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Joi, 12 ianuarie 2023, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, 
a participat, la invitația președintelui 
Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu 
și a Părintelui Arhimandrit Mihail, Starețul 
Mănăstirii Comana, la o întâlnire de lucru 
organizată în comuna Comana, județul Giurgiu.

La eveniment, din cadrul Agenției, au mai participat 
Andreea Mirela Tache, director Cabinet Director General 
și Gabriela Călin, director Direcția Autoritate de Mana-
gement Program Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027.

Prin această întâlnire de lucru, ADR Sud-Muntenia, 
în calitate de Autoritate de Management pentru PR 
Sud-Muntenia 2021-2027, și-a propus să vină în întâm-
pinarea autorităților județene care au, în acest moment, 
în pregătire o serie de proiecte. 

ADR Sud-Muntenia sprijină potențialii beneficiari din 
regiunea noastră, oferind informații importante pri-
vind prioritățile de finanțare ce pot fi realizate cu ajuto-
rul fondurilor europene nerambursabile alocate regiu-
nii, precum și condițiile de accesare a fondurilor europe-
ne prin noul program. Participanții la eveniment au pri-
mit informații despre posibilitățile de dezvoltare existen-
te la nivel regional, tendințele și prioritățile Programului 
Regional Sud-Muntenia 2021-2027, astfel încât ideile de 
proiecte din regiunea Sud-Muntenia să aibă șanse maxi-
me de realizare.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
este Autoritate de management pentru Programul Re-
gional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona peste 1,5 
miliarde de euro pentru cetățenii din județele compo-
nente 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 secțiu-
nea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvol-
tare regională > 2021-2027 > PR Sud - Muntenia 2021-2027, 
link: https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-su-
dmuntenia-20212027/static/1295.

Întâlnire de lucru privind oportunitățile de finanțare 
din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295
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Autoritatea de Audit din cadrul Curții de 
Conturi a României a organizat luni, 16 

ianuarie 2023, la București, întâlnirea tehnică 
a entităților din sistemul de management și 
control al Programelor Regionale 2021-2027.

La evenimentul organizat în cadrul Proiectului cofi-
nanțat din FEDR prin POAT 2014-2020: „Sprijin pentru 
funcționarea Autorității de Audit la standarde europene”, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Munte-
nia a fost reprezentată de Andreea-Mirela Tache, direc-
tor Cabinet Director General și Gabriela Călin, director 
Direcția Autoritate de Management Program Regional 
(PR) Sud-Muntenia 2021-2027.

Temele principale de discuții au vizat configurarea 
sistemelor de management și control, planificarea co-
respunzătoare a activităților de audit pentru Programele 
Regionale 2021-2027, rolul de coordonare al Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene și stadiul de dezvol-
tare al sistemului informatic SMIS 2021-2027.

La discuții au fost prezenți, Ioan Marcel Boloș, minis-
trul Investițiilor și Proiectelor Europene, Lucian Dan Vlă-
descu, președintele Autorității de Audit, Axel Badrichani, 
șeful Direcției de Audit al Comisiei Europene, Nicola Aimi 
managerul de program DG REGIO - Direcția Generală 

Politică Regională și Urbană, reprezentanți ai Ministeru-
lui Finanțelor și Agențiilor pentru Dezvoltare Regională.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
este Autoritate de management pentru Programul Re-
gional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona peste 1,5 
miliarde de euro pentru cetățenii din județele compo-
nente 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 secțiu-
nea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvol-
tare regională > 2021-2027 > PR Sud - Muntenia 2021-2027, 
link: https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-su-
dmuntenia-20212027/static/1295.

ADR Sud-Muntenia, prezentă la întâlnirea tehnică 
a entităților din sistemul de management și control 

al Programelor Regionale 2021-2027

Dragomir SCRIPCĂ 
• 15 de ani de activitate în cadrul ADR Sud-Muntenia!

La mijlocul lunii ianuarie, colegul nostru,  Dragomir SCRIPCĂ, expert Serviciu moni-
torizare proiecte POR, aniversează 15 ani de activitate în cadrul Agenției!

Pe această cale, îl felicităm și îi mulțumim pentru profesionalismul și devotamentul 
manifestate în întreaga activitate desfășurată alături de noi!

La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Marilena BARON 
• 23 de ani de activitate în cadrul ADR Sud-Muntenia!

În data de 17 ianuarie, colega noastră, Marilena BARON, expert Serviciu monito-
rizare proiecte POR, împlinește 23 de ani de activitate! Cu acest prilej, o felicităm și îi 
mulțumim pentru profesionalismul și pentru consecvența dovedite în întreaga activi-
tate desfășurată în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia! 

La Mulți Ani cu multe succese!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 18 ianuarie 2023

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

Ministerul Energiei a anunțat luni, 16 ianuarie 2023, 
lansarea apelului de proiecte pentru obținerea finanță-
rii cu fonduri din Planul Național de Redresare și Rezili-
ență (PNRR) pentru investiții în întregul lanț valoric al ba-
teriilor (producție și/sau asamblare și reciclare) și pen-
tru sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celule-
lor și panourilor fotovoltaice (producție și/sau asambla-
re și reciclare).

Data deschiderii apelului de proiecte, inclusiv înce-
perea depunerii de proiecte, este 16 ianuarie 2023, ora 
17:00, iar data închiderii depunerii de proiecte este 16 
martie 2023, ora 17:00. Apelul de proiecte este necompe-
titiv, bugetul schemei de ajutor de stat se distribuie pro-
iectelor eligibile în ordinea înscrierii acestora, pe principiul 
primul venit – primul servit. Bugetul total estimat al sche-
mei este echivalentul în lei a sumei de 258.700.000 euro.

Sprijinul financiar acordat pentru investiții în:
• Construirea de noi capacități de producție și/sau 

asamblarea și reciclarea bateriilor Li-Ion (inclusiv Li-me-
tal, Li- Sulfur, Zn, debit, temperatură ridicată), cu condi-
ția ca activitatea de reciclare să fie finanțată conform 
alin.6 din schema de ajutor, care include orice combina-
ție de activități de: 1. producția de electrozi și/sau com-
ponente ale electrozilor și bateriilor, 2. asamblarea elec-
trozilor în baterii și testarea/condiționarea bateriilor in-
clusiv activitatea de reciclare și:

• Construirea de noi capacități de producție și/sau 
asamblarea și reciclarea celulelor și/sau panourilor foto-
voltaice, cu condiția ca activitatea de reciclare să fie fi-
nanțată conform alin.6 din schema de ajutor, care inclu-
de orice combinație de activități de: 1. producția de po-
lisilicon și plachete, 2. asamblarea celulelor și a module-

lor fotovoltaice inclusiv reciclarea panourilor fotovoltai-
ce (sau a elementelor acestora).

Investițiile vor fi finalizate, inclusiv punerea în funcțiune 
a tuturor capacităților până la finalul trimestrului IV 2025.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile, întreprin-
derile mijlocii, mici (inclusiv întreprinderi nou-înființate) și 
întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 
privind societățile republicată modificările și completări-
le ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația 
specifică din statul membru a cărui naționalitate o de-
țin și cu condiția înregistrării la ONRC în România (con-
form codurilor CAEN eligibile precizate la secțiunea 2.1 
din ghid) ale căror proiecte au fost selectate drept câști-
gătoare în baza procedurii de apel de proiecte, care au în-
scrise în actul constitutiv activități privind:

1) Construirea de noi capacități de producție și/sau 
asamblare și reciclare a bateriilor de tip Li-Ion (inclusiv 
Li-metal, Li – sulfur, Zn, flow, high temperature), care in-
clude orice combinație a activităților de:

a. producție de electrozi și/sau componente ale elec-
trozilor și bateriilor,

b. asamblarea electrozilor în baterii și testarea/condi-
ționarea bateriilor,

c. reciclarea bateriilor;
2) Construirea de noi capacități de producție și/sau 

asamblare și reciclare a celulelor sau panourilor fotovol-
taice, care include orice combinație a activităților de:

a. producție de polysilicon și wafers,
b. asamblare de celule si module fotovoltaice,
c. reciclare a panourilor fotovoltaice (sau a unor ele-

mente ale acestora).
Sursa: economedia.ro

Pot fi depuse proiecte pentru investiții în baterii, 
celule și panouri fotovoltaice prin PNRR

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://economedia.ro


INFO 
REȚEA REGIO

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro6

Info Regional Sud Muntenia #590
11 • 18 ianuarie 2023 

Primul apel de proiecte în cadrul 
Programului Interreg URBACT IV a fost 

lansat și va fi deschis până pe 31 martie 2023.

Programul de Cooperare URBACT IV facilitează tran-
sferul de cunoștințe și bune practici între orașe cu sco-
pul de a promova dezvoltarea urbană integrată și sus-
tenabilă, îmbunătățirea politicilor propuse de acestea și 
îmbunătățirea eficienței politicii de coeziune în orașe.

Principalii beneficiari eligibili - orașele din Statele 
Membre UE 27, Norvegia și Elveția, precum și state IPA 
dispuse să dezvolte strategii integrate și planuri de acți-
une pentru dezvoltare urbană durabilă.

„Orașul” beneficiar se referă la autoritatea publică lo-
cală care reprezintă:

 9 Orașe, municipii;
 9 Agențiile locale;
 9 Niveluri guvernamentale infra-municipale, cum ar 

fi cartierele și sectoarele orașelor;
 9 Autoritățile metropolitane
 9 Alți potențiali beneficiari: autoritățile provinciale, 

regionale și naționale, universități și centre de cercetare.
Programul Interreg URBACT IV va opera sub un singur 

obiectiv specific Interreg 1 (ISO1): o mai bună guvernan-
ță a cooperării prin consolidarea capacității instituționa-
le a autorităților publice și a părților interesate de a im-
plementa strategii teritoriale urbane și va avea o singu-
ră axă prioritară: Promovarea dezvoltării urbane durabi-

le integrate prin cooperare.
Activitatea programului URBACT de a dezvolta, îm-

preună cu orașele, o metodă care reunește părțile in-
teresate pentru a concepe planuri de acțiune integrate 
pentru a răspunde provocărilor orașelor și pentru a îm-
părtăși lecțiile învățate la scară largă, este unică în Euro-
pa. Metoda URBACT propune o abordare practică pen-
tru ca orașele să transpună principiile de nivel înalt în ac-
tivitatea de zi cu zi.

Programul va continua să promoveze abordările in-
tegrate, dezvoltând procesele participative de jos în sus, 
pentru a realiza conexiunea între politicile UE și cele locale.

Beneficii pentru orașele participante în rețelele URBACT:
 9 Învățare de la omologi din toate statele Uniunii 

Europene
 9 Design și testare de soluții la scară mică 
 9 Consolidarea capacităților pentru elaborarea de 

politici
 9 Acces la resurse financiare și la sprijinul experți-

lor URBACT pentru schimb de bune practici și învățare
 9 Valoare adăugată prin hub-ul de cunoștințe URBACT.

PUNCTUL NAȚIONAL URBACT ROMÂNIA
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administra-

ției, Bulevardul Libertății nr 14, sector 5, București, România,
 9 Email: simona.arghire@mdlpa.ro; mihaela.florea@

mdrap.ro,
 9Website: urbact.eu, https://urbact.eu/romania,
 9 Twitter: https://twitter.com/urbact_ro.

S-a lansat primul apel de proiecte 
în cadrul Programului Interreg URBACT IV

Foto: urbact.eu

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:simona.arghire@mdlpa.ro
mailto:mihaela.florea@mdrap.ro
mailto:mihaela.florea@mdrap.ro
urbact.eu, https://urbact.eu/romania
https://twitter.com/urbact_ro
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Rezervația naturală Locul fosilifer Suslănești 
se află în comuna Mioarele din județul 

Argeș și a fost declarată monument al naturii 
datorită importanței sale științifice deosebite. 
Este o arie protejată de tip paleontologic, 
fiind inclusă în a treia categorie a Uniunii 
Internaționale pentru Conservarea Naturii.

Rezervația se află la doar 12 kilometri de Câmpulung 
Muscel, așa că accesul la ea nu este deloc dificil. Mai 
exact, cei care vor să o viziteze trebuie să meargă pe DN 
73D, pe ruta Boteni – Muscel – Suslănești – Fântânea. A 
fost declarată rezervație abia în anul 2000, deși impor-
tanța sa este recunoscută și pe plan internațional.

Rezervația naturală Locul fosilifer Suslănești ocupă o 
suprafață de circa 3,5 hectare și iese în evidență prin fo-
silele de pești, care se află într-un număr foarte mare. 
Zona este lipsită de prea multă vegetație, fiind brăzdată 
de șanțuri rezultate în urma fenomenelor de șiroire sau a 
torentelor de apă de pe versanți. În șisturile disodilice și 
menilitice de vârstă oligocenă de aici se întâlnesc specii 
de pești fosili precum „Clupea longimana”, „Caraux ma-
coveii” (de formă ovală, de 14 cm lungime), „Rhombus 
stamatini” (cu poziția ambilor ochi pe partea stângă a 
capului), „Scorpaenoides popovicii” (un pește de numai 
10-20 mm, cu corp alungit, cu o aripioară pectorală tri-
unghiulară de trei ori mai înaltă decât corpul). Impresi-
unile din șisturile disodilice de la Suslănești mai cuprind 
și unele specii de plante, care populau aceste ținuturi, 
cum ar fi „Fagus feroniae”, „Cinnamomum lanceolatum” 

(strămoșul arborelui de scorțișoară, întâlnit astăzi în Asia 
de sud-est), „Laurus tetrantheroides” și „Laurus phoeboi-
des” (din care se trage dafinul) și altele. 

Rezervația fosiliferă de la Suslănești este considera-
tă de geologi un sit geotectonic, aceștia grupând fosilele 
descoperite în trei categorii mari, și anume: pești autoh-
toni, pești migratori și pești de adâncime. Au fost identi-
ficate nu mai puțin de 30 de specii de pești, iar mai mult 
de jumătate dintre aceștia au reprezentat specii noi pen-
tru această știință. De asemenea, au fost identificate și 
urme de viermi, precum și frunze de Salix. Ce este inte-
resant la fosilele de pești e că toate exemplarele au gu-
ra deschisă, ceea ce înseamnă că au murit asfixiate. Așe-
zare: Rezervația fosiliferă se află în partea estică a satu-
lui Suslănești, pe teritoriul administrativ al comunei Mi-
oarele, în apropierea drumului național DN 73D, pe tra-
seul Boteni - Suslănești - Fântânea.

Sursa: argesexpres.ro

Rezervația Naturală Fosiliferă Suslănești
Foto: cjarges.ro
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La finele anului trecut, Primăria comunei Bradu a sem-
nat contractele de finanțare pentru două proiecte reali-
zate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilien-
ță. Cele două obiective sunt realizate pe Componenta 10 
și presupun achiziția unui autobuz electric, cu o capacita-
te de 20 de locuri, dar și a infrastructurii necesare pen-
tru transportul verde, prin realizarea de puncte de încăr-
care. Pentru microbuz s-a aprobat suma de 1.231.000 lei, 
iar pentru stațiile de încărcare peste 246.000 lei, valorile 
fiind fără TVA. Un alt proiect vizează școlile din Bradu de 
Sus și din Bradu de Jos. Acestea vor beneficia de proiecte 
ce vor asigura digitalizarea unităților de învățământ, prin 
dotări noi pentru laboratoarele de informatică și de știin-
țe, pentru echiparea cabinetelor de psihologie, dar și cre-
area unor laboratoare noi.

Sursa: ziarulargesul.ro

Proiecte importante
la Bradu

Compania Națională de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere a semnat luni,16 ianuarie 2023, contractul 
pentru proiectarea și modernizarea tronsonului DN 71 
Bâldana – Târgoviște. Asocierea de firme care a câști-
gat licitația publică va moderniza tronsonul cuprins în-
tre Bâldana și Târgoviște, prin lărgirea lui la 4 benzi de 
circulație. Constructorii au la dispoziție 869,18 milioa-
ne de lei (fără TVA), asigurați din fonduri europene și 
36 de luni (12 luni pentru proiectare și 24 luni pentru 
execuție), pentru finalizarea lucrărilor pe cei 44,13 km. 
Contractul prevede lărgirea la 4 benzi a DN71 pe sec-
torul cuprins între Bâldana și Târgoviște, dar și constru-
irea ori modernizarea a 4 poduri și a unui pasaj

Sursa: gazetadambovitei.ro

Începe proiectul
lărgirii la 4 benzi a DN 71

Bâldana – Târgoviște

Vineri, 13 ianuarie, la Ministerul Sănătății, a fost apro-
bat proiectul de extindere a Ambulatoriului din Spitalul Ju-
dețean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași. Valoarea 
proiectului este de 30.495.912,27 lei fără TVA. Noua inves-
tiție presupune înființarea unui nou laborator de analize, a 
unor noi cabinete de consultații, dar și dotări de de ultimă 
generație, inclusiv un nou echipament de tip RMN. Proiec-
tul a fost gândit să integreze și o parcare supraetajată, ca-
re va veni în întâmpinarea cererii mari de locuri de parca-
re din zonă. Locația pe care se va ridica noul corp al spita-
lului este parcarea din fața Ambulatoriului iar legătura din-
tre cele două clădiri se va face printr-o pasarelă ce va tra-
versa b-dul 1 Mai. Proiectul Consiliului Județean Călărași – 
„Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – uni-
tăți de asistență medicală ambulatorie pentru Spitalul Ju-
dețean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” – Ambulatoriul 
Călărași” a fost aprobat în cadrul componentei 12 „Sănă-
tate” al Planului Național de Redresare și Rezilientă.

Sursa: obiectiv-online.ro

Corp nou
pentru Ambulatoriul SJU Călărași 

și parcare supraetajată

A fost dat ordinul
de începere a lucrărilor
pentru Casa Tineretului

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Municipiul Giurgiu implementează Proiectul „Facili-
tăți comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul 
SDL Giurgiu”, prin Programul Operațional Regional  2014 
– 2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării econo-
mice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 
urban, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltarea Locală 
sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv Spe-
cific –  Reducerea numărului de persoane aflate în risc 
de sărăcie și excluziune socială prin măsuri integrate. 
Unul dintre obiectivele proiectului este  „Construirea / 
modernizarea / renovarea unui Centru Comunitar Inte-
grat – CCI”. Centrul Comunitar Integrat va fi amenajat 
pe structura construcției nefinalizată cunoscută în mu-
nicipiul Giurgiu sub denumirea de Casa Tineretului, iar în 
cadrul acestuia vor fi furnizate servicii de tip SOFT pre-
cum: servicii educaționale pentru adulți și copii, servicii 
personalizate de ocupare, servicii socio-medicale pen-
tru adulți și copii, servicii pentru copii/femei în situații de 
vulnerabilitate, servicii de întărire a comunității, punct 
de acces public la informații, servicii sportive și recreati-
ve etc. La finele lunii decembrie 2022, a fost semnat con-
tractul de lucrări aferent obiectivului de investiții men-
ționat, având o valoare de 18.413.503,16 lei, TVA inclus.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Foto: adevarul.ro
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În cursul anului trecut, 30 de școli din județul Ia-
lomița au fost incluse în Programul Național pentru Re-
ducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Acest program 
a fost conceput de Ministerul Educației cu sco pul de a 
reduce rata abandonului școlar, prin crearea unor pro-
grame care să-i determine pe copii să nu mai întreru-
pă cursurile. Apelul s-a adresat unităților de învățământ 
gimnazial de stat cu risc ridicat și mediu de abandon și 
părăsire timpurie a școlii (PTS), identificate ca eligibile 
în cadrul Schemei de Granturi PNRAS. O dată incluse 
în acest Program, școlile devin automat beneficiare ale 
fondurilor oferite de Uniunea Europeană, prin interme-
diul Planului Național de Redre sare și Reziliență, pentru 
componentele dedicate domeniului Educației. Valoarea 
totală a banilor europeni de care vor beneficia unitățile 
de învățământ din județul Ialomița, în această nouă eta-
pă de finanțare a programelor ce au ca scop reducerea 
abandonului școlar, este de 19,3 milioane de lei.

Sursa: independentonline.ro

Uniunea Europeană
plătește 19,3 milioane de lei
pentru ca elevii ialomițeni

să nu renunțe la școală

IALOMIȚA

Luni, 9 ianuarie, Ministerul Dezvoltării a anunțat că 
au fost semnate 242 de noi contracte finanțate prin 
componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de 
Redresare și Reziliență.

Din județul Teleorman au încheiat contractele de fi-
nanțare opt primării, astfel: Sistem informatic de digi-
talizare – comuna Beuca, valoare totală 19.426,45 lei, 
Modernizare și extindere sistem de monitorizare și su-
praveghere video a spațiului public în comuna Beu-
ca, județul Teleorman – 25.253,45 lei, Instalare  sis-
tem de monitorizare video în comuna Brânceni, jude-
țul Teleorman – 67.538,95 lei, Modernizare și extin-
dere sistem de monitorizare și supraveghere video al 
spațiului public în comuna Bujoru, județul Teleorman 
– 93.877,37 lei, Sistem de monitorizare și siguranță a 
spațiului public în com. Buzescu – 132.321,99 lei, Mo-
dernizare și extindere sistem de monitorizare și supra-
veghere video al spațiului public în comuna Cosmești – 
50.254,37 lei, Sisteme inteligente de management lo-
cal pentru dezvoltarea de servicii și structuri de  spri-
jin, specializate pentru administrația publică Crângeni 
– 303.761,60 lei, Sistem supraveghere video, avertiza-
re trafic și mobilier urban sistem performant de moni-
torizare video pentru îmbunătățirea  siguranței cetățe-
nilor, soluție de avertizare trafic și prevenirea inciden-
telor pe raza comunei Islaz – 303.761,60 lei, Sisteme in-
teligente de management local pentru dezvoltarea de 
servicii și structuri de sprijin, specializate pentru admi-
nistrația publică Mârzănești – 303.761,60 lei.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Investiții
în sisteme de supraveghere video 

și sisteme inteligente 
de management local 

în opt localități teleormănene

TELEORMAN

Primăria Ploiești a anunțat că a obținut o nouă finan-
țare pentru investițiile pentru care s-a solicitat acorda-
rea de fonduri din PNRR. Este vorba despre proiectul 
pentru creșterea performanței energetice a unor blo-
curi, contractul de finanțare fiind semnat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației. Proiectul „Anvelopare blocuri 
Lot P1” a fost depus în cadrul Programului Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 5 – Valul 
Renovării – Operațiunea Renovarea energetică mode-
rată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifa-
miliale, runda 1, nouă blocuri cu un total de 360 de a-
partamente urmând să beneficieze de lucrări ce vizea-
ză creșterea performanței energetice.

Renovarea energetică a blocurilor va permite re-
ducerea consumului de energie, îmbunătățirea calită-
ții mediului – prin reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, implicit reducerea consumului anual de ener-
gie primară a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Va-
loarea totală a lucrărilor este de 40.785.828,71 lei, iar 
perioada de realizare va fi de 40 de luni de la data sem-
nării contractului de finanțare.

Sursa: ziarulprahova.ro

Nouă blocuri
din Ploiești vor fi  renovate energetic 

cu fonduri din PNRR

PRAHOVA

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://independentonline.ro
http://ziarulteleormanul.ro
http://ziarulprahova.ro


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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