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Joi, 14 octombrie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul 
general al Agenției pentru Dezvoltare Regională, alături 
de Mirela Tache, director al Direcției Economic și Lumini-
ța Zezeanu, director al Direcției Autoritate de Manage-
ment pentru Programul Operațional Regional (POR) Sud 
– Muntenia 2021-2027, au primit vizita unei delegații a 
Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente Isto-
rice (UNRMI), împreună cu o echipă de consultanți spe-
cializați în managementul proiectelor finanțate din fon-
duri nerambursabile.

În cadrul întâlnirii, oaspeții Agenției au primit informa-
ții despre stadiul elaborării POR Sud – Muntenia 2021-
2027, despre Prioritățile și Obiectivele specifice, precum 
și despre activitățile proiectate a fi eligibile în viitorul pro-
gram. De asemenea, au fost clarificate aspecte referitoa-
re la proiecte pentru obiective de patrimoniu, ce vor soli-
cita fonduri din POR Sud – Muntenia 2021-2027.

Cu această ocazie, Liviu Gabriel Mușat, directorul 
ADR Sud Muntenia a primit din partea UNRMI o Diplo-
mă de excelență în implicare, colaborare, transparență 
și comunicare pentru proiectele de restaurare finanța-
te prin POR, în cele două programe naționale derulate în 
perioadele 2007-2013 și 2014-2020.

Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente 
Istorice are ca principal obiectiv protejarea monumente-
lor istorice, în acest sens ea militează și sprijină crearea 
structurilor adecvate și a cadrului legal necesar protecției 
patrimoniului național și urmărește modul în care mem-
brii săi își desfășoară activitatea în condițiile legii, la a cărei 
corectare și perfecționare Uniunea participă activ.

Reprezentanții Uniunii Naționale a Restauratorilor de 
Monumente Istorice, oaspeții Agenției 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Concurs, în data de 26 octombrie 2021, pentru ocuparea 
a două posturi de expert în cadrul Biroului Comunicare, 

Direcția Dezvoltare și Comunicare, la sediul central 
din municipiul Călărași

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia Organizează, în data 

de 26 octombrie 2021, concurs pentru 
ocuparea a două posturi de expert în cadrul 
Biroului Comunicare, Direcția Dezvoltare și 
Comunicare, la sediul central din municipiul 
Călărași. Contractele individuale de muncă 
vor fi pe durată determinată de 12 luni din 
momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în 

una dintre următoarele ramuri de știință: științe juridice, 
științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, 
științe politice, psihologie și științe comportamentale, fi-
lologie, filozofie, istorie sau studii culturale;

• Minimum 1 an vechime în muncă;
• Cunoștințe foarte bune de limba română;
• Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, vor-

bit, citit);
• Capacitate de a lucra în echipă;
• Capacitatea de a gestiona un volum variabil de mun-

că și de a respecta termenele stabilite;
• Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.
Alte cerințe:
• Reprezintă un avantaj experiența în domeniul co-

municării (de ex. comunicare instituțională, PR, elabora-
re și implementare strategii de informare și comunicare, 
jurnalism) sau al gestionării fondurilor europene;

• Posesor de permis de conducere auto și disponibili-
tate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-
sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până în 
data de 22 octombrie 2021, ora 14.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR 
Sud Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Con-
stantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 26 oc-
tombrie 2021, începând cu ora 10.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în 
materie de prevenire și combatere a efectelor pandemi-
ei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea pur-
tării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242-331.769, 
persoane de contact: Traian Daniela Camelia - director, Direc-
ția Dezvoltare și Comunicare, e-mail da.dezvoltare@adrmun-
tenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou Resurse Umane, e-mail re-
surseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, 
bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la 
concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, www.
adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă Docu-
mente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1248/Con-
curs-BC-26-10-2021.rar.

Mariana VIȘAN 
• 20 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

Marți, 19 octombrie, Mariana 
VIȘAN, Director adjunct Organism 
Intermediar POR, aniversează 20 
de ani de activitate în cadrul Agen-
ției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia! 

Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pentru 
responsabilitatea și pentru expertiza profesională do-
vedite prin întreaga activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Emilia ORLANDEA 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 18 octombrie co-
lega noastră Emilia ORLANDEA, 
Serviciul administrativ, împlineș-
te 11 ani de activitate în cadrul 
ADR Sud Muntenia!

Pe această cale, îți mulțumim 
pentru colegialitatea și pentru implicarea manifes-
tate în întreaga activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
http://www.adrmuntenia.ro,
http://www.adrmuntenia.ro,
https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1248/Concurs-BC-26-10-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1248/Concurs-BC-26-10-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1248/Concurs-BC-26-10-2021.rar
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 19 octombrie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
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Institutul European de Inovare și Tehnologie
sprijină noul Bauhaus european cu 5 milioane de euro

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), a 
lansat luni, 18 octombrie a.c., „EIT Community Booster – 
Scaling New European Bauhaus Ventures” (EIT Commu-
nity Booster - Sprijinirea expansiunii proiectelor legate de 
noul Bauhaus european) pentru a veni în sprijinul inițiati-
vei „noul Bauhaus european”. Primul apel la candidaturi 
va sprijini 20 de întreprinderi inovatoare cu un buget de 
până la 50.000 de euro fiecare, pentru a accelera soluțiile 
care integrează durabilitatea (de la obiective climatice la 
circularitate, poluare zero și biodiversitate), estetica (cali-
tatea experienței și stilul, dincolo de funcționalitate) și in-
cluziunea (inclusiv prioritizarea diversității, asigurând ac-
cesibilitatea și caracterul abordabil).

Acest apel la candidaturi face parte dintr-un buget 
mai mare de 5 milioane de euro destinat activităților no-
ului Bauhaus european sprijinite de noua Comunitate EIT 
în perioada 2021-2022. Apelul la candidaturi pentru EIT 
Community Booster este deschis până la 17 decembrie 
2021, iar întreprinderile nou-înființate și cele în curs de 
extindere sunt încurajate să își depună candidatura și să 
își dezvolte proiectele. O etapă-pilot a acestui Community 
Booster, lansată la începutul anului 2021, a sprijinit deja 13 
întreprinderi cu o sumă totală de 650.000 de euro.

Inițiativa comună „noul Bauhaus european” a Comuni-
tății EIT urmărește:

• furnizarea de servicii de accelerare și sprijinirea an-
treprenorilor, inovatorilor și întreprinderilor implicate în 
noul Bauhaus european;

• crearea și mobilizarea de inițiative lansate de cetățeni;
• oferirea de activități de formare antreprenorială și 

de resurse educaționale în vederea perfecționării com-
petențelor și a învățării pe tot parcursul vieții.

Pe tot parcursul anului, comunitatea EIT a sprijinit în 
mare măsură prima etapă a noului Bauhaus european. 
O inițiativă comună „noul Bauhaus european” a Comuni-
tății EIT a fost implementată pentru a spori angajamen-
tul cetățenilor și a implica comunitățile în proiectarea în 
comun de spații publice durabile, cu scopul de a îndeplini 
obiectivele Pactului verde european.

Printre activitățile de succes ale Comunității EIT pen-
tru noul Bauhaus european aflate deja în curs de desfă-
șurare se numără:

• sprijinirea inovatorilor și antreprenorilor din Europa 
Centrală și de Est pentru a-și dezvolta și a-și lansa activi-
tățile legate de noul Bauhaus european datorită progra-
mului Jumpstarter al EIT;

• acordarea de granturi pentru proiectele conduse de 
cetățeni, de la transformarea spațiilor de parcare în locuri 
de joacă și colaborarea cu persoanele în vârstă la proteja-

rea siturilor de patrimoniu împotriva schimbărilor climatice;
• integrarea în Climathon 2021 a unui accent specific 

asupra noului Bauhaus european. Acest hackathon reu-
nește diverși participanți din 150 de orașe din întreaga lu-
me pentru a sensibiliza populația cu privire la schimbările 
climatice, pentru a pune capăt statu-quo-ului și a regân-
di spațiile în care trăim și viitorul pe care ni-l dorim în ca-
litate de cetățeni.

Institutul European de Inovare și Tehnologie consoli-
dează capacitatea Europei de a inova, prin susținerea so-
luțiilor la provocările globale presante și prin stimularea 
talentelor antreprenoriale, cu scopul de a genera crește-
re durabilă și locuri de muncă calificate în Europa. EIT es-
te un organism al UE și o parte integrantă a programu-
lui-cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont Euro-
pa. Institutul sprijină parteneriatele paneuropene dina-
mice, comunitățile de cunoaștere și inovare ale EIT, com-
puse din întreprinderi, laboratoare de cercetare și univer-
sități de vârf. Împreună cu partenerii lor principali, Co-
munitatea EIT oferă o gamă largă de activități de inovare 
și antreprenoriat în întreaga Europă: cursuri de educație 
antreprenorială, servicii de creare și accelerare de între-
prinderi și proiecte de cercetare bazate pe inovare.

EIT este cel mai mare ecosistem de inovare din Euro-
pa, reunind aproape 3.000 de parteneri provenind din or-
ganizații de vârf din domeniul afacerilor, cercetării și edu-
cației din întreaga Europă, în peste 60 de centre de ino-
vare din întreaga Europă. EIT a stimulat peste 3.800 de în-
treprinderi nou-înființate și întreprinderi în curs de extin-
dere, creând peste 1.400 de noi produse și servicii care 
au reușit să mobilizeze capital extern în valoare de pes-
te 3,9 miliarde de euro. Peste 3.800 de studenți au absol-
vit programe de masterat și doctorat sub egida EIT și pes-
te 100.000 de studenți au participat la cursuri de formare 
antreprenorială propuse de Comunitatea EIT.

Sursa: ec.europa.eu

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ec.europa.eu
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) 
lansează, în perioada 29 octombrie 2021 - 31 ianuarie 
2022, sesiunea de depunere a Cererilor de finanțare 
pentru submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de ac-
tivități neagricole în zone rurale” din Programul Național 
de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, fondurile dis-
ponibile fiind de 50 milioane de euro, informează Minis-
terul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit bursa.ro.

De asemenea, în perioada 2 noiembrie 2021 - 1 fe-
bruarie 2022 va fi deschisă submăsura 6.4 „Investiții în 
crearea și dezvoltarea de activități neagricole” din PNDR, 
care are alocată o sumă de 100 de milioane de euro.

Sumele vor fi destinate sprijinirii înființării și dezvol-
tării de microîntreprinderi și întreprinderi mici în secto-
rul non-agricol din zonele rurale, respectiv sprijinirii mi-

croîntreprinderilor și întreprinderilor mici din mediul ru-
ral, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole 
în zonele rurale.

Depunerea cererilor de finanțare se va face on-line 
pe www.afir.info, iar solicitantul trebuie să îndeplineas-
că cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în 
Ghidurile Solicitantului aferente acestor submăsuri.

Toți cei interesați să acceseze fonduri europene prin 
submăsurile menționate pot consulta paginile de inter-
net ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale 
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv 
www.madr.ro și www.afir.info.ro, unde sunt postate deta-
lii cu privire la depunerea proiectelor, a condițiilor de par-
ticipare generală, precum și pragurile de calitate lunare.

Sursa: bursa.ro

Fonduri europene de 150 de milioane de euro 
pentru investiții în sectorul non-agricol din zonele rurale

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://www.madr.ro
http://www.afir.info.ro
http://bursa.ro
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Din drumurile prin județul Prahova, vă recomandăm să-l 
alegeți și pe cel care duce la Mănăstirea Crasna. Locul este 
unul iubit de Dumnezeu, unde veți găsi o „mare“ de liniște 
interioară, un peisaj de vis și oameni extrem de primitori și 
care au, întotdeauna, o vorbă care să te ungă la suflet.

Lăcașul de cult, ale cărui atestări documentare ne 
poartă în secolul al XVIII-lea (1745), se află la 50 de Kilo-
metri de Ploiești, pe raza comunei Izvoarele, în pădure, 
lângă pârâul Crasna, la poalele munților Ursoaia. 

Primele documente arată faptul că aici era un schit 
de călugări, având o biserică de lemn cu hramul „Sfinții 
Împărați Constantin și Elena”.

De-a lungul vremurilor, locul a cunoscut o serie de 
transformări, dar niciodată nu și-a schimbat-o pe cea ini-
țială, de a fi o „poartă“ către Dumnezeu. A fost loc de ru-
găciune, a fost loc de învățătură, fiind înființată o școală 
(în sec. al XIX-lea) pentru copiii din satele vecine, a fost 
loc de refugiu, dar și țintă a hoților. 

Din 1964, schitul a început sa fie refăcut, grație stare-
ților Ghedeon, Galaction și Nicodim, iar din 2001 a fost 
transformat în mănăstire.

Astăzi, la Crasna, găsim în jur de 20 de persoane dintre 
cele care s-au îndreptat către viața sihastră, într-un loc în 
care creștinii își pot alege o zi de pelerinaj fie primăvară, 
vara, cât și toamna, complexul monahal având patru hra-
muri: „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ (21 mai) – hra-
mul bisericii vechi, „Acoperământul Maicii Domnului” (1 
octombrie) – hramul bisericii noi. Lăcașul mai cuprinde 

un paraclis închinat Sfinților Români (Duminica a 2-a du-
pă Rusalii), sfințit în anul 2007, iar de sărbătoarea Sfântu-
lui Proroc Ilie (20 iulie) este hramul altarului de vară.

Cine ajunge aici, poate rămâne și peste noapte, în-
tr-una dintre camerele special amenajate în acest com-
plex. Nu este perceput un anumit tarif, dar sunt bine pri-
mite produsele alimentare sau de orice fel care fac tre-
buință într-o mănăstire. 

Accesul către Mănăstirea Crasna se face pe DN1/E60, 
DN1A București-Ploiești-Chirițești (spre Cheia, Vălenii de 
Munte), apoi încă 6 km pe drumul comunal până la Schi-
ulești. De la marginea satului Schiulești mai sunt 3 km 
pana la mănăstire (ultimii kilometri de drum sunt neas-
faltați), iar de la punte veți urca pe jos aproximativ 10 mi-
nute prin pădure.

Sursa: cjph.ro

Mănăstirea Crasna, o bijuterie în rândul
lăcașurilor de cult prahovene

Foto: facebook.com
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Administrația locală din municipiul Câmpulung intenți-
onează obținerea finanțării prin intermediul GAL Câmpu-
lung Muscel pentru patru investiții privind asfaltarea și ex-
tinderea canalizării pe patru străzi din zona sudică a orașu-
lui și două centre cu specific social. Astfel, până în data de 
31 decembrie 2021, trebuie transmise cererile de finanțare 
pentru lucrările propuse pe străzile Grigore Alexandrescu, 
Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din zona marginaliza-
tă Cazărmilor. În cazul asfaltării, valoarea lucrărilor derulate 
pe o lungime de 2.800 ml este estimată la 2.328.235 lei, iar 
cea aferentă extinderii canalizării, la 997.815 lei.

Sursa: evenimentulmuscealean.ro

Lucrări
de infrastructură 

în Câmpulung,
prin intermediul GAL

Administrația publică locală din Târgoviște a înce-
put investiții serioase pe zona de transport public lo-
cal. În afara celor 40 de autobuze Mercedes Benz Ci-
taro-Hybrid, la ora actuală se construiește și o stație 
de capăt în zona străzii Ialomiței, unde se ridică un de-
pou pentru noile autobuze. Recent, Primăria Munici-
piului Târgoviște a anunțat că în perioada următoare, 
împreună cu Consiliul Județean Dâmbovița și unitățile 
administrativ teritoriale limitrofe, vor demara un pro-
iect de realizare a unei zone urbane funcționale în ca-
zul căreia să se presteze serviciile de transport public 
local, urmând ca, în momentul achiziționării autobuze-
lor electrice, moderne și ecologice din fonduri europe-
ne, acestea să poată fi folosite și în afara municipiului, 
pentru localitățile din apropiere și nu numai.

„În primă fază, prin Asociația Municipiilor din Româ-
nia, vom solicita Ministerului Dezvoltării acordul pen-
tru utilizarea autobuzelor noi pe care le avem în propri-
etatea municipiului Târgoviște. Să sperăm că obținem 
acest acord odată cu aprobarea noului plan de mobili-
tate urbană”, a explicat primarul municipiului Târgoviș-
te, Daniel Cristian Stan.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Proiectul de transport 
public din Târgoviște, extins 

și în localitățile vecine

Primăria Municipiului Călărași a lansat în consultare do-
uă documente strategice, necesare pentru pregătirea pro-
iectelor ce vor primi finanțare din fonduri publice, naționa-
le și europene, în exercițiul financiar european 2021-2027.

Cele două strategii sunt „Planul de mobilitate urbană 
durabilă 2021-2027” și „Strategia Smart City 2021-2027 
pentru municipiul Călărași și Zona Urbană Funcționa-
lă Călărași” și sunt disponibile pe site-ul Primăriei Muni-
cipiului Călărași, www.primariacalarasi.ro la adresele: htt-
ps://primariacalarasi.ro/images/Documente/DirectiilePri-
mariei/3.5%20Directia%20programe%20si%20dezvolta-
re%20locala/PMUD/Plan%20de%20Mobilitate%20Urba-
na%20Durabila%20(PMUD)%202021-2027.pdf, respectiv 
https://primariacalarasi.ro/images/Documente/Directiile-
Primariei/3.5%20Directia%20programe%20si%20dezvol-
tare%20locala/strategia%20smart%20city/Strategie%20
Smart%20City%20201-20217.pdf. Comentariile și sugestii-
le pot fi transmise pe adresa de e-mail office@primariaca-
larasi.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Călărași din str. 
București, nr. 140A, până în data de 26 noiembrie 2021.

Sursa: primariacalarasi.ro

Două
strategii de dezvoltare
a municipiului Călărași,

în consultare publică

În cadrul evenimentului, organizat de Reprezentanța 
Comisiei Europene în România, în parteneriat cu Amba-
sada Sloveniei, stat membru care asigură Președinția ro-
tativă a Consiliului UE, participanții au vizitat Parcul Natu-
ral Comana și Balta Comana, obiectiv unde Consiliul Jude-
țean Giurgiu a implementat, în perioada 2009-2013, pro-
iectul „Reconstrucția ecologică a Bălții Comana – Județul 
Giurgiu”, în parteneriat cu Administrația Parcului Natural 
Comana și Consiliului Local Comana.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat con-
servarea diversității biologice, a habitatelor naturale, a 
speciilor de floră și faună sălbatică, precum și asigura-
rea unui management eficient al ariilor naturale prote-
jate și, în special, al rețelei ecologice Natura 2000, prin 
reconstrucția ecologică a Bălții Comana.

Sursa: cronicagiurgiuveana.ro

Caravana
„Da, ne pasă!” a ajuns, pe 4 

octombrie în județul Giurgiu!

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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Reprezentanții Primăriei Fetești încurajează mișcarea! 
Un amplu proiect edilitar prin care cetățenii sunt îndem-
nați să facă sport se desfășoară în această perioadă în zo-
na stadionului din oraș. Lucrătorii Direcției de Administra-
re a Domeniului Public amenajează o pistă pentru alerga-
re și o zonă cu elemente de fitness, mobilier urban și stâl-
pi de iluminat cu încărcare solară. „Fiecare dintre noi do-
rește să facă mișcare. În municipiul Fetești era nevoie de o 
zonă special amenajată pentru activități sportive. Lucră-
rile sunt în plină desfășurare și vor fi gata în cel mai scurt 
timp. Îi îndemnăm pe toți cetățenii din oraș să facă mișca-
re, pentru că sportul înseamnă sănătate!”, a precizat Lau-
rențiu Șoncherche, primarul municipiului Fetești.

Sursa: independentonline.ro

Pistă de alergare nouă 
pentru locuitorii din Fetești

Peste 10 milioane de lei vor ajunge la Consiliul Ju-
dețean Teleorman și în alte patru localități din județ. 
Sumele au fost alocate de către Ministerul Dezvoltă-
rii, Lucrărilor Publice și Administrației și vor fi folosite 
pentru plata unor lucrări finanțate prin Programul Na-
țional pentru Dezvoltare Locală (PNDL). Cea mai mare 
sumă a fost virată Consiliului Județean Teleorman, este 
vorba de 4.198,084 de lei, pentru plata parțială a două 
proiecte aflate în plină desfășurare. Primăria Blejești 
a primit 1.970.352 de lei, primăriei Ciuperceni i-a fost 
alocată suma de 1.769.752 de lei, primăria Orbeasca - 
376.864 de lei și primăria Ștorobăneasa- 1.840.502 lei.

Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat 
prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013, 
actualizată, este cel mai important program multianu-
al de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. Progra-
mul are ca obiectiv general echiparea unităților admi-
nistrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, 
de infrastructură educațională, de sănătate și de me-
diu, sportivă, social-culturală și turistică, administrati-
vă și de acces la căile de comunicație, iar valorile alo-
cărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu 
sumele înscrise în contractele de finanțare multianu-
ale încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor 
de investiții. În cadrul celor două etape ale PNDL, lis-
tele obiectivelor de investiții și sumele alocate acesto-
ra sunt publice și pot fi consultate accesând pagina de 
internet a ministerului, secțiunea Lucrări Publice, Pro-
gramul Național de Dezvoltare Locală, rubrica Obiecti-
vele de investiții, iar transferurile lunare sunt publicate 
în secțiunea Plăți.

Sursa: infotr.ro

Finanțări PNDL
pentru județul Teleorman

IALOMIȚA

TELEORMAN

Foto: facebook.com

Consiliul Județean Prahova pregătește parteneriate 
cu zece primării de comună din județ pentru proiecte de 
eficientizare a clădirilor publice. Autoritățile vor să atra-
gă finanțări nerambursabile de la Administrația Fondului 
de Mediu prin proiecte care urmăresc reducerea consu-
murilor de energie și îmbunătățirea calității aerului, un-
de cofinanțarea CJ Prahova va fi de 10% din fondurile 
eligibile. Pe listă se află localitățile Berceni, Dumbrăvești, 
Filipeștii de Pădure, Gornet Cricov, Lipănești, Măgurele, 
Păulești, Plopu, Târgșoru Vechi și Valea Călugărească.

În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/
UE privind eficiența energetică, începând cu 2018, Ro-
mânia are obligația de a renova anual 3% din suprafețe-
le construite deținute sau ocupate de autoritățile publi-
ce. Programul privind creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice se 
adresează unităților administrativ teritoriale organizate 
la nivel de comună, oraș sau județ. Acestea pot benefi-
cia de fonduri pentru modernizarea și creșterea eficien-
ței energetice a clădirilor publice, contribuind în același 
timp la îmbunătățirea calității mediului, prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și la reduce-
rea consumului anual de energie primară și promovarea 
utilizării surselor regenerabile de energie.

Sursa: telegrama.ro

Proiecte AFM propuse
în zece comune din Prahova

PRAHOVA
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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, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile 
Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. 
Argeș, Tel./fax 0248/222.250, 
E-mail arges@adrmuntenia.ro

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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