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Luni, 19 decembrie, începând cu ora 10:00, la 
sediul Primăriei Municipiului Pitești a avut 

loc, în sistem hibrid (fizic și prin intermediul 
aplicației Zoom), ședința de constituire a 
Comitetului de Monitorizare (CM) a Programului 
Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027.

Reuniunea s-a desfășurat la inițiativa directorului general 
al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu 
Gabriel Mușat, care a dispus constituirea CM PR Sud-Munte-
nia 2021-2027, în calitate de președinte al acestui for. La eveni-
ment au participat Gabriela Manuela Călin - directorul Autori-
tății de Management (AM) a Programului Regional Sud-Mun-
tenia din cadrul ADR Sud Muntenia, Andreea Mirela Tache – 
directorul Direcției Economice a ADR Sud Muntenia, Cristian 
Gentea - primarul municipiului Pitești, Ion Mînzînă - președin-
tele Consiliului Județean Argeș și, online, Krzysztof Kasprzyk - 
adjunctul șef unitate în cadrul DG Regio și Nicola Aimi - repre-
zentant DG Regio.

Au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice cen-
trale și locale din Sud-Muntenia, reprezentanți ai mediului de 
afaceri, ai mediului universitar, de cercetare, precum și de re-
prezentanți ai societății civile în domeniul protecției mediu-
lui, promovării patrimoniului cultural și natural, a promovării 
drepturilor fundamentale ale omului și respectării drepturilor 
persoanelor cu dizabilități și a nediscriminării.

În cadrul ședinței a fost prezentat și aprobat Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Comitetului de Monitorizare 
a Programului Regional Sud Muntenia și a fost prezentat Pro-
gramul Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

CM PR Sud-Muntenia este structura de tip partenerial, fă-
ră personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul 
de implementare a PR Sud-Muntenia 2021-2027 și a fost con-
stituit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 
1060/2021 privind dispozițiile comune. Este constituit din 33 
de membri cu drept de vot, iar la ședințe pot participa mem-
brii observatori, precum și reprezentanții Comisiei Europene 
- cu rol de monitorizare și consultativ. De asemenea, la reuni-
unile CM PRSM pot participa, în calitate de invitați, reprezen-
tanți ai instituțiilor europene, ai instituțiilor administrației pu-
blice centrale și locale, precum și ai altor organizații și entități.

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Mun-
tenia examinează:

• progresele înregistrate în ceea ce privește imple-
mentarea programului;

• orice probleme care influențează performanța progra-
mului și măsurile de remediere;

• progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, la 

sinteza evaluărilor și la orice acțiuni ulterioare constatărilor;
• acțiunile în legătură cu comunicarea și vizibilitatea;
• îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora 

pe întreg parcursul perioadei de programare;
• progresele înregistrate în ceea ce privește consolida-

rea capacității administrative pentru instituțiile publice, par-
teneri și beneficiari, dacă este cazul.

Totodată, CM PR Sud-Muntenia aprobă:
• metodologia și criteriile folosite pentru selectarea 

operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora;
• raportul final privind performanța programului;
• planul de evaluare și orice modificare a acestuia;
• orice propunere de modificare a programului, for-

mulată de Autoritatea de Management.
ADR Sud-Muntenia este Autoritate de Management pen-

tru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gesti-
ona în viitorul exercițiu financiar peste 1,5 miliarde de euro 
pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este pu-
blicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea 
Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare 
regională > 2021-2027 > PR Sud-Muntenia 2021-2027, link: h-
ttps://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmunte-
nia-20212027/static/1295.

Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare
a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027
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Săptămâna aceasta, în județul Argeș, a avut 
loc în sistem hibrid (fizic și prin intermediul 

mijloacelor de comunicare on-line) ultima 
ședință din acest an a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională (CpDR) Sud-Muntenia.

Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi spre 
aprobare au avut în vedere activitatea Agenției pen-
tru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia. Astfel, 
membrii CpDR au avizat favorabil: raportul de activitate 
al Agenției pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 
2022; regulamentul de organizare și funcționare al ADR 
Sud-Muntenia și noua organigramă, alături de statul de 
funcții al instituției. De asemenea, a fost aprobat bugetul 
ADR Sud-Muntenia pentru anul 2023; distribuirea alocă-
rii fondurilor destinate dezvoltării urbane și a regeneră-
rii urbane în cadrul Programului Regional (PR) Sud-Mun-
tenia 2021-2027, între unitățile administrativ-teritoriale 
cu statut de municipiu reședință de județ și municipii, 
precum și participarea ADR Sud-Muntenia, în calitate de 
partener, în cadrul proiectului „TIMS – Instruire în siste-
mul de management al inovării pentru dezvoltarea suste-
nabilă a IMM-urilor” finanțat de către Erasmus+.

Informările realizate la finalul reuniunii au vizat pre-
zentarea PR Sud-Muntenia 2021-2027, calendarul es-
timativ al lansării apelurilor de proiecte în cadrul PR 
Sud-Muntenia pentru anul 2023, stadiul implementării 

Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și 
actualizarea portofoliului de proiecte pentru infrastruc-
tura județeană de transport rutier 2021-2027.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
este organismul regional deliberativ, fără personalitate ju-
ridică, care este constituit și funcționează pe principii par-
teneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia. 
Consiliul are rolul de a coordona activitățile de elaborare 
și monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regio-
nală și este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la ni-
velul fiecărui județ din regiune (Argeș, Călărași, Dâmbovi-
ța, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), după cum ur-
mează: președintele consiliului județean, reprezentantul 
consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor lo-
cale orășenești, reprezentantul consiliilor locale comunale.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
este o instituție neguvernamentală, nonprofit, de utili-
tate publică, cu personalitate juridică, care funcționea-
ză în domeniul dezvoltării regionale. Agenția este prin-
cipala organizație de nivel regional care are responsabi-
litatea și autoritatea elaborării strategiei și implementă-
rii politicilor de dezvoltare regională. Pentru îndeplinirea 
atribuțiilor sale, Agenția colaborează cu autorități ale ad-
ministrației publice centrale și locale, instituții, organis-
me, societăți comerciale, institute de cercetare, univer-
sități și alte persoane juridice și fizice din țară și străină-
tate interesate în dezvoltarea economică, socială și cul-
turală a regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia.

Ultima reuniune din acest an
a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, 

organizată în Argeș

https://www.adrmuntenia.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 21 decembrie 2022

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro


INFO 
REȚEA REGIO

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro5

Info Regional Sud Muntenia #588
14 • 20 decembrie 2022 

Programul Tranziție Justă (PTJ) a fost lansat 
oficial joi, 15 decembrie 2022, la sediul 

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 
(MIPE), în cadrul unei conferințe de presă.

La eveniment a participat ministrul Investițiilor și Pro-
iectelor Europene, Marcel Boloș, alături de reprezentanți 
ai administrației publice locale – președinții Consiliilor Ju-
dețene din Prahova, Galați, Dolj, Gorj, Hunedoara și Mureș.

MIPE a primit aprobarea oficială din partea Comisiei 
Europene pentru Programul Tranziția Justă, aferent pe-
rioadei de programare 2021-2027, care beneficiază de 
o alocare bugetară totală de 2,53 miliarde de euro. PTJ 
2021-2027 va răspunde nevoilor de investiții definite de 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă elaborate 
pentru cele șase teritorii identificate în Raportul de ța-
ră aferent anului 2020 ca fiind cele mai afectate de pro-
cesul de tranziție la neutralitatea climatică până în 2050.

277 milioane de euro – fonduri 
europene nerambursabile dedicate 
exclusiv județului Prahova prin Planul 
Teritorial pentru o Tranziție Justă

Companiile și administrațiile publice locale vor putea accesa 
277 milioane de euro – fonduri europene nerambursabile dedi-
cate exclusiv județului Prahova – pentru a face față provocărilor 
economice și sociale legate de tranziția către o economie ver-
de. Finanțarea are la bază Planul Teritorial pentru o Tranziție Jus-

tă (PTTJ) în Județul Prahova, elaborat de Consiliul Județean Pra-
hova, în parteneriat cu mediul de afaceri și alți parteneri sociali.

Prin PTJ, în Prahova vor fi create 1600 noi locuri de mun-
că, se vor înființa 369 de întreprinderi noi și vor exista noi 
capacități de energie verde de 34 MW. Întreprinderile mici 
și mijlocii din județ, dar și cele mari pot beneficia de sprijin 
financiar substanțial pentru retehnologizare în vederea scă-
derii emisiilor de dioxid de carbon, pentru implementarea 
de proiecte care folosesc surse regenerabile de energie. De 
asemenea, prin intermediul acestui mecanism de finanța-
re, autoritățile publice vor avea la dispoziție fonduri pentru 
creșterea eficienței energetice, dezvoltarea unui transport 
ecologic și îmbunătățirea infrastructurii energetice.

Programul poate fi descărcat de pe site-ul Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, https://mipe.gov.ro, 
secțiunea Programe > 2021-2027 > PTJ, link: https://mfe.
gov.ro/wp-content/uploads/2022/12/d98632d7357c-
5862cadee9e19b8392fb.pdf.

Programul Tranziție Justă 2021-2027 a fost lansat oficial

https://www.adrmuntenia.ro
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Reabilitarea termică a blocurilor se va face cu 90% 
cofinanțare de la UE

Guvernul a aprobat, luni, 19 decembrie, ordonanța 
de urgență care vizează diminuarea contribuției financi-
are de la bugetele locale și asociațiile de proprietari pen-
tru lucrările de reabilitare energetică a blocurilor de lo-
cuințe.

Reabilitarea blocurilor se va putea face cu mai puțini 
bani de la proprietari. 90% vor fi fonduri UE. Una din-
tre cele mai importante decizii vizează creșterea perfor-
manței energetice a blocurilor de locuințe, în acest sens, 
Guvernul aprobând ordonanța de urgență care modifi-
că și completează cadrul normativ în domeniu. Practic, 
reabilitarea termică a blocurilor de locuințe se va putea 
face cu mai puțini bani de la autoritățile locale și cu o 
contribuție mult mai mică din partea asociațiilor de pro-
prietari. Prin acest act normativ, Guvernul a redus pro-
centul contribuției financiare pe care autoritățile locale 

și asociațiile de locatari îl asumă, pentru a putea crește 
numărul clădirilor reabilitate termic, dar să-și optimize-
ze utilizarea fondurilor europene. Practic, pentru finan-
țarea reabilitării termice a blocurilor, se vor putea folo-
si mai mulți bani din fondurile europene nerambursabi-
le, respectiv 90%, comparativ cu cei 40%, cum era ca-
zul până acum. Doar 5% din banii necesari reabilitării vor 
proveni din banii autorităților locale sau ai asociațiilor de 
locatari. Bugetul Uniunii Europene destinat investițiilor 
pentru eficiența energetică a clădirilor în cadrul perioa-
dei de programare 2021-2027 pentru Politica de coeziu-
ne este 1,25 miliarde de euro, iar intervențiile care vizea-
ză creșterea performanței energetice a blocurilor de lo-
cuințe beneficiază de o alocare financiară totală de 618 
milioane de euro. 

Sursa: jurnaluldearges.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://jurnaluldearges.ro
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Rezervația naturală Balta Suhaia se află în județul Te-
leorman, aparținând, din punct de vedere administrativ, 
de comuna Suhaia și în partea de nord a Câmpiei Burnazu-
lui. Este o rezervație de tip avifaunistic, fiind inclusă în cea 
de-a patra categorie a Uniunii Internaționale pentru Con-
servarea Naturii. Există două rute de acces spre această 
rezervație naturală, având în comun drumul național 51A. 
Așadar, cei interesați să vadă această arie protejată o pot 
lua ori pe ruta Turnu Măgurele – Ciuperceni – Traian – Sea-
ca – Lisa – Suhaia, ori Zimnicea – Fântânele – Suhaia. Rezer-
vația a fost înființată în 2004 și ocupă o suprafață de 1,455 
ha. Putem spune că aria protejată reprezintă o zonă din 
Lunca Dunării, cu luciu de apă alimentat prin canalul Gârla 
Iancului, cu apă din Dunăre (lac de luncă unic). Peisajul es-
te format din pajiști, turbării și mlaștini. Flora și fauna sunt 
specifice zonelor umede, ce asigură condiții favorabile de 
hrană și de cuibărit pentru mai multe specii de păsări mi-
gratoare și de pasaj. Valoarea științifică a Rezervației Balta 
Suhaia este dată atât de existența plantelor rare (11 specii), 
ce figurează în Lista Roșie a plantelor superioare din Româ-
nia întocmită de Institutul de Biologie al Academiei Româ-
ne, cât și de prezența a numeroase specii de păsări sălba-
tice ocrotite la nivel european. Flora din această arie es-
te alcătuită din specii de stuf (Phragmites australis), papu-
ră (Typha), iarba câmpului (Agrostis stolonifera), rogoz (din 
speciile Carex brevicollis, Carex stenophylla, Carex vulpi-
na, Carex acutiformis), pipirig (Juncus compressus), spetea-
ză (Juncus effusus), cinci-degete (Potentilla reptans), coa-
da-racului (Potentilla anserina), șuvară (Poa trivialis), pipi-

riguț (Eleocharis palustris), răchitan (Lythrum salicaria), lin-
tiță (din speciile Lemna trisulca, Lemna minor), peștișoară 
(Salvinia natans), nufăr alb (Nymphaea alba), nufăr galben 
(Nuphar lutea), plutică (Nymphoides peltata), săgeata apei 
(Sagittaria safittifolia), specia de garoafă Dianthus capita-
tus, țâța-vacii (Primula elatior), otrățel (Utricularia vulgaris).

Fauna este la rândul ei bine reprezentată și, în afară de 
speciile de păsări protejate prin lege, se pot întâlni și ma-
mifere mari, respectiv numeroase specii de pești și reptile. 
Printre speciile de păsări se numără: pescăruș cu cioc sub-
țire (Larus genei), rață cu cap alb (Oxyura leucocephala), 
egretă mică (Egretta garzetta), egretă albă (Egretta alba), 
stârc de noapte (Nycticorax nycticorax), chiră mică (Ster-
na albifrons), chiră neagră (Chlidonias niger), chiră de baltă 
(Sterna hirundo), lopătar (Platalea leucorodia), cormoran 
mare (Phalacrocorax carbo), buhai de baltă (Botaurus ste-
llaris), erete de stuf (Circus aeruginosus). Printre mamifere 
menționăm: mistreț (Sus scrofa), vulpe (Vulpes vulpes cru-
cigera), pisică sălbatică (Felis silvestris silvestris).

Reptilele și amfibienii sunt reprezentați de: specii de 
șerpi, salamandre, broaște. Nu în ultimul rând, în ape se 
întâlnesc speciile de pești: plătică, babușcă, roșioară, lin, 
biban, crap, șalău, știucă.

Dacă vrei să vizitezi rezervația, află că poți călători do-
uă trasee principale: Drumul național (DN51A) – Turnu 
Măgurele – Ciuperceni – Traian – Seaca – Lisa – Suhaia 
(dinspre Turnu Măgurele) și Drumul național (DN51A) – 
Zimnicea – Fântânele – Suhaia (dinspre Zimnicea).

Sursa: romanianturism.com

Rezervația naturală Balta Suhaia:  
Obiective turistice Teleorman

Foto: fbcdn.net

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Lucrările de amenajare „Spații recreative (tip work-
out) pentru activități sportive”, din Parcurile Prundu, 
Ștrand, Lunca Argeșului și Lumina, au fost finalizate. În 
data de 15 decembrie 2022, a avut loc recepția spații-
lor recreative destinate persoanelor cu vârste de pes-
te 14 ani, precum și persoanelor cu dizabilități. Fiecare 
spațiu recreativ, având o suprafață de aproximativ 100 
mp, este dotat cu echipamente de gimnastică (bară de 
flotări, balustrade, spaliere, inele de gimnastică, plat-
formă de abdomene, bara de cățărare), ce pot fi folo-
site de maximum 24 de utilizatori simultan. În scopul 
creșterii siguranței, spațiile recreative au fost echipate 
cu pardoseală elastică (tip tartan).

Sursa: ziarobiectiv.ro

Patru parcuri din Pitești
au fost modernizate

Vești bune pe final de an pentru comunele Drago-
mirești, Mănești și Tătărani pentru care a fost semnat 
contractul de extindere a rețelelor de apă și înființare 
a rețelelor de canalizare. Proiectul care vizează rețelele 
din cele trei localități are o valoare de 32 de milioane 
de euro. În cadrul acestuia vor fi înființate 100 de km 
de rețele de canalizare la care vor fi racordate 5,228 de 
gospodării, vor fi înființate 50 de stații de pompare a 
apei uzate, vor fi reabilitați 13 km de rețea de distribu-
ție a apei potabile, iar 533 de gospodării vor fi racorda-
te la rețea. Lucrările vor demara în această primăvară.

Sursa: gazetadambovitei.ro

În primăvară
încep lucrările pentru rețele de 

canalizare în Dragomirești, Mănești 
și Tătărani

Prin fondurile accesate în cadrul PNRR, UAT Ulmeni 
se alătură localităților care își doresc să dezvolte ser-
viciile publice mai aproape de cetățeni prin facilitarea 
accesului la informație, eficientizarea relației cu con-
tribuabilul, digitalizare și transport public. Pentru mo-
ment UAT Ulmeni a obținut finanțare pentru un număr 
de două proiecte: C10 – 1.4 – Elaborarea/actualizarea 
în format GIS a documentațiilor de amenajare a terito-
riului și de planificare urbană în valoare de 452 360 lei; 
C10 – 1.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru trans-
portul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme in-
teligente de management urban/local) în valoare de 1 
902 506 lei. Un al treilea proiect este depus și câștigat 
în parteneriat cu Municipiul Oltenița, fiind extrem de 
important pentru locuitorii comunei Ulmeni, și anume 
„Transport verde în Zona Urbană Oltenița – în valoare 
de 14.234.971,59 lei.

Sursa: canalsud.ro

Digitalizare
și transport public electric în Ulmeni

Construirea
unei creșe în municipiul Giurgiu, 

unul dintre proiectele depuse 
de autoritățile locale, va primi 

finanțare prin PNRR

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: facebook.com

Planul Național de Redresare și Reziliență a deschis 
noi porți în vederea accesării fondurilor nerambursa-
bile de către localitățile ce au nevoie de sprijin pentru 
dezvoltare și modernizare.

Municipiul Giurgiu a depus și accesează în continu-
are, pe diverse componente ale PNRR, proiecte ce vi-
zează reabilitarea, ori modernizarea mai multor obiec-
tive, printre care și proiectul tip creșă mică – constru-
irea, echiparea și operaționalizarea unei creșe moder-
ne și eficiente energetic în municipiul Giurgiu. Prin pro-
iect va fi construită o creșă mică, pentru 40 de copii. 
Proiectul are o valoare de peste 10 milioane de lei și va 
deservi 4 grupe de copii.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Foto: targovistelive.ro

Primăria Comunei Dragomirești, 
județul Dâmbovița

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarobiectiv.ro
http://gazetadambovitei.ro
http://canalsud.ro
http://jurnalgiurgiuvean.ro
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Locuințe pentru tineri, cu performanță energetică 
ridicată, vor fi construite cu fonduri asigurate prin PN-
RR – Fondul local. Contractele de finanțare pentru pro-
iectele depuse de primăriile din Plopeni, Bușteni, Slănic 
și Cerașu au fost semnate de ministrul Dezvoltării. Ce-
le patru proiecte au atras finanțare pentru construirea 
de locuințe nZEB pentru tineri pe Bd. Republicii din Plo-
peni (6.064.859,44 lei), în Bușteni (14.120.845,78 lei), 
la Slănic (11.260.319,45 lei) și în satul Slon din comuna 
Cerașu (1.720.029,77 lei).

Aceste contracte de finanțare fac parte dintr-un set 
de 97, cu valoare totală de 779.231.750,88 de lei., sem-
nate de ministrul Dezvoltării.

Sursa: max-media.ro

Locuințe nZEB
pentru tineri, finanțate

prin PNRR, vor fi construite
în patru localități din Prahova

PRAHOVA

La un an de la semnarea contractului de finanțare 
și la 5 luni distanță de la începerea efectivă a lucrări-
lor, reabi litarea Școlii Gimnaziale «Aurel Vlaicu» Fetești 
a intrat în grafic. Lucrările sunt realizate în baza unui 
proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin Progra-
mul Operațional Regional. Valoarea investiției se ridi-
că la 16 milioane de lei. Mai mult, administrația loca-
lă a primit undă verde pentru finanțare a altor două 
proiecte ce vizează modernizarea instituțiilor de învă-
țământ din oraș, banii fiind alocați prin intermediul Pla-
nului Național de Redresare și Reziliență. Recent, Uni-
unea Europeană a aprobat pentru finanțare alte două 
proiecte care vizează lucrări de modernizare ale uni-
tăților de învățământ. Concret, administrația locală va 
beneficia de 4 milioane de lei pentru reabili tarea ener-
getică a Liceului Tehnologic «Anghel Saligny» și a unei 
grădinițe amplasată pe strada Călărași. Fondurile sunt 
alocate prin intermediul Planului Național de Redresa-
re și Reziliență.

Sursa: independentonline.ro

Fetești: Uniunea Europeană 
acordă 16 milioane de lei pentru 

reabilitarea unităților 
de învățământ

IALOMIȚA

Ministrul Cseke Attila a semnat vineri, 16 decem-
brie 2022, 47 de noi contracte finanțate prin compo-
nenta C5 – Valul Renovării din Planul Național de Re-
dresare și Reziliență. Printre contractele semnate vi-
neri se numără și „Reabilitare termică clădire Grădinița 
nr.8, din Alexandria”, cu o valoare totală a contractului 
de 1.891.903,88 lei, și „Reabilitare termică clădire Lice-
ul Teoretic Constantin Noica, din Alexandria”, valoarea 
totală a finanțării fiind de 5.923.154,10 lei. Până în pre-
zent, prin cele trei componente ale PNRR, au fost sem-
nate 1.502 contracte de finanțare, în valoare totală de 
13.086.507.502,30 de lei, a precizat ministrul.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Liceul „Constantin Noica” 
și Grădinița nr. 8, din Alexandria, 

reabilitate termic cu fonduri PNRR

TELEORMAN

Foto: cronicadetelorman.ro

Foto: ilnews.ro
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http://independentonline.ro
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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.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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