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Mănăstirea Aninoasa din județul Argeș, pusă în valoare
cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio
Sâmbătă, 7 august, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, la
invitația Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a participat la resfințirea bisericii cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu
Zugravul și a paraclisului cu hramul Sfinții Mari Mucenici Gheorghe și Dimitrie ale Mănăstirii Aninoasa din județul Argeș.
Edificiul a fost reabilitat, fiind obiectul proiectului „Eradicare
umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică și paraclis, reparații curente, amenajări exterioare”, finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții
5.1 - „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Obiectivul specific 5.1 – „Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”.
Lucrările realizate prin proiect au condus la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu Mănăstirea Aninoasa, prin
utilizarea unor tehnici și activități de informare, publicitate și
promovare variate, în scopul creșterii vizibilității acestuia.
Astfel, mănăstirea a beneficiat de lucrări de îmbunătățire a arhitecturii, restaurarea picturii din biserică, realizarea
instalațiilor electrice interioare și exterioare și a iluminatului
exterior, eradicarea umidității, realizarea instalațiilor de paratrăsnet amplasate în zonele înalte ale clădirii, montarea
instalațiilor termice și de ventilație, iar în latura de Est vor fi
efectuate închiderea rosturilor și hidrofugarea fațadei.
Proiectul este aproape de finalul implementării, investiția
derulându-se în 75 de luni, în perioada 3 iulie 2015 – 30 septembrie 2021. Bugetul total al operațiunii are o valoare totală de 17.985.622,88 lei, din care 15,29 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2,34 milioane de lei este valoarea eligibilă
nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproape 360 de mii
de lei este contribuția Mănăstirii Aninoasa.
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 5.1,
unde au putut fi depuse proiecte pentru conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, inclusiv în apelul dedicat teritoriului acoperit de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-au
transmis 50 de aplicații în valoare totală de 548,3 milioane de
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

lei, ce au solicitat 530,7 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 32 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare
cu o valoare totală de 389,81 de milioane de lei și au solicitat
fonduri publice în valoare de 371,57 milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost
transmise până acum 2.113 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,45 miliarde de lei, solicitând fonduri publice
de 14,36 miliarde de lei. Pentru 831 dintre ele au fost semnate
contracte de finanțare în valoare totală de 8,68 miliarde de lei și
fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,36 miliarde de lei.
Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în
cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului
de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și
care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.
Potențialii beneficiari din județul Argeș au transmis 483 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală aproape 3,9 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de peste 2,54 miliarde de lei. Pentru 190 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de peste 1,24 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare de aproximativ un miliard de lei.
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 implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 10 august 2021
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Ghidul Practic pentru elaborarea Strategiilor Integrate
de Dezvoltare Teritorială din regiunea Sud – Muntenia,
în consultare publică
nare bidirecțională:
• Coordonare verticală, cu politici și documente elaborate la nivel local, județean, regional, național și european, integrate prin Strategia Integrată de Dezvoltare
Teritorială a regiunii Sud Muntenia;
• Coordonare orizontală, la nivel inter-sectorial și inter-jurisdicțional, care este facilitată de acest ghid.
Strategiile Integrate de Dezvoltare Teritorială trebuie să fie coerente, din punct de vedere strategic, cu
abordarea, viziunea și obiectivele Strategiei Integrate
de Dezvoltare Teritorială a regiunii Sud Muntenia (SIDT
SM) 2021-2027.
Documentul este publicat pe site-ul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.
ro, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > Planul de
Dezvoltare al Regiunii Sud ‐ Muntenia 2021‐2027, titlul
„Consultare publică”, link: https://www.adrmuntenia.ro/
download_file/article/557/Ghid-SIDT-05-08-2021.pdf.
Observațiile și propunerile de îmbunătățire a documentului pot fi transmise prin e-mail, la adresa amsudmuntenia@adrmuntenia.ro, până în data de 30 august 2021.

A

genția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a publicat spre consultare
publică prima versiune a Ghidului practic
pentru elaborarea Strategiilor Integrate de
Dezvoltare Teritorială din regiunea SudMuntenia pentru perioada 2021-2027.
Ghidul practic este conceput de Autoritatea de Management POR Sud – Muntenia, cu scopul de a sprijini
consiliile județene și primăriile municipiilor reședință de
județ în elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Teritorială (Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană - SIDU și Strategia de Dezvoltare Județeană - SDJ),
în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul UE nr.
1060/2021 privind Dispozițiile Comune (RDC), și conține
orientări utile pentru toate etapele strategiei: elaborare, implementare și evaluare.
Elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Teritorială reprezintă o etapă preliminară pentru accesarea
finanțărilor prin Programul Operațional Regional Sud
Muntenia 2021-2027. Acest proces necesită o coordowww.adrmuntenia.ro
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active
pentru luna august 2021
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru luna august 2021!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în
sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții.
Astfel, în acest document sunt prezentate oportunitățile de finanțare din programele operaționale și schewww.adrmuntenia.ro

mele de grant, ce se derulează în prezent în România,
precum și oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finanțare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1244/csf-august-2021.pdf.
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Punct unic de informare online privind sursele de finanțare,
lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)
a lansat platforma online https://oportunitati-ue.gov.ro,
ce realizează, într-un mod integrat și facil pentru utilizatori, conectarea cu portalul online administrat direct
de către Comisia Europeană „Funding & Tenders portal”,
precum și cu site-urile oficiale ale instituțiilor care gestionează Programe Operaționale, Programe și Inițiative
Europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană, Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile și Programe finanțate din fonduri naționale.
Cu ajutorul https://oportunitati-ue.gov.ro, potențialii
solicitanți de fonduri pot fi direcționați către Punctele Naționale de Contact (PNC) sau Punctele Focale (PF), Agențiile Naționale responsabile, AM-urile aferente domeniului de interes sau Direcțiile Generale ale Comisiei Europene și/sau Agențiile Executive responsabile, în cazul în care
programul de interes nu are un PNC/PF în România.

C

omisia Europeană a publicat în cursul
săptămânii trecute noi cereri de propuneri
menite să stimuleze o sferă publică dinamică
și diversificată și să promoveze accesul
cetățenilor la informații fiabile în întreaga UE.

Foto: pixabay.com

12 milioane euro lansate în sprijinul mass-mediei de știri
și al sferei publice a Uniunii Europene

O cerere de propuneri va sprijini conținutul media
multilingv privind chestiunile europene prin intermediul
platformelor digitale, iar celelalte vizează creșterea producției de conținut în acest domeniu prin intermediul unei rețele de posturi de radio. În plus, un proiect-pilot va
sprijini rețelele media pentru tineret care produc conținut care îndeamnă la reflecție cu privire la chestiunile
curente prin intermediul formatelor și al evenimentelor
de pe platformele de comunicare socială.
De asemenea, o acțiune pregătitoare pentru platformele media urmărește să îmbunătățească accesul cetățenilor la informații de încredere, implicând furnizorii
de servicii audiovizuale și de presă scrisă. Finanțarea din
partea UE a acestor cereri de propuneri se ridică, în total,
la aproape 12 milioane de euro. Toate proiectele finanțate se vor bucura de independență editorială deplină.
Noile cereri de propuneri se bazează pe alte două cereri lansate recent pentru a sprijini sectorul mass-mediei de știri: o cerere cu privire la parteneriate în domeniul
jurnalismului menită să încurajeze colaborarea transwww.adrmuntenia.ro

frontalieră la nivel sectorial între organizațiile mass-media europene de știri în cadrul noului program „Europa
creativă” și o cerere de propuneri finanțată prin programul Orizont Europa, care sprijină proiecte axate pe inovare pentru mass-media. Aceste inițiative fac parte dintr-un efort mai amplu de sprijinire a unui mediu mediatic liber, viabil și pluralist în întreaga UE, astfel cum s-a
anunțat în Planul de acțiune pentru democrația europeană și în Planul de acțiune pentru mass-media.
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M

ănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia,
cea mai veche mănăstire din estul
Munteniei, păstrată până astăzi, își are
începuturile în al doilea deceniu al sec. al XVIIlea, având un trecut de aproape patru secole.

Foto: ziarullumina.ro

Povestea celei mai vechi mănăstiri din Bărăgan

Amintită în hrisoave, de-a lungul veacurilor, sub numele de Mănăstirea Sfinții Voievozi de la Vaideei, Slobozia lui
lanache, apoi de la Slobozia, mănăstirea este cel mai vechi
lăcaș de cult existent în cuprinsul Episcopiei Sloboziei și
Călărașilor și, totodată, cel mai vechi așezământ monahal
din întregul cuprins al Câmpiei Bărăganului.
Mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia se află în reședința județului Ialomița. Așezământul este astăzi situat
pe Aleea Mănăstirii, nr.1, în partea sudică a municipiului
Slobozia, lângă drumul rutier DN 2A, de la București spre
Constanța. Dincolo de șoseaua care trece pe lângă mănăstire și de un dig de pământ, curge râul Ialomița, peste
care se întinde fostul sat Bora, astăzi cartier al Sloboziei.
Mănăstirea este vizibilă de departe, pentru călătorul care
vine fie dinspre mare, fie dinspre Călărași și care zărește
întâi turnul clopotniță, apoi turla mare a bisericii. Pentru
călătorul care vine dinspre București și Urziceni, (ultimul,
aflat la 62 km distanță spre vest), drumul către mănăstire este de urmat, fie prin centrul Sloboziei, ținând Bd. Matei Basarab, până în dreptul vechii Școli nr. 1, vizavi de care
se văd zidurile așezământului, în dreapta, fie pe șoseaua
de centură menționată, mănăstirea fiind în stânga acesteia, vizibilă de la distanță și având un indicator la drum, în
dreptul unui pod pietonal peste râu, către amintita Bora.

a fost luată „pe seama domniei”, odată cu urcarea pe tronul
Țării Românești a lui Matei Basarab, în anul 1632. Ianache Caragea, fiind considerat „hiclean” față de Matei-Vodă, ca unul
ce fusese credincios voievodului Leon-Tomșa, întreg domeniul său funciar din Țara Românească a fost confiscat de domnie, după legile vremii. Se pare că așezământul boieresc fusese afectat de cutremurul din 1627. În aceste condiții, în 16331634, noul stăpân al moșiei Vaideei și al mănăstirii, domnitorul Matei Basarab, reface așezământul în întregime, adăugându-i ziduri de incintă fortificate, pentru ca mai apoi să o închine mănăstirii athonite Dochiaru. Tradiția spune că așezământul va fi fost sfințit în 1636 de către însuși patriarhul de la
Constantinopol, într-un sobor de 500 de clerici. Totuși, un astfel de eveniment s-ar fi putut consuma dacă noua Mănăstire
Slobozia ar fi fost un monument aparte. Or, din tabloul votiv
în care domnitorul apare ținând ctitoria sa în mâini ni se conturează o biserică simplă, în formă de navă și cu o turlă. Se pare că noua mănăstire a avut mai mult un rol militar defensiv,
pe drumul ce ducea de la orașul turcesc Silistra spre Brăila, respectiv Galați, după cum relatează arhidiaconul sirian Pavel de
Alep după vizita făcută împreună cu patriarhul Macarie la mijlocul secolului al XVII-lea:
Intenția voievodului de a da Mănăstirii Slobozia și o destinație militară a fost evidentă încă de la începuturile așezământului. Ca și în alte părți, Matei Basarab a ridicat o incintă patrulateră, cu ziduri de cărămidă, înalte de 6 m și groase
de peste un metru. La colțul de nord-vest, respectiv la cel de
nord-est, incinta era străjuită de câte un turn de colț, iar accesul era asigurat, controlat și apărat, printr-un semeț turn de
poartă, care adăpostea și clopotnița, pe latura vestică a incintei. Atât la interior, cât mai ales la exterior și îndeosebi spre
sud, unde incinta era amenințată de apele râului Ialomița, zidurile erau sprijinite de contraforți puternici. În interior, pe trei
laturi ale incintei (cu excepția celei vestice) existau drumuri de
strajă, ceea ce indica în mod evident și rolul de fortificație pe
care îl avea mănăstirea.
Mănăstirea Slobozia a constituit pentru multă vreme singurul loc de cultură pentru populația din această zonă, mai ales
datorită bogatei sale biblioteci cu cărți de o valoare inestimabilă
sau școlii ce a funcționat în secolul al XV-lea, pe lângă mănăstire.
Sursa: adevarul.ro

În 1615, prima atestare documentare
În martie 1614, voievodul Radu-Mihnea acorda marelui
postelnic Ianache Caragea dreptul de a întemeia o „slobozie”
la Vaideei, adică o așezare scutită de dări pe trei ani, unde așezase coloniști. Acolo, în mijlocul Bărăganului și lângă râul Ialomița, avea să întemeieze postelnicul Ianache Caragea și Mănăstirea Sfinții Voievozi. O Prima atestare documentară a mănăstirii datează din martie 1615.
Primul ctitor al mănăstirii, boierul Ianache Caragea, a fost
mare postelnic al Țării Moldovei și avea origini grecești, fiind
venit din Constantinopol. În Țara Românească, postelnicul a
avut moșii întinse în Bărăgan, cea mai însemnată fiind Vaideei, numită mai târziu Slobozia lui lanache, apoi Slobozia. Mănăstirea pe care a ridicat-o Ianache Caragea la Slobozia, lângă
care și-a avut probabil și reședința muntenească, a fost o construcție modestă, care nu se compara cu o altă ctitorie a postelnicului, Mănăstirea Sfântul Sava din lași, unde marele postelnic a și fost înmormântat. Afectată de atacul tătăresc din
anul 1623, poate și de cutremurul din anul 1627, mănăstirea
www.adrmuntenia.ro
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S-a semnat
contractul de proiectare
pentru noul stadion
„Nicolae Dobrin” din Pitești

Cadastru
gratuit pentru trei comune
din județul Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Trei comune din județul Călărași sunt incluse în procedura
de licitație deschisă inițiată de Agenția Națională de Cadastru
și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Potrivit OCPI Călărași, este vorba despre Dor Mărunt, Sarulești și Șoldanu, iar lucrările
de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR),
în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, Prioritatea de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității
instituționale şi o administrației publică eficientă”.
Sursa: clnews.ro

La sfârșitul săptămânii trecute, Primăria Municipiului Pitești a semnat contractul pentru proiectarea noului
stadion „Nicolae Dobrin”. Municipalitatea piteșteană își
propune o abordare holistică asupra amplasamentului
din Trivale, pentru a deschide prin acest proiect o nouă
zonă de dezvoltare în oraș, care să acomodeze, într-un
concept de mixed-use, funcțiuni sportive complementare - stadion și bază de antrenament pentru fotbal, dar
și bază pentru atletism de înaltă performanță, hoteluri,
dotări comerciale, sportive și de recreere pentru publicul larg și spații de parcare ce vor deservi întregul amplasament. Valoarea contractului de proiectare este de
375.942,30 lei fără TVA și se finanțează din bugetul local.
Stadionul „Nicolae Dobrin” va fi un stadion de categoria
UEFA 4, pe care se vor putea desfășura inclusiv meciuri internaționale din Champions League, Europa League sau Campionatele Europene, având o capacitate de 15.000 de spectatori.
Sursa: atitudineinarges.ro

„Strategia
comună de securitate
a traficului pentru regiunea
CBC Giurgiu-Ruse”,
în consultare publică
GIURGIU

DÂMBOVIȚA

Complexul Turistic
de Natație din Târgoviște
se va extinde

„Strategia comună de securitate a traficului pentru regiunea CBC Giurgiu-Ruse” a fost lansată în consultare publică
la sfârșitul săptămânii trecute, urmând ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea ei să fie supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară a Consiliului Județean Giurgiu din luna august 2021. Documentul este elaborat în cadrul proiectului „Investing in road safety and improving the connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T transport network”, implementat de județul Giurgiu în parteneriat cu municipalitatea Ruse din Bulgaria, și finanțat în cadrul
programului INTERREG V A ROMÂNIA-BULGARIA. Proiectul urmărește consolidarea conectării regiunii prin îmbunătățirea şi modernizarea infrastructurii rutiere de ambele părți ale graniței, cu un efect pozitiv considerabil asupra vieții socio-economice în zona transfrontalieră, îmbunătățind accesibilitatea la rețeaua TEN-T. Strategia poate fi consultată pe site-ul Consiliului Județean Giurgiu, la adresa https://cjgiurgiu.
ro/strategia-comuna-de-securitate-a-traficului-pentru-regiunea-cbc-giurgiu-ruse/.
Sursa: cjgiurgiu.ro

Primăria Municipiului Târgoviște a anunțat recent intenția ca peste doi ani să extindă cu încă un bazin Complexul Turistic de Natație, având în vedere că cererea pentru
serviciile ștrandului, în special, este din ce în ce mai mare.
Complexul Turistic de Natație a fost realizat cu fonduri
europene nerambursabile obținute din Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.2. – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creșterea calității serviciilor turistice”,
monitorizarea proiectului urmând să expire în această lună. Bugetul total al proiectului a fost de 88.349.662,24
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a
fost de peste 32,7 milioane de lei, iar 55,63 milioane de
lei reprezintă contribuția municipalității din Târgoviște.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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Au început
lucrările la „Orășelul Copiilor”
IALOMIȚA

Primăria Municipiului Slobozia a anunțat recent începerea lucrărilor de execuție din cadrul proiectului „Regenerarea spațiului urban zona «Orășelul Copiilor» din Municipiul Slobozia”. Investiția, finanțată din Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 4 –
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării”, are un buget cu o
valoare totală de 4540804,68 de lei, din care valoarea eligibilă din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională este de peste 3,85 milioane de lei, 590 de mii de lei
este finanțarea de la Bugetul de Stat, iar aproape 91 de
mii de lei este contribuția Primăriei Municipiului Slobozia.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea
mediului urban și reducerea poluării aerului în municipiul
Slobozia prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului, iar administrația locală speră ca investiția să asigure o soluție modernă
de utilizare a spațiului pietonal și să reprezinte o zonă de
recreere și agrement în centrul orașului Slobozia.
Sursa: independentonline.ro

Studiu
de fezabilitate
pentru realizarea variantei
ocolitoare a Păuleștiului
PRAHOVA

Săptămâna trecută, Consiliul Județean Prahova a
anunțat semnarea contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare Păulești“.
Studiul propune analiza a două variante de drum
ocolitor, ambele având o lungime de aproximativ nouă kilometri. Această șosea ocolitoare va fi cu racordare din DJ 102 în zona de intrare în comuna Păulești,
va continua pe un traseu adiacent pârâului Dâmbu și
zonei împădurite, traversând calea ferată Ploiești-Slănic și se va racorda cu DJ 100F.
Realizarea acestei centuri ocolitoare va duce la
creșterea economică a județului Prahova prin modernizarea infrastructurii rutiere și, implicit, la îmbunătățirea vieții și a condițiilor de mediu ale cetățenilor. Creșterea mobilității, descongestionarea circulației rutiere, reducerea timpului de deplasare pentru
transportul de persoane, mărfuri, materie primă etc.
sunt alte beneficii ale investiției.
Varianta ocolitoare, care va avea caracteristicile
unui drum județean, va beneficia de o serie de lucrări
de artă de tip poduri și podețe, de pasarele etc.
Durata realizării SF-ului, finanțat din fonduri ale
Consiliului Județean Prahova, este de 90 de zile de la
semnarea contractului, iar după finalizarea acestuia
va fi demarată licitația lucrărilor execuției drumului.
Sursa: ziarulincomod.ro

TELEORMAN

Comuna Gratia primește
finanțare nerambursabilă
pentru echipamente IT necesare
învățământului online
Comuna Gratia din județul Teleorman se află pe lista celor 120 de comune și orașe are vor primi finanțări
suplimentare pentru tablete și echipamente IT necesare învățământului online, prin intermediul Programului Operațional Competitivitate. Astfel, proiectul „Echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, comuna Gratia, județul Teleorman” constă în achiziționarea de 143 de tablete cu internet inclus pe o perioadă de 24 de luni, dar și 9 laptopuri, 9 camere web și 9 table interactive pentru dotarea a 9 săli de clasă din incinta Școlii Gimnaziale Gratia.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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

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 Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește
informarea publicului țintă despre activitatea
instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai
importante evenimente organizate de
acestea în județele regiunii.
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Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro

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
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

Data publicării 10 august 2021
Se distribuie gratuit

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.

