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Având în vedere economiile înregistrate din apelurile an-
terioare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia a lansat vineri, 27 noiembrie 2020, a treia sesiune de de-
punere a fișelor de proiecte, conform prevederilor din ca-
drul apelului „Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de in-
frastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urba-
nă, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv varian-
tele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de agre-
ment/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenți-
al turistic”, din cadrul Programul Operațional Asistență Teh-
nică, Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a 
pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și disemina-
rea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 
- Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din 
FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature, Acțiu-
nea 1.1.1 - Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și spe-
cifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire 
pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

Astfel, la nivelul regiunii Sud Muntenia, valoarea rămasă 
neacoperită, din totalul alocat, care va fi destinată elaboră-
rii documentațiilor în domeniile mobilitate urbană, regenera-
ră urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură și infrastruc-
tură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patri-
moniu cu potențial turistic este de 4.362.507 lei, valoare con-
stituită din 1.228.107 lei din fișa 5D1 și 3.134.400 lei din fișa 
5D2, fișe depuse de ADR Sud Muntenia și aprobate de Auto-
ritatea de Management a POAT în Comitetul de Monitoriza-
re a POAT.

Fișele de proiect pot fi transmise prin e-mail, la adresa fi-
se.proiecte@adrmuntenia.ro, în perioada 27 noiembrie - 9 
decembrie 2020, de către următoarele categorii de solici-
tanți eligibili:

• unitățile administrativ teritoriale (orașe, municipii, jude-
țe) pentru proiectele destinate mobilității urbane și regene-
rării urbane;

• județe individual sau parteneriate între acestea și/sau 
între acestea și autorități publice locale pentru proiectele 
destinate infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv 
variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

• unitățile administrativ teritoriale (orașe/ municipii/jude-
țe) pentru infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

În conformitate cu prevederile hotărârilor CpDR Sud 

Muntenia, UAT județul Călărași și UAT județul Prahova au pri-
oritate. În cazul în care acești solicitanți nu vor depune fișe 
de proiect, va fi aplicat criteriul primul venit - primul servit, 
cu respectarea condițiilor din OUG nr. 88/2020, până la atin-
gerea plafonului alocat.

Solicitanții ale căror fișe au fost aprobate pot depune fișe 
de proiect în cadrul Apelului 3 doar în domeniile pentru care 
nu au solicitat finanțare în celelalte apeluri, cu condiția înde-
plinirii condițiilor de eligibilitate prevăzut în ghidul solicitantu-
lui, OUG nr. 88/2020 și prezentei metodologii.

O unitate administrativ teritorială poate obține sprijin fi-
nanciar pentru documentația tehnico-economică aferentă 
unui singur proiect/ domeniu, inclusiv în cazul unui județ ca-
re acționează în parteneriat cu alte unități administrativ teri-
toriale sau care participă într-o asociație de dezvoltare inter-
comunitară în condițiile legii.

De asemenea, conform OUG nr. 88/2020 o regiune de 
dez voltare poate obține sprijin financiar pentru elaborarea de 
documentații pentru cel mult un număr de proiecte de infra-
structură publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu 
cu potențial turistic egal cu numărul de județe compo nente 
ale regiunii, respectiv șapte în cazul regiunii Sud Muntenia.

Sunt considerate eligibile proiectele noi sau, după caz, 
proiectele din listele de rezervă ale POR 2014-2020 exclu-
siv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-economice 
existente sau pentru continuarea acestora în vederea pregă-
tirii pentru implementare a proiectelor.

Metodologia și anexele obligatorii, necesare depunerii fi-
șelor de proiecte, pot fi consultate pe site-ul destinat planifi-
cării regionale, adrmuntenia.ro, secțiunea > Planificare regio-
nală > Planificare regională 2021-2027, titlul „Apelul 3 - fișe 
5D”, accesând linkul următor: https://adrmuntenia.ro/down-
load_file/article/594/fise-5D-apel3-27-noiembrie-2020.rar.

ADR Sud Muntenia a lansat cel de-al treilea apel 
privind elaborarea documentației 

tehnico-economice aferente proiectelor 
de infrastructură finanțată din POAT 2014 - 2020!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:fise.proiecte%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:fise.proiecte%40adrmuntenia.ro?subject=
https://www.adrmuntenia.ro/documente-20212027/static/1279
https://adrmuntenia.ro/download_file/article/594/fise-5D-apel3-27-noiembrie-2020.rar
https://adrmuntenia.ro/download_file/article/594/fise-5D-apel3-27-noiembrie-2020.rar
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În data de 1 Decembrie, Liviu Gabriel MUȘAT, directo-
rul ADR Sud Muntenia, a aniversat 21 de ani de activita-
te neîntreruptă în cadrul Agenției. Pe această cale, ne ma-
nifestăm admirația pentru valorile insuflate unui colectiv 

motivat, pentru competența organizatorică desăvârșită, 
precum și pentru capacitatea permanentă de autodepăși-
re demonstrată în activitatea desfășurată în cei 21 de ani! 

La Mulți Ani cu sănătate și reușite pe toate planurile!

Liviu Gabriel MUȘAT 
• 21 de ani de activitate în cadrul 

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Octavian Cristian DOBRESCU 
• 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 2 decembrie, colegul nostru Octavian Cristian DOBRESCU, 
șef Serviciu achiziții publice și asistență tehnică, împlinește 12 ani de 
activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pentru profesionalism și 
pentru colegialitatea manifestată în întreaga activitate desfășurată pâ-
nă în prezent în ADR Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu împliniri!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a participat, în calitate 

de partener, în data 26 noiembrie 2020, 
online prin intermediul aplicatiei ZOOM, la 
evenimentul „Vizite de studiu în regiunea 
Macedoniei Centrale, organizat de Fondul 
de Dezvoltare Regională din Macedonia 
Centrală (Grecia)”, în cadrul proiectului SinCE-
AFC- „Consolidarea spiritului antreprenorial 
al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în 
tranziția către economia circulară”, finanțat 
din Programul INTERREG Europe, apelul IV.

Evenimentul, la au participat partenerii proiectu-
lui precum și stakeholderi din toate țările partenere,  
a contri buit la schimbul de experiență între parteneri 
și stakeholderii proiectului, oferind informații de rele-
vante despre Strategia Economiei Circulare în Regiunea 
Macedoniei Centrale și apoi un tur virtual la trei IMM-
uri care operează în sectorul agroalimentar folosind prin-
cipiile inovatoare ale economiei circulare:

1. Staramaki: Producerea paielor pentru băut din grâu;
2. Kafsimo: Fabricarea peleților și brichetelor din zaț 

de cafea;
3. Crama Domaine Agrovision: preparare pâine și piz-

za cu drojdie de vin.
Evenimentul a continuat cu o sesiune interactivă de 

întrebări și răspunsuri în legatură cu materialele video 
prezentate și în stansă legatură cu domeniul economiei 
circulare din lantul agroalimentar. 

În cazul în care aveti un exemplu de bună practică 
privind economia circulară din sectorul agroalimentar 
și doriți să împartașiți cu noi, puteți contacta Serviciul 
Dezvoltare, Direcția Dezvoltare și Comunicare la email-ul 
programe@adrmuntenia.ro.

Pentru a afla mai multe detalii despre poiectul Sin-
CE-AFC, puteti consulta următoarele link-uri: https://
www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1235 
https://www.interregeurope.eu/since-afc/.

ADR Sud Muntenia a participat 
la evenimentul online Vizite de studiu 

în regiunea Macedoniei Centrale 
în cadrul proiectului SinCE-AFC

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:programe%40adrmuntenia.ro?subject=
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1235 https://www.interregeurope.eu/since-afc/
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1235 https://www.interregeurope.eu/since-afc/
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1235 https://www.interregeurope.eu/since-afc/
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Vineri, 27 noiembrie 2020, Autoritatea de Manage ment 
(AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) a prelun-
git cu două luni perioada pentru depunerea cere rilor de fi-
nanțare în cadrul apelului trei aferent Obiectivului specific 
8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, 
grup vulnerabil „Copii”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Inves-
tițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând in-
egalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promo-
vând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la ser-
viciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de 
la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivită-
țile locale”, parte a Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate și sociale” din POR 2014-2020.

Astfel, noul termen pentru transmiterea cererilor de 
fi nanțare prin intermediul aplicației MySMIS 2014+ este 1 
februarie 2021, ora 12:00. Celelalte prevederi ale Ordinu-
lui ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrați-
ei nr. 3366/2020 prin care a fost aprobat apelul 3, cu mo-

dificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.
Ghidul consolidat, împreună cu anexele, pentru ape-

lul P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C pot fi descărcate de pe site-ul 
dedicat implementării POR în regiunea de dezvoltare 
Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Pro-
gram > Axe > Axa 8, titlul „Grup vulnerabil copii”, „Ape-
lul 3”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_fi-
le/article/1596/ghid-8-3-C-prelungire-apel-3-27-noiem-
brie-2020.rar, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

S-a prelungit apelul trei de proiecte 
privind infrastructura socială și de sănătate 

pentru grupul vulnerabil „Copii”

Foto: pixabay.com

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1596/ghid-8-3-C-prelungire-apel-3-27-noiembrie-2020.rar
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1596/ghid-8-3-C-prelungire-apel-3-27-noiembrie-2020.rar
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1596/ghid-8-3-C-prelungire-apel-3-27-noiembrie-2020.rar
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 2 decembrie 2020

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR) va 
avea un buget propus de 30,44 miliarde de euro, fonduri 
care vor reprezenta investiții în domenii majore precum: 
transport și schimbări climatice, servicii publice, dezvol-
tare urbană și valorificarea patrimoniului, competitivi-
tate economică, digitalizare și reziliență. Printre obiecti-
vele propuse a fi realizate prin aceste investiții se numă-
ră peste 250 kilometri de autostradă, peste 140 kilome-
tri de cale ferată modernizată/electrificată, respectiv 
cel puțin șapte kilometri de magistrală nouă de metrou. 
Sunt prevăzute, de asemenea, fonduri pentru reabilita-
rea energetică a blocurilor, a sistemelor de termoficare, 

inclusiv programe pentru susținerea mediului de afaceri.
PNRR stabilește prioritățile de investiții pentru fondu-

rile alocate pentru redresare cu scopul de a ameliora sta-
rea economică, a crește reziliența în situații de criză și a a-
sigura o creștere economică pe termen lung, fiind elabo-
rat pe trei piloni dezvoltați pe 12 domenii de intervenție.

Conform acordului între Parlamentul European și Con-
siliul UE privind Bugetul Multianual al Uniunii Europene, 
România va beneficia în anii următori de 46,4 miliarde 
euro, fonduri cărora li se adaugă alte 33,5 miliarde euro 
din PNRR, totalul fiind de circa 79,9 miliarde euro.

Sursa: finantare.ro

Peste 30 de miliarde de euro, 
fonduri europene, prin PNNR

Foto: pixabay.com

Finanțări de 200 milioane de euro 
pentru start-upuri IT europene 

din domeniul imobiliar
Sectorul imobiliar (proptech) sub lupa finanțatorilor! 

Start-upurile IT europene prin a căror activitate se dez-
voltă tehnologii pentru sectorul imobiliar vor putea ac-
cesa finanțări de capital de risc prin fondul de investi-
ții european PropTech Fund care dispune de un buget 
de 200 de milioane de euro.  Astfel, se caută până la 45 
de start-upuri europene de tehnologii pentru sectorul 
imobiliar, pentru a le acorda runde de investiții în inter-
valul late seed – serie B, adică de la 1-2 milioane de euro 
până la finanțări de ordinul zecilor de milioane de euro.

Sursa: finantare.ro

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://finantare.ro
http://finantare.ro


TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro8

Info Regional Sud Muntenia #492
24 noiembrie • 1 decembrie 2020 

Ziua Națională a României constituie un bun prilej (de 
altfel nu singurul) de a cinsti memoria celor care, prin cu-
raj, perseverență și jertfă, au înfăptuit idealuri mărețe. 
Scrutând meleagurile sud-muntene, nu puține locuri ne 
amintesc de eroism, patriotism și jertfă... 

Un astfel de loc este și Mausoleul Eroilor din comuna 
Valea Mare – Pravăț, cunoscut drept Mausoleul de la Ma-
teiaș, un monument înscris în „Lista monumentelor isto-
rice”, dedicat eroilor din Războiul de Întregire Naționa-
lă (1916 – 1918).

Impunătorul edificiu este realizat în principal din cal-
car de Albești și este compus din două corpuri: primul, 
orizontal, ce adăpostește osuarul, pe pereții căruia sunt 
montate plăci de marmură cu numele militarilor căzuți 
la datorie, iar al doilea, vertical, are forma unui turn cu 
foișor, spre care duce o scară în spirală. Aici sunt depu-
se, în 31 de cripte, osemintele a peste 2.300 de militari ro-
mâni. Mausoleul a fost ridicat între anii 1928-1935, du-
pă planurile arhitecților Dumitru Ionescu-Berechet și Sta-
te Baloșin, de către constructorul De Nicolo. După o se-

rie de lucrări de consolidare, efectuate în anul 1978, 
Mausoleul Eroilor a fost extins prin construirea unei te-
rase de paradă, a unor impozante scări de acces, came-
re muzeale, un basorelief realizat de sculptorul Adrian 
Radu din Câmpulung. S-a construit și cupa din piatră de 
Albești în care arde o flacără veșnică în amintirea eroi-
lor căzuți la Mateiaș.

După terminare, edificiul a devenit o capelă pentru 
cinstirea sufletelor și rememorarea faptelor de vitejie 
ale ostașilor căzuți în Primul Război Mondial.

Sursele istorice arată că în zona Mateiașului, Grupul 
Nămăiești - condus de Generalul Traian Găiseanu - având 
în componență diviziile 22 și 12 Infanterie, a reușit să 
reziste unui inamic net superior echipat și mult mai bi-
ne pregătit, în perioada septembrie - noiembrie 1916. 
Prin luptele duse aici, a fost oprită înaintarea Puterilor 
centrale spre Câmpia Română, dar, datorita străpunge-
rii frontului pe Jiu, soldații celor două divizii au primit or-
din să se retragă - neînvinși - spre Târgoviște.

Sursa: wikipedia.org

În cinstea eroilor, la Mausoleul de la Mateiaș!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
wikipedia.org
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În cursul săptămânii trecute, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a lansat 
trei proiecte ce au ca obiectiv construirea unor case 
de tip familial pentru copiii din centrele sociale aflate 
în localitățile Rucăr, Costești și Câmpulung.

Astfel, beneficiind de susținere financiară europea-
nă nerambursabilă, cele trei demersuri nu vor asigura 
doar case de tip familial, ci și servicii de educație, soci-
ale și recreative furnizate în cadrul centrelor de zi care 
vor fi amenajate, de asemenea, în comunitățile amin-
tite. 

Cele trei proiecte finanțate în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020 sunt: „Complex de 
Servicii Sociale, Comuna Rucăr, Județul Argeș”, cu o va-
loare totală de peste cinci milioane de lei, „Complex de 
Servicii Sociale, Orașul Costești, Județul Argeș” ce de-
pășește 6,6 milioane de lei, și proiectul „Complex de 
Servicii Sociale, Municipiul Câmpulung, Județul Argeș” 
în cadrul căruia vor fi realizate intervenții de peste 
cinci milioane de lei.

Sursa: evenimentulmuscelean.ro

Case de tip familial 
în trei localități argeșene!

Imediat ce contextul o va permite, copiii din loca-
litatea Niculești, preșcolari și școlari, vor beneficia de 
condiții optime de desfășurare a activităților educati-
ve. În acest sens, administrația locală desfășoară am-
ple lucrări de modernizare și dotare a școlii din loca-
litate, construind totodată și o grădiniță cu program 
prelungit.

Noua grădiniță are o capacitate de 54 de locuri, in-
vestiția de aproximativ șase milioane de lei, condu-
când și la crearea a 19 locuri de muncă.

Dotările  interioare aferente noii grădinițe sunt de-
ja achiziționate, iar în curte urmează să fie realizat și 
un loc de joacă ultramodern.

Sursa: ziardambovita.ro

Investiții
în infrastructura 

educațională, 
la Niculești!

Vești bune pentru preșcolarii din Dragalina! Au fost 
finalizate lucrările de construcție a unei noi grădinițe 
finanțate de Guvernul României și Banca de Dezvolta-
re a Consiliului Europei, prin Proiectul de Reformă a 
Edu cației Timpurii. Prin investițiile a căror valoare es-
te de aproape două milioane de lei, a fost realizată o 
nouă clădire care conferă copiilor și cadrelor didacti-
ce cele mai bune condiții de învățare, prin amenaja-
rea a patru săli de clasă cu o capacitate de 80 de lo-
curi, o sală multifuncțională, cabinet medical, cance-
larie, depozit materiale didactice și grupuri sanitare.

Sursa: arenamedia.ro

O nouă
grădiniță pentru copiii 

din Dragalina!

Având ca obiectiv creșterea siguranței populației, 
administrația locală din comuna Schitu va extinde și 
va moderniza actualul sistem de monitorizare video 
din localitate.

În acest sens, au fost achiziționate 15 noi camere 
de luat vederi, cu o rezoluție performantă, care vor 
putea oferi imagini clare și pe timpul nopții. Sistemul 
de monitorizare video va acoperi toate satele ce apar-
țin de comuna Schitu, transformând astfel localitatea 
într-una dintre cele mai sigure comune din județ.

Sursa: giurgiupesurse.ro

Siguranță
pentru locuitorii 
comunei Schitu!

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: comunadragalina.ro
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Elevi ialomițeni, atât din Slobozia, cât și din mediul 
rural, au primit tablete pentru a putea participa în bu-
ne condiții la orele desfășurate online. În acest sens, 
Inspectoratul Școlar Județean Ialomița a început dis-
tribuirea echipamentelor achiziționate de Ministerul 
Educației și Cercetării prin Programul „Şcoala de Aca-
să”. Județului Ialomița i-a fost alocat, de la nivel cen-
tral, un număr de 3.300 de tablete. Alte 183 de table-
te au fost achiziționate de Inspectoratul Școlar Jude-
țean  Ialomița.

Sursa: agendaialomiteana.ro

Suport pentru 
învățământul online 

pentru elevii ialomițeni!

Prima lună de iarnă aduce vești bune pentru locui-
torii județului Teleorman și nu numai! Cu sprijin finan-
ciar alocat de stat sub formă de vouchere, teleormă-
nenii au posibilitatea de a achiziționa aparatură elec-
tronică și electrocasnică. Oportunitatea, deschisă la 
nivel național prin programul „Rabla pentru electro-
casnice și electronice” este valabilă din 15 decembrie. 
Solicitantul poate beneficia cel mult un singur voucher 
pentru fiecare categorie de produse, iar aparatura ve-
che care va fi predată comerciantului trebuie să fie de 
același tip cu cea nou achiziționată. În funcție de tipul 
de echipamente, voucherele au o valoare cuprinsă în-
tre 200 și 500 de lei.

Sursa: trnews.ro

Oportunități
pentru teleormăneni!

IALOMIȚA

TELEORMAN

Cu lucrările de dezafectare a șantierului, restaura-
rea și reabilitarea monumentului Crucea Eroilor de pe 
vârful Caraiman se apropie tot mai mult de finaliza-
re. Monumentul va fi deschis turiștilor în cursul anului 
viitor, după amenajarea muzeului din incinta soclului 
Crucii Caraiman și, bineînțeles, după recepția lucrări-
lor. Proiectul „Restaurarea, reabilitarea, conservarea 
și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul mo-
numentului Crucea Comemorativă a Eroilor Români 
din Primul Război Mondial (Monumentul Crucea eroi-
lor „Crucea Caraiman”/Monumentul eroilor (Crucea) 
de pe Vârful Caraiman)”, cu o valoare de peste 19 mi-
lioane de lei, a fost finanțat în cadrul Axei prioritare 5 – 
„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, pro-
tecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, pro-
tejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului na-
tural și cultural”.

Crucea Eroilor Neamului este un monument con-
struit între anii 1926-1928 pe Muntele Caraiman, la 
altitudinea de 2291 m, pentru a cinsti memoria eroi-
lor neamului căzuți în Primul Război Mondial.

Sursa: ziarulprahova.ro

Crucea Eroilor 
de pe Caraiman, 
aproape de final!

PRAHOVA

Foto: m
iratico.com

Fo
to

: g
ds

.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://agendaialomiteana.ro
http://trnews.ro
http://ziarulprahova.ro


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. 3, birourile 308, 
316, 317 și 318, 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 Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
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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