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Joi, 19 ianuarie 2023, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, 

prin directorul Cabinetului Directorului 
General, Andreea-Mirela Tache și Gabriela 
Călin, director Direcția Autoritatea de 
Management PR Sud-Muntenia 2021-2027, a 
participat, la invitația Episcopiei Sloboziei și 
Călărașilor, la o întâlnire de lucru organizată în 
municipiul Slobozia, județul Ialomița. 

La eveniment a fost prezent, ca delegat din partea 
Centrului Eparhial, Preacuviosul Părinte Rafail Mâț, Vicar 
Eparhial, primarul municipiului Slobozia, Dragoș Soare și 
deputatul Raluca Dumitrescu.

Având în vedere preocuparea constantă a Episcopi-
ei Sloboziei și Călărașilor, de conservare și promovare a 
patrimoniului cultural, în parteneriat cu Primăria muni-
cipiului Slobozia, au organizat această întâlnire cu sco-
pul identificării oportunităților de finanțare din Progra-
mul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, în vederea 
protejării conservării și valorificării durabile a Mănăstirii 
„Sfinții Voievozi” din Slobozia.

Mănăstirea „Sfinții Voievozi” este cea mai veche mă-
năstire din estul Munteniei, ctitorie a Voievodului Matei 
Basarab, valoarea sa patrimonială și poziția geografică 

făcând ca ansamblul arhitectural să fie un obiectiv turis-
tic reprezentativ pentru zona județului Ialomița și Regiu-
nea Sud-Muntenia.

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 publi-
cat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea 
Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvolta-
re 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 
pentru reabilitarea Mănăstirii „Sfinții Voievozi”
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Miercuri, 18 ianuarie 2023, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională (ADR) 

Sud-Muntenia a organizat, la solicitarea 
autorităților locale din municipiul Slobozia, 
o întâlnire de lucru pentru prezentarea 
oportunităților de finanțare din Programul 
Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027.

Evenimentul s-a derulat la sediul central al Agenției, 
din municipiul Călărași. Noutățile aduse de PR SM 2021-
2027 au fost prezentate de Andreea-Mirela Tache, direc-
tor Cabinet Director General și Gabriela Călin, director 
Direcția Autoritatea de Management PR Sud-Muntenia 
2021-2027 și Daniela Traian, director Direcția Dezvoltare, 
autorităților publice locale din municipiul Slobozia, jude-
țul Ialomița. La discuții a participat deputatul Raluca Du-
mitrescu alături de delegația municipiului Slobozia, alcătu-
ită din primarul Dragoș Soare, viceprimarul Gabriel Muș-
at, administratorul public Gabriel Olteniceanu, Șeful Servi-
ciului Proiecte Europene, Mirela Pocotilă și directorul exe-
cutiv al Direcției Investiții și Servicii Publice, Cristian Vlad.

Prin această întâlnire de lucru, ADR Sud-Muntenia, în cali-
tate de Autoritate de Management pentru PR Sud-Muntenia 

2021-2027, și-a propus să vină în întâmpinarea autorităților lo-
cale care au, în acest moment, în pregătire o serie de proiecte.

ADR Sud-Muntenia sprijină potențialii beneficiari din re-
giunea noastră, oferind informații importante privind pri-
oritățile de finanțare ce pot fi realizate cu ajutorul fondu-
rilor europene nerambursabile alocate regiunii, precum și 
condițiile de accesare a fondurilor europene prin noul pro-
gram. Participanții la eveniment au primit informații des-
pre posibilitățile de dezvoltare existente la nivel regional, 
tendințele și prioritățile Programului Regional Sud-Munte-
nia 2021-2027, astfel încât ideile de proiecte din regiunea 
Sud-Muntenia să aibă șanse maxime 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.

Oportunitățile de finanțare
din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 

prezentate autorităților locale din Slobozia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://www.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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Joi, 19 ianuarie 2023, la sediul Agenției pentru Dezvolta-
re Regională (ADR) Sud-Muntenia, a avut loc în sistem hibrid 
(fizic și prin intermediul mijloacelor de comunicare on-line) 
prima ședință tehnică cu autoritățile publice locale care au 
semnat contracte în cadrul Proiectului „Program de Investi-
ții Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice Sud Muntenia”.

Până în prezent, au fost semnate patru proiecte ce vi-
zează reabilitarea energetică a 30 de clădiri din județele 
Dâmbovița, Argeș și municipiile Ploiești și Slobozia. Astfel, 
vor fi realizate servicii de audit energetic, expertiză tehnică 
structurală și elaborarea DALI (Documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenție) privind creșterea eficienței ener-
getice a clădirilor vizate. Discuțiile au vizat: stabilirea coor-
donatelor de derulare a celor patru contracte, calendarul 
estimativ de finalizare al prestării serviciilor și task-urile ce 
trebuie îndeplinite de fiecare parte terță implicată.

Andreea-Mirela Tache, director Cabinet Director Ge-
neral, alături de reprezentanții Serviciului Implementare 
E.L.E.N.A., din cadrul ADR Sud-Muntenia, au participat la 
discuții cu reprezentanții contractantului, și ai autorități-
lor publice locale beneficiare.

În regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia au fost sem-
nate următoarele contracte:

Prin intermediul Proiectului „Program de Investiții Efi-
ciență Energetică pentru Clădiri Publice Sud Muntenia”, 
finanțat de Banca Europeană de Investiții din E.L.E.N.A., 
ADR Sud-Muntenia sprijină autoritățile publice locale din 
Regiunea Sud-Muntenia în vederea realizării documenta-
țiilor tehnice pregătitoare pentru proiectele de eficiență 

energetică a clădirilor publice care urmează să fie finan-
țate în cadrul PR Sud-Muntenia 2021-2027.

ADR Sud-Muntenia va elabora 107 documentații teh-
nice pentru clădiri publice din șase județe ale regiunii de 
dezvoltare Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, 
Ialomița, Prahova și Teleorman), pentru implementarea 
proiectelor de eficiență energetică a clădirilor publice.

Proiectul „Program de Investiții Eficiență Energetică 
pentru Clădiri Publice Sud Muntenia” va fi implementat 
în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2024 și va avea o 
valoare totală de 2.278.000 de euro, din care contribuția 
instrumentului E.L.E.N.A. poate fi de maxim 90%.

Mai multe detalii despre proiect și instrumentul E.L.E.N.A. 

puteți afla de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regiona-
lă Sud-Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Despre noi 
> Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 
2021-2027 > PR Sud - Muntenia 2021-2027, titlul E.L.E.N.A., 
link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--mun-
tenia-20212027/static/1295.

ADR Sud-Muntenia a organizat prima ședință tehnică
cu beneficiarii Proiectului „Program de Investiții Eficiență 

Energetică pentru Clădiri Publice Sud Muntenia”

The sole responsibility for the content of this press release lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Contract Nr. clădiri 
reabilitate

Suprafață
reabilitată (mp.)

Tip
de infrastructură Mediu Valoare lei

fără TVA
Contract prestării servicii jude-
țul Argeș 9 26.337,00 Educație Urban 658.231,92

Contract prestării servicii județul 
Dâmbovița 6 19.288,95 Educație, admi-

nistrativ, sănătate Urban și rural 511.129,44

Contract prestării servicii munici-
piul Ploiești 8 16.394,41 Educație, sănă-

tate Urban 416.508, 48

Contract prestării servicii munici-
piul Slobozia 7 16.384,00 Educație, sănă-

tate Urban 407.831,76

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud--muntenia-20212027/static/1295
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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.

Miercuri, 18 ianuarie 2023, la sediul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-

Muntenia, din municipiul Călărași, a avut loc o 
întâlnire de lucru, la solicitarea reprezentanților 
Primăriei Orașului Amara, județul Ialomița. În 
cadrul întâlnirii, la care a participat și deputatul 
Raluca Dumitrescu, au fost trecute în revistă 
proiectele finanțate în cadrul Programului 
Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Primăria Amara este unul din beneficiarii al cărui prim 
proiect, destinat dezvoltării orașului, a fost depus în no-
iembrie 2007, iar pe perioada de programare 2014-2020 
are în implementare cinci contracte de finanțare, aflate 
în diferite faze de implementare.

Întâlnirea a avut ca scop identificarea provocărilor în-
tâmpinate de beneficiari în implementarea proiectelor, 
încercând, totodată, să vină în sprijinul acestora, prin gă-
sirea unor soluții optime pentru problemele adresate.

Gazda dezbaterii, Mariana Vișan, director Direcția 
Organism Intermediar POR, din cadrul ADR Sud-Munte-
nia a clarificat, punctual, fiecare situație semnalată de 
Alin-Sorin Sandu, primarul orașului Amara, astfel încât 
proiectele să fie implementate și finalizate cu succes.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost 
transmise până acum 2.175 cereri de finanțare care au o 
valoare totală de 20,60 miliarde de lei, solicitând fonduri 
publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 990 dintre 
ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare tota-

lă de 9,60 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solici-
tate de peste 7,97 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația 
al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei priorita-
re 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare 
a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o 
valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respec-
tiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 
138 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare tota-
lă de 1,64 miliarde de lei și au solicitat fonduri neram-
bursabile de 1,25 miliarde de lei. Pentru 70 dintre aces-
tea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală 
de 766,22 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice 
în valoare peste 689 milioane de lei.

ADR Sud-Muntenia este Organism Intermediar pentru 
Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea 
acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de fi-
nanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciu-
lui Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, 
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Întâlnire tehnică cu autoritățile publice din Amara

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:info.regio%40adrmuntenia.ro?subject=
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 26 ianuarie 2023

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Fermierii și antreprenorii din mediul rural au la dis-
poziție o aplicație de mobil prin care pot verifica perma-
nent oportunitățile de finanțare cu fonduri europene 
prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). 
Noua aplicație gratuită, lansată de AFIR, își propune să 
asigure „o comunicare cât mai facilă și rapidă cu solici-
tanții și cu beneficiarii investițiilor finanțate”, a anunțat 
agenția Ministerului Agriculturii. Prin aplicația AFIR Info 
se transmit „în cel mai scurt timp informații oficiale pri-
vind fondurile europene nerambursabile acordate pentru 
agricultură și dezvoltare rurală”, a precizat AFIR.

De asemenea, beneficiarii finanțărilor nerambursabi-
le pot verifica inclusiv statusul proiectului și vor primi no-
tificări de fiecare dată când apare o noutate, prin inter-
mediul AFIR Info.

În acest fel, beneficiarii vor avea permanent acces 
la date precum: Cererile de finanțare, profilul firmei de 
consultanță, ultimele comunicate de presă, ultimele in-

formații de interes public privind fondurile FEADR și AFIR.
Totodată, AFIR Info oferă o nouă experiență privind re-

lațiile cu publicul prin modulele de comunicare care sunt 
facile și intuitive. Utilizatorul poate selecta din aplicație ju-
dețul sau regiunea și pentru a avea acces imediat la datele 
de contact ale Oficiului județean sau ale Centrului Regio-
nal de care aparțin solicitanții sau beneficiarii noștri.

Aplicația AFIR Info poate fi descărcată din magazinele on-li-
ne ale principalelor sisteme de operare mobile: Google Play 
(AFIR info – Aplicații pe Google Play) și App Store (AFIR Info).

AFIR susține că aplicația sa este „prima de acest gen 
la nivelul instituțiilor publice centrale care gestionează 
fonduri europene”.

Agenția așteaptă sugestii, opinii sau observații privind 
aplicația mobilă AFIR Info, la e-mail consultare@afir.info. 
Reamintim că AFIR și-a lansat recent și noul site pentru 
fondurile europene din noul ciclu financiar.

Sursa: startupcafe.ro

Aplicație de mobil pentru fonduri europene (AFIR)

Înscrieri 2023: Program de mentorat 
pentru tineri antreprenori din România

Antreprenorii din România aflați în primii 
trei ani de la lansarea afacerilor, în etapa 

de creștere și dezvoltare, se pot înscrie la un 
program de training și mentorat, cu workshop-
uri care acoperă subiecte precum finanțe și 
contabilitate, marketing sau e-commerce. 

Înscrierile pentru ediția a 9-a a programului JCI Tineri 
Antreprenori se fac, până pe 28 ianuarie. Programul es-
te structurat ca un mini MBA și cuprinde workshop-uri 
ce acoperă următoarele subiecte: vânzări, finanțe și con-
tabilitate, marketing și comunicare, design thinking, digi-
talizare, e-commerce, legal, branding și dezvoltare per-
sonala. Cele 2 luni de sesiuni săptămânale se încheie cu 
o perioadă de mentorat 1 la 1. Mentorii sunt antrepre-
nori și specialiști cu experiență în domeniul în care parti-
cipanții au nevoie specifică de ajutor. 

La final, toți cursanții participă la o sesiune de pitch în 
care își prezintă afacerea pentru a obține finanțare, sprijin 
sau consultanță. Anul acesta, programul oferă pe lângă pre-
mii o serie de bonusuri. În funcție de interes și nevoile bu-
siness-ului, participanții vor primi suplimentar consiliere ju-
ridică, ședințe de coaching și dezvoltare personală, consul-
tanță de brand, marketing și comunicare. Programul orga-
nizat de Junior Chamber International București se va des-
fășura offline, în fiecare miercuri, începând cu 1 februarie.

Sursa: startupcafe.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:consultare@afir.info
http://startupcafe.ro
http://startupcafe.ro
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În satul Nămăești, comuna Valea Mare Pravăț, Argeș, 
se află Casa Memorială George Topîrceanu - o casă țără-
nească, cu pridvor larg la etaj, acoperită cu șiță și ridicată 
de mâini pricepute la început de veac, în 1900, loc în ca-
re poetul George Topîrceanu și-a petrecut 8 ani din viață. 

Clădirea a aparținut socrilor poetului G. Topârceanu 
fiind donată în anul 1966 de către soția poetului, Victo-
ria Topârceanu, pentru a se amenaja casa memorială a 
poetului. Casa a intrat în patrimoniul Muzeului Munici-
pal Câmpulung în anul 1958, fiind declarată ulterior mo-
nument istoric de interes național. 

La intrarea în micul parc, printre pomi, te întâmpină 
statuia de bronz a poetului, ridicată în 1973 de ofițerul în 
rezervă Marius Buturoiu, pe soclul căreia sunt așternute 
ultimele versuri din „Balada morții”.

În prezent, casa unde a locuit și a creat poetul timp de 
8 ani adăpostește o expoziție memorială permanentă, 
cuprinzând exponate legate de viața și activitatea poetu-
lui, precum o parte a bibliotecii personale, scrisori adre-
sate familiei și prietenilor, manuscrise, fotografii, arme 
de vânătoare, bastoane. Mica expoziție de la parter in-
vită vizitatorii într-o incursiune în timp pentru a cunoaș-
te viața și activitatea poetului „Baladelor vesele și triste”, 
prin intermediul fotografiilor, scrisorilor către familie, 
documentelor originale sau facsimilelor și publicațiilor. 

O scară interioară de lemn, element original în arhitec-
tura țărănească, ne conduce la etaj unde, în două încăperi 
dispuse simetric față de un antreu, a fost recreată atmo-
sfera în care a trăit și a scris George Topârceanu. Camere-
le de la etaj: una era dormitorul cu masă, dulap, lada cu zes-
tre, patul cu tăblii de metal, cu coroana regală, două foto-
lii, soba din cărămidă dată cu var, străchini și ștergare; ală-
turat, se află camera de lucru cu un birou pirogravat, o lam-
pă cu abajur din sticlă Galle, ceasul de birou, calendar, ma-

sa de toaletă cu obiectele de toaletă folosite de poet, iar în 
cuier, pălăria și bastonul. Tot aici, se află și un fotoliu în for-
mă de Z, două dulapuri, biblioteca, reviste și cărți. Pe pereți, 
două portrete (poetul și soția sa), câteva icoane, iar pe pla-
fon o frumoasă lustră de epocă. Către stradă, un dormitor 
cu mobilier de epocă și multe țesături populare evocă pen-
tru vizitator calmul orelor de odihnă ale poetului.

Pe holul de la etaj, se află tabloul cu fotografia poetu-
lui, făcută de el (cu ajutorul trepiedului, cu două luni îna-
inte de a muri) și vitrine cu ediții de cărți mai vechi și mai 
noi. Pe pereții holului, se găsesc două picturi, semnate 
de Maria Frânculescu (inspirate din „Rapsodii de toam-
nă” și ,,Rapsodii de primăvară”). Într-un cui, se află unel-
tele de pescuit și de vânătoare ale poetului.

Casa Memorială George Topîrceanu aparține de Mu-
zeul Municipal Câmpulung. Pașii lui traversau micul hol și 
ajungeau în camera de lucru unde, la biroul pirogravat, aș-
ternea în momente de inspirație versuri care au devenit 
subiecte de poezii: „Aeroplanul” din poezia cu același nu-
me și celebrul geamantan din „Balada chiriașului grăbit”.

Sursa: cjarges.ro

Oaspete la Casa Memorială „George Topîrceanu”
Foto: cjarges.ro
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A fost semnat contractul de proiectare (P.A.C + P.T.E) 
pentru Podul de la Poiana Lacului de pe DN67B, km 
75+800. De asemenea, s-a constituit garanția de bună 
execuție și se așteaptă emiterea ordinului de începere 
pentru această fază. De la emiterea ordinului de începe-
re, proiectarea trebuie să dureze maximum două luni, 
după care se va cere finanțarea lucrării și se va scoate 
la licitație execuția. Podul, care se află în administrarea 
CNAIR, a fost distrus de inundațiile din 2014 și circula-
ția se desfășoară pe un pod improvizat. Semnarea con-
tractului de proiectare pentru podul de la Poiana Lacului 
a fost posibilă acum pentru că, după lungi procese, s-a 
reușit, la finalul anului trecut, rezilierea, ca urmare a u-
nei decizii definitive a instanței, a fostului contract în ca-
re firma câștigătoare nu și-a respectat angajamentele. 

Sursa: ziaruldearges.ro

A fost semnat
contractul de proiectare

pentru podul de la Poiana Lacului

Primăria Municipiului Târgoviște a anunțat semnarea 
contractul având ca obiect restaurarea monumentului 
istoric „Poarta Dealu-Vânătorilor”. În urma demersurilor 
administrației locale, obiectivul monument istoric „Poar-
ta Dealu-Vânătorilor”, Municipiul Târgoviște, Aleea Coco-
nilor, a fost inclus în Programul Național de Restaurare, 
Etapa II, achiziția de lucrări fiind însă întârziată de necesi-
tatea actualizării indicatorilor tehnico-economici. Valoa-
rea totală a investiției este 4.494.717,58 lei (cu TVA), Insti-
tutul Național al Patrimoniului realizând achiziția lucrări-
lor efective de restaurare a monumentului, Primăria Târ-
goviște urmând să suporte intervențiile conexe, de relo-
care a utilităților și de reconfigurare a străzii Coconilor.

Sursa: ziardambovita.ro

Contract
de finanțare pentru restaurarea 

Porții Dealu-Vânătorilor

Reprezentanții Consiliului Județean Călărași au anun-
țat că s-a format o asociere de 4 județe, Giurgiu, Ilfov, 
Călărași și Constanța, în care Călărașiul este lider de pro-
iect, pentru realizarea traseului de cicloturism cuprins în 
traseul european Eurovelo 6. Lungimea traseului pe teri-
toriul celor 4 județe este de 693 km, finanțarea aproba-
tă de Ministerul Dezvoltării din PNRR fiind de 57.172.500 
euro (fără TVA).

Traseele de cicloturism Eurovelo au fost gândite și 
construite ca rute care să fie parcurse cu bicicleta, pen-
tru cei care iubesc ciclismul și turismul în același timp.

Până în acest moment există peste 45.000 km de 
traseu finalizat la nivel european, în total fiind 17 rute, 
unele încă în construcție sau în procedură. Când vor fi 
finalizate toate rutele, Eurovelo va avea nu mai puțin 
de 90.000 km.

Sursa: obiectiv-online.ro

Județul Călărași,
lider de proiect pentru realizarea 

traseului Eurovelo 6 în patru județe

Proiect
ce va pune județul Giurgiu

pe harta națională
și internațională,

cu ecotraseul
„Ecoruta Dunăreană”!

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Primăria Municipiului Giurgiu a găzduit o întâlnire 
de lucru organizată de Asociația MaiMultVerde în ca-
drul căreia a fost dezbătut potențialul turistic oferit de 
fluviul Dunărea și totodată posibilitățile de amenajare 
a unui traseu ecoturistic pe raza localităților Giurgiu, 
Slobozia, Oinacu, Gostinu și Prundu.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului 
„Pentru o Dunăre cu apele curate”, derulat în partene-
riat cu Asociația Terra Mileniul III, proiect ce include ju-
dețul Giurgiu pe trei componente ce privesc patrimo-
niul natural, gestionarea deșeurilor și valorificarea tu-
ristică. Scopul proiectului este acela de creare a unui 
model de bune practici care va pune județul Giurgiu pe 
hartă națională și internațională, cu un ecotraseu de-
numit Ecoruta Dunăreană.

El ar urma să fie primul segment de traseu ecotu-
ristic de natură și agrement , în parteneriat cu comuni-
tățile locale, pe segmentul: Insula Slobozia – Giurgiu – 
Gostinu – Insula Lungu (Prundu), iar în prezent se reali-
zează o cercetare preliminară și se caută cele mai bune 
soluții tehnice, legislative și de operaționalizare.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Foto: turismistoric.ro
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În urmă cu o săptămână, la Slobozia, s-au recepțio-
nat lucrările de restaurare a Bisericii de Lemn „Sfântul 
Nicolae”. Proiectul ce a vizat reabilitarea și restaurarea 
picturilor din incinta Bi sericii de Lemn „Sfântul Nicolae” 
din Slobozia, aflată în patrimoniul Muzeului Național al 
Agri culturii, a fost finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea patrimoniului cultural, 
având o valoare de 2,5 mili oane de lei. Cea mai impor-
tantă componentă a acestui proiect a reprezentat-o 
restaurarea întregii picturi din interiorul lăcașului de 
cult. Obiectivul general al proiectului a fost conserva-
rea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural al 
județului Ialomița, iar în cazul acestui obiectiv misiunea 
a fost îndeplinită cu succes.

Sursa: independentonline.ro

S-a finalizat
restaurarea Bisericii de Lemn 
„Sfântul Nicolae” din Slobozia

IALOMIȚA

O nouă serie de contracte de finanțare a unor 
obiective de investiții a fost semnată joi, 19 ianuarie, 
printre care se numără și proiectul depus de Primăria 
Roșiori de Vede, de „Renovarea energetică moderată a 
Școlii „Dan Berindei” din municipiul Roșiori de Vede, ju-
dețul Teleorman”, valoarea totală a finanțării fiind de 
6.108.267.31 lei. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice 
și administrației a semnat 38 de noi contracte de finan-
țare prin componenta C5 – Valul Renovării.

Contractele, încheiate între autoritățile publice lo-
cale din 15 unități administrativ-teritoriale și Ministerul 
Dezvoltării, au o valoare totală de 369.889.052,79 lei și 
vizează lucrări de intervenție pentru creșterea perfor-
manței energetice a unor blocuri de locuințe și a unor 
clădiri publice.

Până în prezent, prin cele trei componente ale Planului 
de Relansare și Reziliență, au fost semnate 3.167 contracte 
de finanțare, în valoare totală de 21.383.348.243,44 de lei

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Peste 6 milioane lei
pentru renovarea energetică

a Școlii „Dan Berindei”
din Roșiori de Vede

TELEORMAN

Salina din Slănic Prahova, care de nouă ani nu mai 
are un lift pentru vizitatorii minei de sare situată la pes-
te 208 metri adâncime, a finalizat o procedură de achizi-
ție pentru serviciul de consolidare a puțului ascensoru-
lui. Mina Unirea (Salina Slănic Prahova), cu o suprafață 
de 53.000 mp., a fost deschisă vizitării după anul 1970.

Circuitul turistic parcurge un traseu care permite 
evidențierea unor elemente spațiale de interes turis-
tic în structura internă a masivului de sare, reprezen-
tate prin cute cu dezvoltare pe zeci de metri, marca-
te prin alternanțe de benzi divers colorate, cu nuanțe 
de gri și alb, diverse caracteristici mineralogice (struc-
tură, textură, mod de cristalizare) și prin puritatea de-
osebită a sării.

Sursa: stirileproprahova.ro

Salina Slănic
va consolida puțul liftului

care cobora turiștii în mină

PRAHOVA

Foto: facebook.com

Foto: observatorulph.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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Data publicării 26 ianuarie 2023

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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