaconstructiilor.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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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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