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Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, municipiul Călărași

ADR Sud Muntenia va implementa proiecte
de creștere a eficienței energetice în clădirile publice
prin instrumentul ELENA
le ale clădirii sau alte măsuri, cu condiția ca acestea să fie
impuse de reglementarea tehnică națională pentru imple‐
mentarea investițiilor în eficiența energetică. Suprafața
totală preconizată pentru renovarea în materie de efici‐
ență energetică este de 182.200 m². Printre măsurile spe‐
cifice ale programului de investiții se numără izolarea ter‐
mică a pereților, a acoperișurilor, a subsolurilor, a parteru‐
lui și a țevilor de la sol, înlocuirea ferestrelor și a ușilor ex‐
terioare, utilizarea controlului optimizat și reglementarea
instalațiilor tehnice, modernizarea sau înlocuirea sisteme‐
lor de ventilație și încălzire cu sisteme eficiente din punct
de vedere energetic, înlocuirea instalațiilor ineficiente (ex.
iluminat) și instalarea de sisteme alternative pentru pro‐
ducția de energie (ex. panouri solare).
Programul de investiții pentru eficiența energetică a
clădirilor publice din regiunea Sud - Muntenia va fi im‐
plementat în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2024
și va avea o valoare totală a investițiilor ce urmează să fie
mobilizate de 63,8 milioane de euro. Autoritățile publice
locale transmit aplicații pentru finanțare ce pot avea bu‐
gete cu valori totale maxime de 2.278.000 de euro, din
care contribuția instrumentului ELENA poate fi de ma‐
xim 90%, reprezentând 2.050.200 de euro.
Mai multe detalii despre proiect și instrumentul ELE‐
NA puteți afla de pe site-ul Agenției pentru Dezvolta‐
re Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, sec‐
țiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia >
Dezvoltare regională > 2021-2027 > POR Sud ‐ Muntenia
2021‐2027, titlul ELENA, link: https://www.adrmuntenia.
ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295.

Î

n a doua parte a lunii decembrie, Liviu
Gabriel Mușat, directorul general al
Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR)
Sud Muntenia, a semnat contractul pentru
implementarea Programului de investiții
pentru eficiența energetică a clădirilor
publice prin instrumentul ELENA (European
Local ENergy Assistance), derulat prin Banca
Europeană de Investiții.
ADR Sud Muntenia, în calitate de aplicant, este res‐
ponsabil pentru implementarea Programului de investi‐
ții ELENA în regiune, urmărind inclusiv derularea investi‐
țiilor ce se vor realiza ulterior. După recepția documen‐
tațiilor tehnico-economice, ADR Sud Muntenia le va îna‐
inta beneficiarilor finali în vederea pregătirii caietelor de
sarcini și lansarea achizițiilor publice pentru serviciile de
proiectare și lucrări de către beneficiarii finali.
În acest sens, ADR Sud Muntenia va crea o unitate de
implementare a proiectului care va lansa apelul necom‐
petitiv de proiecte, va elabora cele 100 de documentații
tehnice pentru clădiri publice din șase județe ale regiunii
de dezvoltare Sud - Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovi‐
ța, Ialomița, Prahova și Teleorman), în vederea implemen‐
tării proiectelor de eficiență energetică a clădirilor publi‐
ce, care urmează să fie depuse spre finanțare în cadrul
Programului Operațional Regional Sud - Muntenia 20212027 de autoritățile publice locale, beneficiare în cadrul
proiectului. Activitățile pot include consolidări structura‐
www.adrmuntenia.ro
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Anunț dezbatere publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sediul în Călărași, strada General Constantin Pantazi, nr.7A, titular al Programului Operațional
Regional Sud - Muntenia 2021-2027, anunță publicul
interesat asupra disponibilizării proiectului de program, finalizării Raportului de Mediu și organizării
dezbaterii publice pentru proiectul de program propus, inclusiv a Raportului de Mediu.
Documentația se supune procedurii de adoptare cu
aviz de mediu conf. H.G. nr. 1076/2007.
Proiectul de program și Raportul de Mediu pot fi
consultate la adresa www.adrmuntenia.ro.
Observațiile/comentariile/propunerile publicului
se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identi‐
ficare, în formă letrică, la sediul titularului și la sediul
A.P.M. Argeș, din municipiul Pitești, strada Egalității, nr.
50A, jud. Argeș, sau electronic la adresa de e-mail a ti‐
tularului, office@adrmuntenia.ro, și a A.P.M. Argeș, of‐
fice@apmag.anpm.ro, în termen de 48 de zile calen‐
daristice de la data publicării prezentului anunț.
Ședința de dezbatere publică va avea loc online, prin
intermediul platformei ZOOM, în data de 16.02.2022,
începând cu ora 10:00.
Autoritățile invitate să participe la ședința de dezba‐
tere publică sunt: Consiliul Județean Argeș, Consiliul Ju‐
dețean Călărași, Consiliul Județean Dâmbovița, Consi‐
liul Județean Giurgiu, Consiliul Județean Ialomița, Con‐
siliul Județean Prahova, Consiliul Județean Teleorman,
Instituția Prefectului județului Argeș, Instituția Prefec‐
tului județului Călărași, Instituția Prefectului județului
Dâmbovița, Instituția Prefectului județului Ialomița, In‐
stituția Prefectului județului Teleorman, Comisariatul
Județean Dâmbovița, APM Argeș, APM Călărași, APM
Dâmbovița, APM Giurgiu, APM Ialomița, APM Prahova,
APM Teleorman, Agenția Națională pentru Arii Natura‐
le Protejate prin serviciile teritoriale Argeș, Dâmbovi‐
ța, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Direcția de Sănătate Pu‐
blică Județeană Călărași, Direcția de Sănătate Publică

Județeană Giurgiu, Direcția de Sănătate Publică Jude‐
țeană Prahova, Direcția de Sănătate Publică Județea‐
nă Teleorman, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi‐
liară Argeș, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilia‐
ră Călărași, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Dâmbovița, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Giurgiu, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ia‐
lomița, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Pra‐
hova, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Te‐
leorman, Direcția Județeană pentru Agricultură Argeș,
Direcția Județeană pentru Agricultură Giurgiu, Direc‐
ția Județeană pentru Agricultură Ialomița, Direcția Ju‐
dețeană pentru Agricultură Prahova, Direcția Județea‐
nă pentru Agricultură Teleorman, Inspectoratul pentru
Situații de Urgență „Cpt. Puica Nicolae” Argeș, Inspec‐
toratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” Că‐
lărași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca” Giurgiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Barbu Catargiu” Ialomița, Inspectoratul pentru Situ‐
ații de Urgență „Șerban Cantacuzino” Prahova, Inspec‐
toratul pentru Situații de Urgență „Alexandru Dimitrie
Ghica” Teleorman, Agenția pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportu‐
lui Ploiești, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor, Unitatea de Management a Proiectului
Ministerul Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură,
Culte și Patrimoniul Cultural Național Giurgiu, Direcția
Județeană pentru Cultură Ialomița, Direcția Județea‐
nă pentru Cultură Prahova, Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Prahova, Inspectoratul Școlar Județean
Argeș, Inspectoratul Școlar Județean Călărași, Inspec‐
toratul Școlar Județean Giurgiu, Inspectoratul Școlar
Județean Ialomița, Inspectoratul Școlar Județean Pra‐
hova, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Admi‐
nistrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, Direcția Sil‐
vică Călărași, Direcția Silvică Giurgiu, S.C. ECOLOGIC
AMB S.R.L, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia.

Nicoleta Topîrceanu
• 14 de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 10 ianuarie, colega noastră Nicoleta TOPÎRCEANU, expert
Serviciul gestionare, evaluare și monitorizare program, a aniversat 14 ani
de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale, te felicităm pentru spiritul de echipă și pentru profesionalismul manifestat în întreaga activitate desfășurată până în prezent în Agenție!
La Mulți Ani cu multe realizări!
www.adrmuntenia.ro
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A fost modificată metodologia privind actualizarea
prețurilor aferente materialelor de construcții
pentru contractele semnate în cadrul POR 2014-2020
La sfârșitul anului 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucră‐
rilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat Ordinul
nr. 2050/30.12.2021 prin care a fost modificată metodo‐
logia prin care beneficiarii contractelor de finanțare în‐
cheiate în cadrul Programului Operațional Regional 20142020 pot ajusta contractele de achiziție publică/con‐
tractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețuri‐
lor aferente materialelor. Acest ordin a fost aprobat pen‐
tru a modifica și înlocui metodologia aprobată prin Ordi‐
nul 1336/21.09.2021 și pune în aplicare prevederile Or‐
donanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea
unor măsuri fiscal bugetare. Pentru a permite operarea
cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea
prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul.
Ordinul nr. 2050/30.12.2021, alături de tabelele de cal‐
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

cul, pot fi descărcate de pe site-ul dedicat implementării
POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Munte‐
nia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Do‐
cumente, titlul Legislație 2021, link: https://2014-2020.
adrmuntenia.ro/documente/static/1252.
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.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 11 ianuarie 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active
pentru luna ianuarie 2022
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
pentru luna ianuarie 2022!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în spriji‐
nul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in‐
vestiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportu‐
nitățile de finanțare din programele operaționale și sche‐
www.adrmuntenia.ro

mele de grant, ce se derulează în prezent în România, pre‐
cum și oportunitățile din Programul Național pentru Dez‐
voltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunica‐
re > Bibliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finan‐
țare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1275/CSF-Ianuarie-2022-centralizat.pdf.
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Foto: pixabay.com

Comisia Europeană lansează un fond
în valoare de 47 de milioane euro pentru protejarea
proprietății intelectuale a IMM-urilor în procesul de redresare
Comisia Europeană și Oficiul Uniunii Europene pentru
Proprietate Intelectuală (EUIPO) au lansat luni, 10 ianuarie
2021, un nou fond pentru întreprinderile mici și mijlocii
(IMM), care le va oferi acestora vouchere pentru a le ajuta
să-și protejeze drepturile de proprietate intelectuală (PI).
Acesta este cel de-al doilea fond al UE pentru IMM-uri
care vizează sprijinirea acestora în cadrul redresării CO‐
VID-19 și al tranziției ecologice și digitale pentru următorii
trei ani (2022-2024), informează comunicatul oficial.
„Dacă IMM-urile doresc să se dezvolte sau să preia conducerea în domeniul noilor tehnologii, trebuie să își
protejeze invențiile și creațiile, la fel ca marile companii.
Ideile noi și expertiza reprezintă principala valoare adăugată pe care o avem în UE. Prin acest fond, dorim să sprijinim IMM-urile să facă față acestor vremuri deosebite și
să rămână puternice și inovatoare în deceniile următoare”,
a declarat vicepreședintele executiv Margrethe Vestager,
responsabilă cu politica în domeniul concurenței.
Fondul UE pentru IMM-uri, cu un buget de 47 de mili
oane de euro, va oferi:
• Rambursarea a 90% din taxele percepute de sta‐
tele membre pentru serviciile de scanare a proprietă‐
ții intelectuale;
• Rambursarea a 75% din taxele percepute de ofici‐
ile de proprietate intelectuală (inclusiv oficiile naționa‐
le de proprietate intelectuală, Oficiul Uniunii Europene
pentru Proprietate Intelectuală și Oficiul Benelux pen‐
tru Proprietate Intelectuală) pentru înregistrarea mărci‐
lor, a desenelor și modelelor;
• Rambursarea a 50% din taxele percepute de Organiza‐
ția Mondială a Proprietății Intelectuale pentru obținerea pro‐
tecției internaționale a mărcilor și desenelor și modelelor;
• Rambursarea a 50% din taxele percepute de oficiile na‐
www.adrmuntenia.ro

ționale de brevete pentru înregistrarea brevetelor în 2022;
Începând cu 2023, ar putea fi acoperite și alte servicii,
de exemplu, rambursarea parțială a costurilor de cerce‐
tare a stadiului anterior al cunoașterii brevetului și a ce‐
rerii de brevet; consultanță privată în domeniul proprie‐
tății intelectuale oferită de consilierii în proprietate inte‐
lectuală (pentru înregistrarea brevetelor, acorduri de li‐
cență, evaluarea proprietății intelectuale, costuri de so‐
luționare alternativă a litigiilor etc.).
IMM-urile au nevoie de un set flexibil de instrumen‐
te de proprietate intelectuală și de finanțare rapidă pen‐
tru a-și proteja inovațiile. Prin urmare, pentru prima da‐
tă, noul Fond al UE pentru IMM-uri acoperă acum și bre‐
vetele. Contribuția financiară a Comisiei, care se ridică la
2 milioane de euro, va fi dedicată în întregime serviciilor
legate de brevete. De exemplu, IMM-urile ar putea soli‐
cita rambursarea taxei de înregistrare pentru a-și breve‐
ta invenția într-un stat membru.
Pentru a asigura un tratament corect și egal al poten‐
țialilor beneficiari și pentru a garanta o gestionare efi‐
cientă a acțiunii, cererea de subvenții va fi deschisă pe
toată perioada 2022-2024.
IMM-urile care nu au experiență în domeniul pro‐
prietății intelectuale sunt încurajate să se înscrie mai în‐
tâi la un serviciu de scanare a proprietății intelectuale și
abia apoi la celelalte servicii.
În cadrul Zilelor industriei ale UE (8-11 februarie 2022),
o sesiune specială va fi dedicată Fondului pentru IMMuri, permițându-le acestora să adreseze întrebări experți‐
lor care gestionează fondul și să primească un ghid prac‐
tic privind modul de solicitare a diferitelor servicii. Sesiu‐
nea specială este programată pentru 11 februarie 2022.
Sursa: ec.europa.eu
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Vizită la rezervația naturală
Pădurea Troianu

lui. Pe lângă speciile protejate, un alt obiectiv turistic din
această pădure este reprezentat de urmele unui drum
din secolul al II-lea d. Hr..
Rezervația naturală Pădurea Troianu nu protejează
doar bujorul românesc care a fost inclus pe Lista Roșie a
Plantelor Superioare din România. În cadrul rezervației,
viețuiesc în jur de 60 de specii de plante, printre care ruș‐
cuța de primăvară, degețelul lânos sau Savia aethiopis. În
pădure, se regăsesc și câteva specii de stejar deosebite,
caracteristice zonelor de silvostepă. Acestea sunt stejarul
brumăriu, garnița, stejarul pufos (sau tufanul) și cerul, cel
din urmă formând 95% din întregul arboret. Fauna se re‐
marcă, în special, prin mistreți, iepuri și căpriori.
Pentru a proteja speciile de plante și de animale din
cadrul Rezervației naturale Pădurea Troianu, autorități‐
le au diminuat numărul căilor de acces pentru a prote‐
ja ierboasele, au interzis pășunatul și au plantat salcâm.
Sursa: destepti.ro

N

u multă lume știe că o adevărată
comoară botanică se află în județul
Teleorman, lângă comuna Troianul,
pe drumul către Roșiorii de Vede.
Aici înflorește în fiecare primăvară bujorul
românesc, specie unică în Europa.

Rezervația naturală Pădurea Troianu este inclusă în a
patra categorie a Uniunii Internaționale pentru Conser‐
varea Naturii, fiind o rezervație de tip floristic și foresti‐
er, declarată arie protejată, în special pentru conserva‐
rea bujorului românesc, o specie pe cale de dispariție.
Pădurea Troianu este cunoscută și sub numele de Pă‐
durea Cornetu, rezervația având o suprafață totală de
71 de hectare și aflându-se în grija Direcției Silvice Ale‐
xandria. Se întinde între satele Troianu și Vatra, fiind si‐
tuată în nordul Câmpiei Boianului, chiar lângă pârâul Ur‐
www.adrmuntenia.ro

Foto: facebook.com
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S-au finalizat
lucrările de reabilitare
la Spitalul de Recuperare
Brădet

Dezbatere
publică privind Strategia
de Dezvoltare Urbană
a municipiului Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Lucrările de reabilitare de la Spitalul de Recuperare
Brădet, unitate sanitară aflată în administrarea Consiliu‐
lui Județean Argeș, singurul spital de acest profil din re‐
giunea Sud - Muntenia, au fost finalizate. Reabilitarea s-a
făcut din fonduri europene, printr-un proiect european al
Consiliului Județean Argeș finanțat din Programul Opera‐
țional Regional 2014-2020. Valoarea totală a contractu‐
lui de finanțare a fost de 4.273.336,36 lei, prin proiectul
„Creșterea Eficienței Energetice a Spitalului de Recuperare
Brădet” realizându-se izolarea termică, termo-hidroizola‐
rea planșeului sub pod, montarea unor fâșii de vată mine‐
rală bazaltică în dreptul tuturor planșeelor clădirii și mon‐
tarea sistemelor de preparare a apei calde de consum.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Primăria Municipiului Călărași organizează marți, 18
ianuarie 2022, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe,
o dezbatere publică în cadrul căreia „Strategia Integrată
de Dezvoltare Urbană Municipiul Călărași 2021 – 2027
și Zona Urbană Funcțională Călărași” poate fi comple‐
tată cu propuneri și sugestii. Documentul strategic fun‐
damentează Zona Urbană Funcțională Călărași (consti‐
tuită din UAT-urile municipiul Călărași, Ciocănești, Cuza
Vodă, Dichiseni, Dragalina, Grădiștea, Modelu, Roseți,
Ștefan Vodă, Vîlcelele) și a fost realizat în cadrul proiec‐
tului „Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică
și măsuri simplificate pentru cetățeni la nivelul administrației publice a Municipiului Călărași”, finanțat din Fon‐
dul Social European (FSE) prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.
Sursa: primariacalarasi.ro

DÂMBOVIȚA

O nouă etapă
în realizarea drumului
de mare viteză
București - Alexandria

Plan de investiții
în infrastructura rutieră

GIURGIU

Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii
de transport pentru perioada 2020-2030, elaborat de Mi‐
nisterul Transporturilor, cuprinde o listă de investiții în in‐
frastructura rutieră a județului Dâmbovița de aproape 877
de milioane de euro. Fondurile urmează să fie alocate pen‐
tru modernizarea, reabilitarea, extinderea și construirea a
290 de km de drumuri naționale, expres și transregio, dar
și pentru variantele ocolitoare ale orașelor din județ.
Lista drumuri cuprinse în Planul de investiții include:
• Bâldana – Târgoviște: ≈ 45 km. Modernizare și extin‐
dere la 2 benzi pe sens pe ruta Bâldana – Târgoviște;
• DX 9 – Târgoviște – Sinaia – A3: 51,7 km;
• A1 – Titu – Bâldana – DX9: ≈ 30 km – modernizarea tron‐
sonului existent, dar și tronson drum nou cu 2 benzi pe sens;
• Inelul 2 de Centură al municipiului Târgoviște: 15,28
km lungime;
• Inel de centură Pucioasa și Fieni: 15,13 km lungime;
• Inel de centură Găești: 4,5 km;
• A0 – București – Târgoviște: 59,5 km de drum expres
nou cu 2 benzi pe sens;
• A1 – Găești – Târgoviște – Ploiești – A3: 74,2 km de
drum expres nou cu 2 benzi pe sens.
Sursa: gazetadambovitei.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
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Compania Națională de Administrare a Infrastructu‐
rii Rutiere (CNAIR) a parcurs o nouă etapă în realizarea
drumului de mare viteză București - Alexandria, atribu‐
ind contractul în valoare de 16,122 milioane de lei, fă‐
ră TVA, pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate ne‐
cesar construcției drumului de mare viteză. Semnarea
contractului de achiziție publică va fi posibilă după ex‐
pirarea perioadei de depunere a eventualelor contes‐
tații și, respectiv, după soluționarea contestațiilor for‐
mulate în cadrul procedurii de atribuire. Contractul se
întinde pe o perioadă de 17 luni, timp în care va fi ela‐
borat studiul de fezabilitate și va fi acordată asistență
tehnică beneficiarului pentru susținerea aplicației de
finanțare și pentru procedura de atribuire a contracte‐
lor de proiectare și execuție a lucrărilor, după caz.
Drumul expres București - Alexandria este foarte im‐
portant pentru locuitorii județului Giurgiu, și tranzitează lo‐
calitățile Mihăilești, Iepurești, Bulbucata, Letca și Ghimpați.
Sursa: cronicagiurgiuveana.ro
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Încep
lucrările pentru modernizarea
Ambulatoriului Spitalului
Orășenesc Țăndărei
IALOMIȚA

Noul An aduce vești bune locuitorilor din orașul Ță‐
ndărei! Autoritățile locale au predat amplasamentul în
vederea demarării lucrărilor pentru extinderea și mo‐
dernizarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului
Orășenesc Țăndărei.
Investiția are un buget cu valoarea totală de 11 mi‐
lioane lei, iar în urma finalizării construcției, cetățenii
din Țăndărei și zonele învecinate vor avea acces la ser‐
vicii medicale de calitate.
Proiectul prevede înființarea mai multor cabinete
de specialitate, astfel încât pacienții nu vor mai fi ne‐
voiți să meargă pentru investigații până la Slobozia sau
Fetești. De asemenea, cabinetele vor fi dotate cu apa‐
ratură medicală de ultimă generație.
Proiectul privind extinderea, reabilitarea, moderni‐
zarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc
Țăndărei este finanțat prin Programul Operațional Re‐
gional 2014-2020, iar termenul de finalizare este de 13
luni de la data începerii lucrărilor.
Sursa: agendaialomiteana.ro

Foto: economica.net

TELEORMAN

Trei noi stații de încărcare
a mașinilor electrice
în Municipiul Alexandria

PRAHOVA

Primăria Alexandria a semnat contractul de finanța‐
re cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pen‐
tru obiectivul de investiții „Stații de reîncărcare pentru
vehicule electrice în Municipiul Alexandria”. Astfel, în
reședința județului Teleorman vor fi montate încă trei
noi stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în ur‐
mătoarele 12 luni.
Obiectivul de investiții va fi finanțat în cadrul Pro‐
gramului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră în transporturi, prin promovarea infrastructu‐
rii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic, derulat de AFM.
Cele trei stații vor fi amplasate pe str. Dunării (zona
Electrotel), str. Dunării (zona ANAF) și pe str. Libertății
(zona Spitalul Județean de Urgență Alexandria) și vor
avea câte două puncte de încărcare. Stațiile vor fi ali‐
mentate din același punct de livrare din rețeaua publi‐
că de distribuție și vor permite încărcarea simultană la
puterile declarate.
Valoarea totală a proiectului finanțat cu fonduri eu‐
ropene este de 748.476,00 lei, inclusiv T.V.A.
Sursa: trnews.ro

Va fi construită o nouă sală
de sport la Școala de Poliție
„Vasile Lascăr” din Câmpina
La începutul acestui an a fost finalizată licitația pentru con‐
struirea unei noi săli de sport la Școala de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Proiectul este derulat de Ministerul Dezvol‐
tării, prin Compania Națională de Investiții, și se referă la con‐
struirea unei săli de sport cu tribună de 180 de locuri în incin‐
ta Școlii de Agenți de Poliție de la Câmpina. Contractul inclu‐
de proiectarea – faza adaptare la amplasament, execuția lu‐
crărilor și asistență tehnică din partea proiectantului pe pe‐
rioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții pro‐
pus. Sala de sport este unul dintre proiectele tip ale CNI, inclus
în subprogramul „Săli de sport”, derulat la nivel național. No‐
ua construcție va avea o suprafață de 1.445 mp și un regim
de înălțime parter + etaj, iar alături de sala de sport și tribună
de 180 locuri, vor fi vestiare, grupuri sanitare și spații tehnice.
Sursa: telegrama.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

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.

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
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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.

