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Liviu Gabriel Mușat, directorul general al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) 

Sud-Muntenia, alături de Andreea-Mirela 
Tache, director Cabinet Director General, au 
participat vineri, 3 februarie 2023, la invitația 
președintelui Camerei de Comerț, Industrie și 
Agricultură Argeș, George Caval, la o întâlnire 
de lucru pe teme economice.

La evenimentul derulat în sala de ședințe a Primări-
ei Pitești, au fost prezenți Ion Mînzînă, președintele Con-
siliului Județean Argeș, Cristian Gentea, primarul muni-
cipiului Pitești, parlamentarii de Argeș, printre care și 
Simona Bucura-Oprescu, primarii din Mioveni, Câmpu-
lung, Curtea de Argeș, Topoloveni, Costești, Bascov, Ște-
fănești și Mărăcineni, reprezentanții Prefecturii, ai me-
diului de afaceri argeșean și ai universităților din Pitești.

Întâlnirea a fost un prilej de a prezenta și de a analiza 
împreună ideile de investiții necesare dezvoltării comu-
nităților argeșene și câteva modificări legislative de inte-
res pentru autoritățile locale și mediul de afaceri. Pe or-
dinea de zi s-au aflat subiecte precum: infrastructura ru-
tieră, achiziționarea mijloacelor de transport ecologice, 
atragerea investitorilor străini, realizarea unui domeniu 
schiabil, parc fotovoltaic, stabilirea unei strategii comu-

ne a tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniu, pentru 
dezvoltarea turismului în județul Argeș. 

ADR Sud-Muntenia este Autoritate de management 
pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și 
va gestiona 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 es-
te publicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în 
secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Munte-
nia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > PR Sud - Mun-
tenia 2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/pro-
gramul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295.

Întâlnire de lucru pe teme economice, 
în municipiul Pitești
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Andreea-Mirela Tache, director Cabinet Director Ge-
neral, a reprezentat Agenția pentru Dezvoltare Regiona-
lă (ADR) Sud-Muntenia la întâlnirea de lucru organizată 
de Departamentul pentru Evaluare Integrată și Monito-
rizarea Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Eu-
ropene, la Palatul Victoria.

La eveniment au participat reprezentanți ai: Agenți-
ei Naționale pentru Achiziții Publice, Secretariatului Ge-
neral al Guvernului, Cancelariei Prim-Ministrului, ai Cur-
ții de Conturi a României, Autorității de Audit, ai tuturor 
autorităților de management și ai Agențiilor pentru Dez-
voltare Regională din țara noastră.

Reuniunea a avut drept scop clarificarea unor aspec-
te punctuale legate de modul de calcul al valorii estima-
te a achizițiilor prin raportare la valoarea produselor/ 
serviciilor/ lucrărilor similare, indiferent de sursa de fi-
nanțare.

Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte precum: modul de 
aplicare a prevederilor legale în domeniul achizițiilor pu-
blice ce transpun la nivel național prevederile Directivei 
nr. 2014/24 și Directivei nr. 2014/25 și demersurile Agen-
ției Naționale pentru Achiziții Publice de elaborare a le-
gislației secundare/normelor de implementare dar și im-
pactul orizontal al conținutului acestor modificări, atât 
în derularea investițiilor din fonduri europene cât și a ce-
lor derulate din bugetul național.

Reuniune de clarificare pe propuneri de modificare 
aduse la legislația achizițiilor publice

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 8 februarie 2023
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Foto: pixabay.com

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, 
în data de 6 februarie, apelul non-competitiv „Sprijin pen-
tru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din 
zona conflictului armat din Ucraina”, finanțat prin Progra-
mul Operațional Capital Uman, pentru decontarea cheltu-
ielilor efectuate de statul român pentru sprijinirea persoa-
nelor refugiate din zona conflictului militar din Ucraina. Ghi-
dul apelului poate fi consultat aici: https://bit.ly/3Y2XL0F.

Apelul de propuneri de proiecte este de tip non-com-
petitiv, cu termen limită de depunere destinat regiunilor 
mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Olte-
nia, Sud-Muntenia, Nord-Vest, Vest, Centru.

Se finanțează măsurile de sprijin acordate de statul 
român refugiaților intrați în România prin punctele de 
frontieră cu Ucraina și Republica Moldova, fie ei cetă-
țeni ucraineni, străini sau apatrizi, pe bază de cost unitar, 
pentru acoperirea nevoilor de bază imediate.

Cuantumul sprijinului care poate fi decontat din fon-
duri europene este cel stabilit prin Regulamentul (UE) 
2022/2039 la 100 euro pe săptămână pentru fiecare 
săptămână completă sau parțială în care persoana se 

află în România, pentru maximum 26 de săptămâni în 
total, începând cu data sosirii persoanei în România.

Sprijinul financiar acordat sub formă de cost unitar 
poate fi decontat pentru cheltuieli efectuate începând 
cu data de 24 februarie 2022 și până la încetarea aplică-
rii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 care pre-
vede măsuri de protecție temporară acordate persoa-
nelor strămutate de Ucraina, dar nu mai târziu de 31 de-
cembrie 2023. Cheltuielile vor fi decontate Ministerului 
Afacerilor Interne, pe baza listelor cu cetățenii străini și 
apatrizi pentru care se acordă acest sprijin. Guvernul a 
prevăzut, printr-o ordonanță de urgență adoptată în cur-
sul anului trecut, mecanismul de decontare din fonduri 
europene a anumitor cheltuieli privind sprijinirea refu-
giaților din Ucraina, prin Programul Operațional Capital 
Uman (POCU). În acest scop, în cadrul POCU s-a creat o 
nouă Axă prioritară – AP9, cu o valoare de 100 milioane 
euro. Valoarea totală a schemei este de 118 milioane de 
euro, din care 100 de milioane de euro sunt asigurați din 
Fondul social european, iar diferența din bugetul de stat.

Sursa: mfe.gov.ro

Fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor
cu refugiații ucraineni: 100 de milioane de euro pentru 

alimente, îmbrăcăminte, obiecte de igienă și cazare

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://bit.ly/3Y2XL0F
http://mfe.gov.ro
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Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalită-
ții de șanse nr. 20144 din 06.02.2023, a fost prelungit ter-
menul limită pentru depunerea proiectelor finanțate prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 
13 - Reforme Sociale, investiția I1 - Crearea unei rețele de 
centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați 
de familie. Cererile de finanțare pot fi depuse, exclusiv 
electronic, până pe 10 aprilie 2023, ora 23.59, în platfor-
ma PNRR - link: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home.

Componenta are ca obiectiv general creșterea gradului 

de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție so-
cio-profesională a unor categorii defavorizate, dezvoltarea 
unor politice active de stimulare a formalizării muncii și de 
creștere a impactului și calității serviciilor de asistență socia-
lă și de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe piața 
forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de 
lucru și a unor măsuri de activare în zona economiei sociale.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să transmi-
teți un e-mail la adresa: pnrr@adrmuntenia.ro sau pu-
teți vizita pagina https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.

A fost prelungit apelul de proiecte privind crearea 
unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului 

de a fi separați de familie

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home
https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/
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Complexul arheologic „Piscul Crăsani”, aflat 
în apropierea localității ialomițene Balaciu, 

este unul din cele mai vechi situri arheologice 
din țara noastră. Aici s-a născut legenda despre 
comoara regelui dac Dromihete. În această 
zonă a fost descoperită prima așezare neolitică 
din Muntenia cu un sistem de fortificație. 
Săpăturile arheologice desfășurate aici au scos 
la iveală niveluri de locuire neolitice.

Pe ruinele acestor așezări a fost ridicat apoi un așe-
zământ geto-dac de mari dimensiuni a cărui reședință 
a fost cetatea Helis. Sfârșitul existenței davei de la Cră-
sani este menționată a fi în secolul I î.Hr, când așezările 
și acropola au fost distruse de un incendiu puternic. Mai 
multe cercetări arheologice au scos la iveală existența pe 
teritoriul Ialomiței a „Cetății Soarelui”, Helis, care a apar-
ținut primului rege dac Dromihete. Înainte să moară, el 
ar fi ascuns sub cetate o comoară. Zeci de oameni ar fi 
încercat să-i dea de urmă, însă mai multe legende susțin 
că ei au avut parte de un sfârșit groaznic.

Piscul Crăsani este unul din cele mai vechi situri ar-
heologice cercetate și publicate. Aici, în campania 2013, 
o echipă de arheologi din Călărași, Ialomița, Brăila, Bu-
curești și Iași a analizat îndeaproape zona. Conform ra-
portului de cercetare, în total, au fost identificate 18 noi 
complexe, anume: trei locuințe de suprafață, un bordei, 
10 gropi, două vetre exterioare și două a căror definire 
urmează a fi precizată (groapă ori bordei) ; se adaugă, 
desigur, continuarea cercetării fortificației formată din 
șanț și val/parapet. Toate aceste complexe sunt de epo-

că geto-dacică, din epoca neolitică s-au recoltat doar câ-
teva piese izolate, evident antrenate în zona săpată din 
alte sectoare.

Cercetările arheologice au evidențiat faptul că locui-
rea geto-dacică din sec. II-I a. Chr. se extinde atât la nord, 
cât și la sud de fortificația „C”. La Piscul Crăsani, de-a 
lungul anilor, a fost descoperit un adevărat tezaur: peste 
40.000 de fragmente ceramice, dar și vase întregi și în-
tregibile, artefacte care se află în custodia muzeului din 
Slobozia. 

Din totalul resturilor faunistice provenite din campa-
niile arheologice derulate la Piscul Crăsani în anii 2012-
2013 au fost analizate, până în prezent, 505, dintre aces-
tea 121 nu au fost identificate până la nivel de specie (re-
prezintă fragmente mici de oase lungi, oase late, craniu, 
vertebre, coaste). 

Helis sau „Cetatea Soarelui” se află amplasată în ca-
drul complexului arheologic Piscul Crăsani, în zona locali-
tății ialomițene Balaciu, pe malul stâng al râului Ialomița. 
Cercetările arheologice au scos la iveală faptul că Helis 
a reprezentat în vechile vremuri ale istoriei un adevărat 
centru comercial. Populația geto-dacă din interiorul ce-
tății Helis realiza numeroase schimburi comerciale pe râ-
ul Ialomița, care la vremea respectivă era considerată 
cea mai importantă arteră navigabilă a zonei de sud-est 
din străvechea Dacie.

În sprijinul acestei afirmații stau atât monedele des-
coperite în așezările de la Crăsani și Copuzu, monede ge-
tice locale sau sud-dunărene, ca și monede provenind 
din Thasos, Macedonia Prima, Dyrrhachium, Tomis sau 
Imperiul roman.

(continuare în pagina 8)

Cel mai vechi sit din România: Piscul Crăsani și comoara 
blestemată a regelui geto-dac Dromihete

Foto: planiada.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 7)
Cercetările arheologice au scos la iveală faptul că He-

lis-ul a fost locuit încă din paleolitic și neolitic, epoci ale 
istoriei destul de îndepărtate ca timp, cultură și civiliza-
ție, față de perioada geto-dacă, care confirmă practic 
existența așezărilor umane în această zonă a Bărăganu-
lui. La Crăsani s-a păstrat o legendă care dă fiori. Se spu-
ne că, aflat pe patul de moarte, Dromihete ar fi îngropat 
sub cetate o impresionantă comoară. Este vorba despre 
bijuterii din aur, bătute cu pietre prețioase, dar și alte 
podoabe și monede. Vestea comorii ascunsă în pământ 
a atras numeroși vânători de artefacte, însă toți cei care 
s-au apropiat de Helis cu gânduri necurate au sfârșit în-
tr-un mod tragic. Localnicii povestesc faptul că au auzit 
astfel de povești, dar cei care au îndrăznit să se apropie 
parcă au fost blestemați . 

În cetatea de la Balaciu au fost găsite, până în pre-
zent, locuințe, morminte, vase ceramice, dar și un altar 
de sacrificiu. Acolo, geții aduceau ofrande zeilor: sacri-
ficau animale. Cetatea se spune că a fost reședința lui 
Dromihete, conducătorul geților din partea de nord a 
Dunării, în jurul anului 300 înainte de Hristos. Comple-
xul arheologic „Piscul Crăsani” este ceea ce a mai rămas 
din vechea davă (așezare traco-dacă) de aici. În centrul 
acesteia era Cetatea Helis (a Soarelui), care a avut un 
puternic rol comercial, fiind construită în cinstea rege-
lui dac Dromihete. 

După ce a început să fie cercetat, a ieșit la lumină ve-
chea fortificație dar și multe obiecte folosite de civiliza-
ția vremurilor respective (neolitice), precum vase din ce-
ramică, brățări de sticlă și diverse lucruri din metal. Toa-
te acestea se pot admira la Muzeul Județean Ialomița.

Un lucru relativ curios a fost găsirea a peste 40 de 
amfore grecești, care corespund insulelor Rhodos, Eri-
dos sau Thassos. Acest ansamblu arheologic se află în 
partea stângă a râului Ialomița și actualmente este in-
clus pe lista celor mai vechi situri din țara noastră. Ce-
tatea antică ascunde și multe legende. Primele săpături 
arheologice au fost începute în anul 1870, dar abia în 
1923 s-a confirmat faptul că așezarea descoperită este 
una de mare importanță istorică. După o pauză de câte-
va decenii, în anul 1969, săpăturile au fost reluate de ar-
heologii ialomițeni. Legendele despre faptul că marele 
rege Dromihete ar avea o comoară îngropată între dea-
lurile acestei zone au făcut, ani de-a rândul să nască vi-
se de îmbogățire printre locuitorii din zona sitului arhe-
ologic. Cu timpul „căutătorii de comori” s-au împuținat, 
iar în prezent doar pașii arheologilor mai străbat coline-
le de la Piscul Crăsani.

Piesa de rezistență a descoperirilor de la Piscul Cră-
sani o reprezintă ritonul, o piesă de cult format dintr-un 
corn și o terminație în formă de cal. Ritonul a fost capul 
de afiș a mai multor expoziții de istorie desfășurate în 

România, dar și la muzee celebre din străinătate. Poten-
țialul istoric ascuns între colinele de la Crăsani i-au făcut 
pe oficialii județeni să se gândească la o strategie pentru 
dezvoltarea turismului în zonă. Astfel, una dintre văile 
din zonă ar putea fi amenajată în trepte, iar sus, în vârful 
colinei din mijloc, unde au fost descoperite vatra solară 
și ritonul, va fi amenajat un muzeu în aer liber.

Turiștii vor fi îndrumați de un ghid care le va poves-
ti legenda regelui Dromihete și a lui Lysimah, așa cum a 
fost ea relatată de marele istoric Diodor în una din scri-
erile sale despre civilizația geților. Cetatea dacică de la 
Crăsani a fost un puternic centru unde se desfășurau 
importante tranzacții comerciale, atât cu neamurile ge-
to-dace vecine, cât și cu lumea sud-dunăreană, tracică și 
greco-romană. În sprijinul acestei afirmații stau atât mo-
nedele descoperite în așezările de la Crăsani și Copuzu, 
monede getice locale sau sud-dunărene, ca și monede 
provenind din Thasos, Macedonia Prima, Dyrrhachium, 
Tomis sau Imperiul roman. Sfârșitul existenței davei de 
la Crăsani se plasează în cursul secolului I î.e.n. Așeză-
rile deschise și acropola au fost distruse de un incendiu 
puternic, după care locuirea a încetat definitiv în aceas-
tă zonă.

Sursa: adevarul.ro
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Directorii instituțiilor de învățământ preuniversitar din 
Argeș au ocazia de a oferi o șansă unică elevilor, și anume 
dotarea școlii prin Planul Național de Redresare și Rezili-
ență cu un super smart-lab, în valoare de 60.000 euro, fi-
nanțat 100% din fonduri nerambursabile. Acest lucru es-
te posibil prin programul „Dotarea cu laboratoare inteli-
gente a unităților de învățământ secundar superior, a pa-
latelor și a cluburilor copiilor”. Depunerea proiectelor se 
face până pe data de 28 februarie. În ajutor, experții Smi-
sEdu, o platforma cu peste 25.000 de utilizatori, ușurea-
ză accesarea finanțărilor europene, creând o echipă spe-
cială pentru a sprijini directorii de școli, oferind consul-
tanță gratuită pentru identificarea soluției tehnice, scri-
erea proiectului, depunerea și implementarea acestuia.

Sursa: curier.ro

Școlile argeșene
pot fi dotate cu un SmartLab

de 60.000 euro

A fost semnat contractul de reabilitarea și extinde-
rea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în lo-
calitățile Târgoviște, Aninoasa, Șotânga și Ulmi. Valoa-
rea acestui proiect este de aproximativ 7.400.000 eu-
ro și prevede: 8,9 km de rețele distribuție apă potabi-
lă și 443 branșamente; 19.6 km rețele de canalizare cu 
639 racorduri; reabilitarea și retehnologizarea a 2 sta-
ții de pompare existente; 4 noi stații de pompare apă 
uzată; reabilitarea a 1,5 km de conducte de refulare; 
10,2 km de conducte de refulare noi. Lucrările au ter-
men de realizare 12 luni. Contractul semnat este par-
te a celui mai mare proiect cu fonduri europene din în-
treaga regiune, „Proiectul Regional de dezvoltare a In-
frastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovi-
ța”, prin care, cu ajutorul fondurilor europene de apro-
ximativ 422.000.000 de euro, se va reuși creșterea gra-
dului de confort a peste 250.000 de dâmbovițeni.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Reabilitarea
și extinderea rețelelor de apă-canal 

intră în lucru

A fost semnat contractul de finanțare al proiectului 
„Renovarea energetică aprofundată a clădirii Inspectora-
tului de Poliție Județean Călărași”. Proiectul a fost depus 
de către Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Lider 
de parteneriat, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție 
Județean Călărași, având calitatea de Beneficiar proiect și 
va fi finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR)/ Componenta 5 – Valul Renovării. Va-
loarea totală a proiectului este de 12.278.395,25 lei (cu 
TVA), iar implementarea proiectului se va realiza în peri-
oada 15 decembrie 2022 – 31 decembrie 2024. Obiecti-
vul proiectului urmărește îndeplinirea standardelor și ce-
rințelor Uniunii Europene, coroborat cu necesitatea mon-
dială de a reduce consumul de energii convenționale, re-
ducerea emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltu-
ielilor cu utilitățile și protejarea mediului înconjurător.

Sursa: clnews.ro

Clădirea IPJ Călărași
va fi reabilitată energetic

cu peste 12,2 milioane de lei, 
fonduri obținute prin PNRR

La Giurgiu,
s-a constituit un consorțiu
pentru învățământul dual

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: canalsud.ro

În municipiul Giurgiu va fi construit un campus integrat de 
învățământ dual, cu finanțare prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR). Prin implementarea acestui proiect, liceele 
participante vor fi sprijinite în procesul de digitalizare prin dota-
rea cu computere noi, iar elevii care vor decide să se înscrie la 
învățământul dual vor primi o bursă de patru sute de lei pen-
tru cei trei ani de studiu. Învățământul în sistem dual reprezin-
tă și o soluție viabilă pentru creșterea inserției tinerilor și a pro-
ductivității lor pe piața muncii, știut fiind faptul că, lipsa calificări-
lor adresate lucrătorilor din industrie și agricultură conduce la o 
productivitate scăzută a muncii. Pe durata desfășurării contrac-
tului vor fi derulate activități de promovare a ofertei, recrutare, 
selecție și admitere a elevilor și studenților în sistemul de învăță-
mânt dual, întreaga perioadă de formare profesională, inclusiv 
susținerea examenului final de certificare a calificării.

Sursa: realitateadegiurgiu.net

Foto: pixabay.ro
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A fost semnat contractul de finanțare pentru pro-
iectul „Creșterea eficienței energetice a Palatului Admi-
nistrativ al județului Ialomița”. Apelul de proiecte es-
te gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publi-
ce și Administrației finanțat din fonduri europene prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României 
și din fonduri naționale.

Beneficiarul proiectului este Ministerul Afacerilor 
Interne în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul 
Ialomița. Proiectul, în valoare totală de 12.717.746,22 
lei (cu TVA), este finanțat prin Planul Național de Re-
dresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovă-
rii – Operațiunea B2 – Renovarea energetică modera-
tă sau aprofundată a clădirilor publice, valoarea maxi-
mă a finanțării nerambursabile a proiectului fiind de 
12.717.746,22 lei (cu TVA).

Conform contractului, perioada de implementare a 
proiectului este de 22 luni de la data semnării contrac-
tului de finanțare, cu respectarea termenului limită de 
30 iunie 2026 care nu poate fi depășit.

Sursa: infoialomita.ro

Palatul Administrativ
al județului Ialomița, 

reabilitat termic

IALOMIȚA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației (MDLPA) a virat suma de 362.950 lei în contul Pri-
măriei Măldăeni, județul Teleorman, în vederea decon-
tării facturilor pentru obiectivul de investiții „Moderni-
zare drumuri de interes local în comuna Măldăeni”.

Potrivit reprezentanților ministerului, la acest mo-
ment, lucrările sunt realizate în procent de 2,59%, in-
vestiția fiind finanțată prin Programul Național de In-
vestiții „Anghel Saligny”.

Suma totală virată de minister în această tranșă es-
te de 4.425.038,88 de lei și vizează opt obiective de in-
vestiții, la nivel național.

Facturile au fost depuse de autoritățile locale pen-
tru lucrări de modernizare a unor străzi și drumuri de 
interes local, precum și pentru extinderea unor rețele 
de canalizare.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Drumuri modernizate,
în comuna Măldăeni

TELEORMANUniversitatea de Petrol și Gaze Ploiești urmează să 
deruleze, cu sprijinul Consiliului Județean, un proiect 
european estimat la 24 de milioane de euro, pentru re-
alizarea unui campus modern pentru învățământ dual, 
cu spații dedicate pentru activități didactice și de cer-
cetare, cazarea studenților, cantină și bază sportivă.

Proiectul european urmează să fie depus în cadrul 
Componentei C15, Educație, din Planul Național de Re-
dresare și Reziliență, în cadrul unei axe dedicate creării 
unei rute profesionale complete pentru învățământul 
tehnic superior, prin dezvoltarea a minimum 10 conso-
rții regionale și dotarea a minimum 10 campusuri pro-
fesionale integrate.

Proiectul este estimat la o valoare totală de 24 de 
milioane de euro, din care CJ Prahova ar urma să su-
porte aproximativ 4 milioane.

Noul campus al Universității de Petrol și Gaze Plo-
iești ar urma să fie construit în satul Tătărani din comu-
na Bărcănești, în sudul municipiului Ploiești, cumva în 
completarea celui actual.

Sursa: telegrama.ro

Proiect
de 24 de milioane de euro

pentru un nou campus la UPG

PRAHOVA

Foto: reformex.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.
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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