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Agenția pentru Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud-

Muntenia a cinstit memoria 
eroilor care s-au jertfit 
pentru realizarea Marii Uniri 
de la 1 decembrie 1918.

În cadrul ceremonialului militar și religi-
os organizat cu ocazia împlinirii a 104 ani de 
la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu România, delegația ADR 
Sud-Muntenia, condusă de directorul ge-
neral, Liviu Gabriel Mușat, a depus o coroa-
nă de flori în semn de profund respect pen-
tru sacrificiul eroilor români la Monumen-
tul Eroilor din municipiul Călărași.

Conform Constituției țării noastre 
din anul 1990, ziua de 1 decembrie de-
vine Ziua Națională a României, amin-
tind, an de an, de momentul în care ro-
mânii, din toate provinciile, s-au unit 
în cuget și simțire sub oblăduirea unui 
singur stat național, România.

La Mulți Ani, România! 104 ani de la Marea Unire!

Liviu Gabriel MUȘAT 
• 23 de ani de activitate în cadrul Agenției 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Joi, 1 Decembrie, Liviu Gabriel MUȘAT, directorul general al Agenției pentru Dez-
voltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, a aniversat al 23-lea an de activitate alături de 
noi! Primiți, cu acest prilej special, recunoștința, admirația și felicitările noastre pen-
tru anii dovediți remarcabili cu sprijinul și sub îndrumarea dumneavoastră. Priviți îna-
poi cu mândrie și bucurați-vă de toate rezultatele obținute și obiectivele atinse! 

La Mulți Ani cu multă sănătate, realizări depline și succes!

Octavian Cristian DOBRESCU 
• 14 de ani de activitate în cadrul Agenției 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

În data de 2 decembrie, colegul nostru, Octavian Cristian DOBRESCU, șef Ser-
viciu achiziții publice și asistență tehnică, a aniversat 14 ani de activitate în cadrul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Prilej cu care te felicităm și îți mulțumim pentru colegialitate și pentru întrea-
ga activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Având în vedere finalizarea procesului de evaluare a 
formularelor de intenție privind selecția partenerilor re-
levanți din cadrul societății civile, mediului universitar și 
mediului de cercetare de la nivel regional pentru Comi-
tetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Mun-
tenia 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a publicat pe site-ul instituției, www.adr-
muntenia.ro, lista prealabilă a candidaților declarați ad-

miși, urmare a selecției membrilor CM PR Sud-Munte-
nia 2021-2027.

Lista poate fi descărcată din secțiunea Despre noi > Activi-
tatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 
> Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, link: https://
www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/835/
Lista-prealabila-candidati-admisi-CM-PR-SM-2021-2027_fi-
nala.xlsx.

ADR Sud Muntenia a publicat lista partenerilor 
selectați pentru Comitetul de Monitorizare 

a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/835/Lista-prealabila-candidati-admisi-CM-PR-SM-2021-2027_finala.xlsx
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/835/Lista-prealabila-candidati-admisi-CM-PR-SM-2021-2027_finala.xlsx
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/835/Lista-prealabila-candidati-admisi-CM-PR-SM-2021-2027_finala.xlsx
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/835/Lista-prealabila-candidati-admisi-CM-PR-SM-2021-2027_finala.xlsx
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Miercuri, 7 decembrie a.c., Autoritatea de Manage-
ment (AM) pentru Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020 a publicat instrucțiunea nr. 197 din 6 decem-
brie 2022 privind acțiuni de sprijin ale Autorității de Ma-
nagement sau ale Organismelor Intermediare pentru 
proiectele aflate în implementare în cadrul programului.

Instrucțiunea nr. 197 din 6 decembrie 2022, alături 
de anexă, pot fi descărcate de pe site-ul dedicat im-
plementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare 
Sud-Muntenia, https://2014-2020.adrmuntenia.ro, sec-
țiunea Program > Documente, titlul „Instrucțiuni”, link: 
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/arti-

cle/1806/instructiunea-197-din-2022.rar, sau 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.

AM POR a publicat Instrucțiunea 197/2022
privind acțiuni de sprijin pentru proiectele

aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020

Foto: pixabay.com

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://2014-2020.adrmuntenia.ro
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/documente/static/1252#instructiuni
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1806/instructiunea-197-din-2022.rar
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1806/instructiunea-197-din-2022.rar
http://inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 7 decembrie 2022

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Din 5 decembrie pot fi accesate 247,5 milioane de euro din PNRR 
pentru traseele cicloturistice

De luni, autoritățile publice locale și centrale vor putea 
accesa fonduri pentru amenajarea a 3.000 km de trasee ci-
cloturistice – a anunțat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, ca-
re a aprobat și a trimis spre publicare, în Monitorul Oficial 
al României, Ghidul solicitantului pentru proiectele finanța-
te prin Investiția I.4 din Componenta 11 – Turism și cultu-
ră a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Bu-
getul total alocat acestei componente este de 247,5 milioa-
ne de euro pentru amenajarea a 3.000 km trasee ciclotu-
ristice, în vederea creșterii accesibilității zonelor turistice. În 
acest scop, traseele vor fi amenajate pe digurile de protec-
ție la inundație ale cursurilor de apă, în zonele protejate și pe 
drumurile publice cu trafic redus, valorificând în mod durabil 
elementele de patrimoniu și peisaj natural și cultural. 

Traseele de cicloturism vor permite României să partici-
pe și să contribuie la reconfigurarea rețelei europene de tra-
see EuroVelo și a diverselor trasee cicloturistice internațio-
nale. Astfel, se va dezvolta ecoturismul și se va încuraja uti-
lizarea bicicletei ca mijloc de transport alternativ. Proiectele 
pot fi depuse în parteneriat sau în mod individual de către 
Ministerul Mediului, pentru digurile administrate de ANAR.

Astfel, pentru proiectele depuse în parteneriat, sunt eligi-
bile traseele care traversează minimum 3 județe, sunt conti-
nue pe o lungime de minimum 150 km (axă principală), de la 
axa principală propusă putându-se realiza conexiuni secun-
dare către obiectivele turistice-culturale pe o rază de maxi-
mum 10 km.

Pentru proiectele depuse individual de către MMAP pen-
tru digurile de protecție, sunt eligibile traseele care sunt con-
tinue pe o lungime de minimum 10 km și traversează teri-
toriul a cel puțin două UAT-uri din categoria comune, orașe 
sau/și municipii.

Principalii beneficiari ai acestei investiții sunt unitățile admi-
nistrativ-teritoriale și autorități ale administrației publice centra-
le, respectiv structuri deconcentrate ale acestora.

Începând din data de 29 noiembrie 2022, MDLPA pune la 
dispoziția potențialilor beneficiari, pentru familiarizare, apli-
cația electronică www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, iar depu-
nerea proiectelor se va putea face începând cu data de 5 
decembrie 2022, ora 9:00, până pe 11 decembrie 2022, ora 
23:59.

Sursa: mdlpa.ro

Fonduri PNRR pentru 12 rute culturale și turistice
Miercuri, 23 noiembrie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiecte-

lor Europene a lansat cel de-al treilea apel privind selecția de obiec-
tive în vederea includerii în cele 12 rute turistice/culturale care vor 
fi finanțate în cadrul Investiției 1.1 Promovarea celor 12 rute turisti-
ce/culturale, Componenta C11 Cultură și turism a PNRR. În cadrul 
acestui apel au fost alocate finanțări pentru reabilitarea următoa-
rele obiective și a infrastructurii aferente acestora:

• Ruta castelelor: 2 castele - 7,50 mil. euro fără TVA 
(3,750 mil. euro/castel);

• Ruta curiilor din zona Transilvaniei: 2 curii - 2,85 mil. eu-
ro fără TVA (1,425 mil. euro/curie);

• Ruta culelor: 5 cule - 5,25 mil. euro fără TVA (1,05 mil. 
euro/cula);

• Ruta bisericilor de lemn: 5 biserici de lemn - 2,50 mil. 
euro fără TVA (0,5 mil. euro/biserică);

• Ruta mănăstirilor din zona Moldovei: 2 mănăstiri - 5,50 
mil. euro fără TVA (2, 75 mil. euro mănăstire);

• Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României: 2 biserici/
clădiri de patrimoniu - 4, 50 mil. euro fără TVA (2,25 mil. eu-
ro/obiectiv);

• Traseul Castrelor Romane: 2 castre - 4,310 mil. euro fă-
ră TVA (2,155 mil. euro/castru);

• Ruta cetăților: 2 cetăți - 4, 310 mil. euro fără TVA (2,155 
mil. euro/cetate);

• Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării: 31 

obiective tradiționale - 1,86 mil. euro fără TVA (60.000 
euro/obiectiv x 31);

• Ruta satelor cu arhitectură tradițională - 56 de case tradiți-
onale din toată România - 3,36 mil. euro fără TVA (60.000 euro 
/obiectiv x 8 obiective/sat x 7 sate).

Evaluarea obiectivelor/siturilor din cadrul rutelor va fi realiza-
tă de către un comitet interministerial alcătuit din reprezentanți 
ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul An-
treprenoriatului și Turismului, Ministerul Culturii, Ministerul Dez-
voltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Institutul Național al 
Patrimoniului, Asociația Municipiilor din România, Asociația Ora-
șelor din România, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 
România, Asociația Comunelor din România, Asociația Arhitec-
ților Șefi de Județe din România, Ordinul Arhitecților din Româ-
nia, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism, Secre-
tariatul de Stat pentru Culte, Administrația Rezervației Biosferei 
„Delta Dunării” , în baza unei metodologii specifice.

Metodologia de evaluare și selecție a obiectivelor care vor fi fi-
nanțate în vederea modernizării/ reabilitării/ restaurării și include-
rea acestora în cadrul celor 12 rute turistice/culturale a fost apro-
bată prin Ordinul comun nr. 3027/1893/3512/3005/23.11.2022 
și poate fi descărcată în format electronic la următoarea adresă 
de internet: https://mfe.gov.ro/category/anunturi-pnrr/.

Apelul pentru propuneri de obiective va fi activ în perioada 
12 decembrie 2022 - 30 decembrie 2022, ora 24:00.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdlpa.ro/investitii/PNRR
http://mdlpa.ro
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Proprietarul clădirii se numește Ghiță (Gheorghe) De-
metrescu, fruntaș al Partidului Conservator, născut la 
Călărași în anul 1850 într-o familie de greci (Demetriade) 
care imigraseră în Țara Românească după Tratatul de la 
Adrianopole și se stabiliseră în târgușorul de pe Borcea, 
după ce aici fusese mutată capitala județului Ialomița la 
18 aprilie 1833, luându-și numele de Demetrescu. Cu 
spiritul negustoresc specific grecilor care s-au așezat în 
Principatele Danubiene, tatăl lui Ghiță face ceva avere la 
Călărași și își trimite fiul la școlile din București, de unde 
se întoarce în urbea natală și se angajează la Tribunalul 
județean în anul 1872, unde va ocupa pe rând funcțiile 
de grefier, substitut de procuror și mai apoi judecător. În 
anul 1881 demisionează din magistratură și intră în ad-
ministrație, fiind numit subprefect al Plășii Borcea, func-
ție pe care o deține până în anul 1888.

Împreună cu Marinache Popescu, proprietarul super-
bei clădiri în care funcționează astăzi Direcția de Cultură, 
pune bazele filialei locale a Partidului Conservator și se 
avântă în lupta politică locală, care îi va aduce nu mai pu-
țin de cinci mandate de primar al orașului Călărași, și un 
mandat de deputat în perioada anilor 1905-1907. Ales 
primar pentru a cincea oară în martie 1911, nu va putea 
să-și finalizeze mandatul întrucât pe 9 septembrie 1911 
încetează din viață la numai 61 de ani. Căsătorit în anul 
1881 cu Maria Manolescu, care provenea dintr-o familie 
de proprietari rurali și care îi aduce o dotă consistentă, 
Ghiță Demetrescu cumpără un teren pe str. București, 
nr. 92, unde în anul 1888 ridică o casă frumoasă, în ca-

re avea să-și afle liniștea eternă peste 23 de ani. După 
moartea sa, casa de pe București avea să fie moștenită 
de fiul său Gheorghe Gh. Demetrescu, ajuns și el primar 
al Călărașiului în două rânduri (iunie 1920-ianuarie 1922 
și ianuarie-martie 1926).

Odată cu instalarea regimului comunist, Casa famili-
ei Demetrescu, ajunsă între timp la familia ginerelui său 
Ilie Ionescu, avea să fie naționalizată, local în care era in-
stalată Popota ofițerilor ruși staționați în Călărași până 
în anul 1958.

După plecarea rușilor din România, în localul respec-
tiv a funcționat o grădiniță, iar din anul 1981, odată cu 
înființarea județului Călărași, localul intră în proprietatea 
Consiliului județean Călărași și aici este instalată Biblio-
teca județeană. În anul 2021, fosta Casă Demetrescu in-
tră în reabilitare, ca urmare a accesării de către Consiliul 
județean a unui proiect cu finanțare europeană, proiect 
finalizat în acest an, clădirea astfel reabilitată urmând să 
devină Secția de Istorie Naturală a Muzeului Dunării de 
Jos din Călărași.

Recent, grație finanțării obținute din partea Biroului 
transfrontalier România-Bulgaria, Consiliul Județean Că-
lărași a reușit să reabiliteze una din clădirile frumoase ale 
Călărașiului de altădată care a rezistat demolărilor din 
perioada anilor 1960-1980. Este vorba de imobilul aflat 
pe str. București nr. 112, evidențiat în Lista monumente-
lor istorice din județul Călărași sub numele de Casa De-
metriade, construit în anul 1888.

Sursa: costeltudor.com

Povestea Casei Ghiță Demetrescu (Demetriade)
Foto: calarasi100.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://costeltudor.com
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Filarmonica Pitești, cea mai tânără din România, în-
ființată în 2007, va fi și prima din țara noastră ce va fi 
echipată cu panouri fotovoltaice. Facturile la energie se 
vor reduce cu aproximativ 60%. Investiția a fost realiza-
tă cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Pu-
blice și Administrației. Valoarea contractului se ridică la 
268.000 lei, iar sistemul de panouri fotovoltaice va avea 
40 kW. Sistemul are în total 72 de panouri și va fi func-
țional până la finalul lunii decembrie. În plus, datorită 
echipării cu panouri fotovoltaice, clădirea aflată în cen-
trul Piteștiului și-ar putea asigura aproape integral con-
sumul energetic din surse proprii, în sezoanele calde.

Mai trebuie spus că Filarmonica Pitești va avea, 
în premieră, și o scenă digitală. Costurile se ridică la 
55.000 lei, banii provenind din partea Ministerului Dez-
voltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Sursa: adevarul.ro

Filarmonica Pitești,
prima din România 

cu panouri fotovoltaice

Finalul anului vine cu numeroase activități ale admi-
nistrației publice locale din comuna Dobra. Luna trecu-
tă au fost executate ample lucrări de amenajare a șan-
țurilor, atât în satul Dobra, cât și în satul Mărcești. Pro-
iectul este derulat în parteneriat alături de Consiliul Ju-
dețean Dâmbovița, prin Programul Județean de Dez-
voltare Locală. Prin investiția respectivă vor fi amena-
jați 7,4 km de șanțuri, cu podețe și acces la proprietăți, 
și va fi amenajat acostamentul. Tot în luna noiembrie, 
Primăria Dobra a obținut finanțare pentru un nou pro-
iect important privind dezvoltarea sistemului educați-
onal. Este vorba despre „Reabilitarea moderată a Școlii 
Gimnaziale Iulian Rusu din staul Mărcești, comuna Do-
bra”. Investiția se va realiza prin Programul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR) și se va ridica la suma de 
1.897.975,13 lei.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

La Dobra,
proiecte importante în derulare

Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Diza-
bilități Călărași (numit și Centrul SERA) a fost inaugurat 
la începutul lunii decembrie.

Evenimentul a fost organizat cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități. Inves-
tiția are o valoare de 420.000 de euro, contribuția Con-
siliului Județean (CJ) Călărași fiind de 63.000 de euro, 
iar cea a Fundației SERA, de 357.000 de euro. În aceas-
tă locație, vor fi cazați, pe timp de zi, 48 de copii. Cen-
trul dispune de cinci cabinete individuale, respectiv ca-
binet de asistență socială, asistență medicală, psiholo-
gie, logopedie și intervenție educațională, dar și două 
săli de kinetoterapie și de hidroterapie.

Toate activitățile de terapie sunt organizate în mod 
individual și sunt programate în urma unui plan de abi-
litare-reabilitare, pe care copilul îl obține fie la încadra-
rea în grad de handicap, odată cu obținerea certifica-
tului de încadrare în grad de handicap, dar și ulterior 
după efectuarea evaluărilor inițiale.

Sursa: canalsud.ro

Centru
de recuperare pentru copii

cu dizabilități,
inaugurat la Călărași

Continuă
alocările financiare 
pentru dezvoltarea
județului Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Continuă alocările financiare pentru dezvoltarea ju-
dețului Giurgiu, cel mai recent beneficiar fiind comuna 
Colibași, care primește 12,7 milioane de lei pentru mo-
dernizarea drumurilor locale în satele Colibași și Câm-
purelu, prin Programul „Anghel Saligny”.

Pentru aceeași comună a fost semnat și contractul 
privind transpunerea în format GIS a Planului Urbanis-
tic General, în valoare de 321.469 de lei, de această da-
tă, un contract finanțat prin PNRR. Numai prin Progra-
mul Național de Investiții „Anghel Saligny”, județului 
Giurgiu i-a fost alocată, în total, suma de 1.178.814.542 
de lei, bani folosiți pentru finanțarea infrastructurii 
pentru servicii esențiale – apă, drumuri, gaze – pe care 
statul și administrațiile locale au obligația de a le asigu-
ra tuturor cetățenilor români.

O sumă importantă revine județului Giurgiu din fon-
durile europene: finanțări de peste 200 de milioane de 
lei prin PNRR, componentele Fondul Local și Valul Re-
novării.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Foto: dambovitanews.ro
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http://adevarul.ro
http://jurnaldedambovita.ro
http://jurnalgiurgiuvean.ro
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Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a 
semnat 20 de contracte de finanțare 

pentru construirea de centre de colectare a 
deșeurilor prin aport voluntar.

Două dintre aceste centre urmează să fie construite 
la Slobozia. Investițiile au o valoare de 3,83 milioane de 
lei fiecare și urmează să fie finanțate prin Planul Națio-
nal de Redresare și Reziliență (PNRR).

Conform Ghidurilor de finanțare aferente PNRR, pâ-
nă la sfârșitul lunii septembrie 2024, vor trebui instalate 
cel puțin 250 de Centre de colectare prin aport volun-
tar (CAV) în întreaga țară, urmând ca, până la sfârșitul lu-
nii iunie 2026, să fie înființate și operaționale 565 de ast-
fel de centre. Cele două centre de colectare a deșeuri-
lor prin aport voluntar vor permite administrației locale 
să gestioneze eficient problema deșeurilor non-menaje-
re. Astfel, vor putea fi preluate și neutralizate sau reci-
clate deșeuri din lemn, deșeuri din anvelope, deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, baterii uzate, de-
șeuri de grădină sau deșeuri din construcții și demolări.

Sursa: independentonline.ro

Slobozia
va avea două centre

de colectare a deșeurilor
prin aport voluntar
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Autoritățile din Prahova, Buzău și Vrancea pregă-
tesc un proiect european pentru realizarea a aproape 
460 de kilometri de trasee de cicloturism, estimat la 38 
de milioane de euro fără TVA.

Parteneriatul face parte dintr-un plan mai amplu de 
modernizare pregătit de cele trei consilii județene, ca-
re este estimat la 150 de milioane de euro și propune, 
pe lângă traseele de cicloturism, și dezvoltarea infras-
tructurii rutiere din regiune, respectiv a infrastructu-
rii economice din zonele de pomicultură și viticultură.

Este vizată creșterea accesibilității zonelor turistice 
și dezvoltarea infrastructurii aferente. Traseele ciclotu-
ristice propuse spre finanțare sunt considerate eligibi-
le dacă traversează cel puțin trei județe, sunt continue 
pe o lungime de minimum 150 km (axă principală), iar 
de la axa principală propusă, se pot realiza conexiuni 
secundare către obiectivele turistice-culturale din pro-
gramul „Promovarea celor 12 rute culturale/turistice”, 
pe o rază de maxim 10 km.

Sursa: telegrama.ro 

38 de milioane de euro
pentru trasee de cicloturism
în Prahova, Buzău și Vrancea

PRAHOVA

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administra-
ției a semnat 20 de noi contracte de finanțare prin Pro-
gramul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în valoa-
re totală de 183.885.509,86 de lei, pentru moderniza-
rea infrastructurii rutiere, construirea de poduri și ex-
tinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. 
Conform documentului, în județul Teleorman a fost pa-
rafat un singur contract, este vorba despre construcția 
podului pe DJ 653, peste râul Călmățui, în satul Zlata 
din comuna Dracea, investiție demarată de către Con-
siliul Județean Teleorman, a cărei valoare se ridică la 
suma de 2.836.611,04 lei.

Cu aceste proiecte, se precizează în comunicatul de 
presă, numărul contractelor semnate, până în prezent, 
în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Sa-
ligny”, se ridică la 150.

Sursa: infotr.ro

A fost semnat
contractul de finanțare

pentru podul de pe DJ 653,
peste râul Călmățui

TELEORMAN
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Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, 
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, 
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201, 
mun. Pitești, jud. Argeș, 
E-mail arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean Dâmbovița: 
Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, 
mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, 
Tel./fax 0345/100.018, 
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, 
jud. Giurgiu Tel./fax 0246/215.271, 
E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița, 
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, 
mun. Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000, 
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere 
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de 
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de 
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din 
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud 
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
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Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” este un 
material cu informații despre activitățile derulate 
de către Agenție și de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în vederea 
promovării Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea 
publicului țintă despre activitatea instituțiilor 
membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud 
Muntenia și despre cele mai importante evenimente 
organizate de acestea în județele regiunii.
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