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Ne mărim echipa!

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează în data de 12 februarie
concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic, la
sediul central din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr.7A.
Contractul individual de muncă va ﬁ pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
rași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, în• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență cepând cu ora 10.00.
sau echivalentul acesteia în domeniul științelor juridice;
• Experiență minim 1 an în domeniul juridic;
Informații suplimentare se pot obține la sediul
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.
ADR Sud-Muntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr.
Cerințe suplimentare:
7A, jud. Călărași, tel. 0242/331.769. Persoană de
• Posesor permis de conducere auto și disponibilicontact: Mâțu Ioana- Șef birou resurse umane, e-mail:
tate pentru deplasări în regiune.
resurseumane@adrmuntenia.ro.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul cenCuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum
tral al ADR Sud-Muntenia din Călărași, str. Gen. Constanși documentele necesare înscrierii la concurs pot ﬁ
tin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de 11
consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa
februarie 2019, ora 12.00.
www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă - DocuConcursul se va desfășura în data de 12 februarie
mente utile, link: https://www.adrmuntenia.ro/down2019 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călăload_ﬁle/document/1131/Concurs-CJ-februarie-2019.rar).
www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

AMPOIM: S-a lansat apelul de proiecte dedicate
evaluării și monitorizării calității aerului!

A

Sursă foto europedirect-tm.ro

utoritatea de Management
pentru Programul Operațional
Infrastructura Mare 2014 – 2020
(AMPOIM) din cadrul Ministerului
Fondurilor Europene a aprobat Ghidul
solicitantului – condiții speciﬁce de
accesare a fondurilor europene pentru
evaluarea și monitorizarea calității
aerului la nivel național, aferent
Obiectivului speciﬁc 4.2 – Creșterea
nivelului de evaluare a calității aerului la
nivel național.
Apelul de proiecte, bazat pe o listă de proiecte
prioritare a fost lansat pe data de 21 ianuarie, ora
12:00, ﬁind deschis până pe 31 decembrie 2020, și are
alocat un buget de peste 15 milioane de euro.
Prin ﬁnanțarea aplicațiilor ce vor ﬁ depuse în cadrul acestui apel se are în vedere îmbunătățirea siste- în domeniu, îmbunătățirea capacității de prognoză pe
mului național de evaluare și monitorizare a calității termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru coaerului, prin monitorizarea adecvată a calității aerului municare și protejarea populației.
la nivelul autorităților responsabile de politica publică
Sursa: ﬁnantare.ro

50.000 de euro pentru start-upurile de tehnologie,
prin Techcelerator
Până la 25 februarie, start-upurile hi-tech din România au acces la a treia campanie de ﬁnanțare prin programul Techcelerator care asigură ﬁnanțări de 50.000
de euro, în schimbul unui pachet de 7% din acțiuni.
Programul se adresează companiilor aﬂate în faza
Minimum Viable product (MVP) din domenii precum
serviciile IT și software, securitate cibernetică, inteligență artiﬁcială (AI) sau machine learning (ML), transformare digitală, soluții IT pentru sănătate, FinTech
(inclusiv aplicații din zona blockchain).
Finanțarea se realizează prin intermediul fondului
de investiții de capital de risc GapMinder, partener în
cadrul programului. Programul va debuta în data de
15 aprilie și va avea o durată de 10 săptămâni, desfășurându-se atât în București, cât și în Cluj-Napoca.
Până în prezent, 12 start-upuri au ﬁnalizat prima
rundă de accelerare (iunie 2018), alte opt urmând săși prezinte proiectele în cadrul evenimentului de tip
Demo Day, din 31 ianuarie, la ﬁnalul celei de-a doua
runde de accelerare.
Sursa: zf.ro
www.adrmuntenia.ro
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ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto costeltudor.ro

Mănăstirea Negoiești –
bijuterie arhitecturală călărășeană

C

onsiderată cel mai important monument istoric al județului Călărași, Mănăstirea Negoiești,
lăcaș de cult ortodox situat în satul Negoești din comuna Șoldanu, este un obiectiv de
patrimoniu de interes național. Mănăstirea Negoiești a fost ctitorită de domnitorul Matei
Basarab și de către soția sa, Elina, lucrările de construcție ﬁnalizându-se în anul 1649.
Sursele istorice evidențiază că domnia lui Matei
Basarab a fost o epocă de înﬂorire culturală, însuși
Basarab ﬁind considerat unul dintre cei mai mari ctitori
ortodocși români, ridicând din temelii peste 30 de biserici, la care se adaugă refacerea multor altora, atât în țară,
cât și la Muntele Athos, numai în județul Călărași ﬁind construite trei biserici: la Mănăstirea, Plătărești și Negoiești.
Ediﬁciul face parte din lanțul de mănăstiri prevăzute cu ziduri de fortăreață, construite pe Dunăre, cu
un evident rol de protecție contra invaziilor otomane,
într-o regiune lipsită de cetăți de apărare. Astfel,
lăcașul de cult a fost ridicat în spațiul în care domnitorul român își construise un conac devenit o adevărată
reședință de vară. În acest context se poate spune că
între anii 1640 – 1650, satul Negoiești capătă statutul
de capitală a țării Românești, aici ﬁind semnate o serie
de acte oﬁciale.
Cronicarul Radu Popescu în „Istoria Țării Româ‐
nești” precizează că ceastă mănăstire a fost închinată
Muntelui Athos la un an după construcție, ﬁind înzestrată cu odoare religioase și cărți, Matei Basarab intervenind la Muntele Sfânt pentru a ﬁ trimiși călugări care
www.adrmuntenia.ro

să preia conducerea lăcașului.
Relativ la aspectul bisericii din vremea lui Matei
Basarab, datele existente pe site-ul costeltudor.ro
arată că aceasta avea forma unui patrulater neregulat
cu ziduri ridicate din piatră și cărămidă, turnul bisericii
ﬁind construit, de asemenea, din cărămidă și lemn.
Cupola era protejată atât la exterior, cât și la interior
cu șindrilă, altarul având pardoseala din scânduri de
lemn. Înălțimea totală a bolții era estimată la 30 stânjeni și jumătate. Ferestrele din ﬁer, erau prevăzute cu
geamuri.
La interior, biserica avea pardoseală din cărămidă, uși din scânduri de stejar prevăzute cu balamale.
Chiliile călugărilor au fost construite odată cu lăcașul
bisericii din zid. Inițial ele cuprindeau un număr de opt
încăperi, acoperite cu șindrilă și prevăzute ﬁecare cu
pivnițe, pardoseala acestora ﬁind realizată tot din
scândură de stejar. Toate încăperile aveau sobe de încălzit. Pivnițele foarte mari, prevăzute la rândul lor pardoseală din scânduri de stejar și uși din lemn, erau
destinate păstrării rezervelor mănăstirii.
(continuare în pagina 6)
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(continuare din pagina 5)
Surse din secolul al XVII-lea evidențiază că mănăstirea nu a cunoscut perioade lungi de liniște. Într-un document din 1680 al Mănăstirii Cotroceni se menționează
faptul că în acel an fusese semnalat un prim atac din partea turcilor care au distrus o parte din acareturi. În timp,
atacurile s-au întețit, prezența turcilor ﬁind mai vizibilă
după anii 1720 când au început să atace sistematic biserica și chiliile călugărilor. Astfel, într-o descriere a mănăstirii din anul 1810 se făcea precizarea că fusese
părăsită de călugări, în interior picturile religioase ﬁind
distruse, iar biserica lipsită chiar de ferestrele de ﬁer.
Zidul care înconjura mânăstirea a fost și el dărâmat în
mai multe locuri, clopotnița ﬁind și ea nimicită.
Importante reparații au fost efectuate după anul
1848, deoarece clădirea bisericii, la fel ca altele din zonă,
fusese afectată de puternicul cutremur din anul 1838. Restaurarea a fost terminată în anul 1862, când s-a început și
refacerea picturii sub conducerea pictorului Constantin
Lecca, sprijinit de Mișu Popp, alt pictor vestit al acelor vremi.
Reparațiile din această perioadă au vizat biserica,
în primul rând, acesteia ﬁindu-i montate noi ferestre
și refăcându-i-se acoperișul cu șindrilă. A fost efectuată
o primă etapă de zugrăvire interioară a unor scene religioase. Cele mai multe modiﬁcări au fost aduse chiliilor. Toate încăperile au fost reparate, învelite cu
șindrilă, dotate cu sobe și geamuri. Au fost aduse, de
asemenea, modiﬁcări pivnițelor, din care au rămas
șase. Aici au fost refăcute podelele, construindu-se și
două cuhnii pentru păstrarea butoaielor de vin. A fost
reparată clopotnița, căreia i s-a montat un clopot și o

TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

toacă de ﬁer.
În anul 1863, când averile mănăstirești au fost secularizate, Mănăstirea Negoiești devine biserică mireană
cu hramul „Sﬁnții Voievozi Mihail și Gavril”, bunurile mănăstirii trecând în posesia statului. Lăcașul a mai fost reparat în 1927 și după cutremurul din anul 1940. Puternic
afectată după cutremurul din martie 1977, biserica este
practic părăsită. După decembrie 1989 se fac mai multe
încercări de reabilitare a bisericii și zidurilor de incintă,
neﬁnalizate însă din lipsă de fonduri.
Evoluția acestui lăcaș cunoaște un moment de
grație în perioada 2013 – 2015, când a fost reabilitat
prin fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, ca urmare a eforturilor
preotului paroh Nicolae Trușcă. Lucrările de reabilitare
a bisericii au constat în montarea turlelor mici și a turlei mari, în refacerea tencuielii exterioare, în recondiționarea picturilor interioare; totodată, fost înlocuită
rețeaua electrică și a fost modernizat sistemul de încălzire al bisericii. De asemenea, a fost restaurată catapeteasma bisericii, sculptată în 1864 de Constantin
Babic și în același an pictată de Constantin Lecca. Valoarea totală a proiectului a fost de 10,59 milioane de
lei din care aproape 5,7 milioane lei a reprezentat
ﬁnanțarea nerambursabilă.
Odată lucrările ﬁnalizate lucrările, Biserica de la
Negoiești este resﬁnțită pe data de 9 octombrie 2016,
de Preasﬁnțitul Părinte Vicențiu, „după 270 de ani de la
Mitropolitul Neoﬁt Cretanul, și la 367 de ani după Mitro‐
politul Ștefan I al Țării Românești” (preot Nicolae Trușcă).
Sursa: costeltudor.ro
Sursă foto costeltudor.ro

Sursă foto costeltudor.ro

www.adrmuntenia.ro
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„Viitorul tinerilor Europei
sub Președinția României”

ARGEȘ

M

iercuri, 23 ianuarie, a avut loc la
Centrul Cultural Mioveni
seminarul „Viitorul tinerilor Europei sub
Președinția României, eveniment
organizat în cadrul proiectului WISE.

țeni”, proiectul presupune o serie de activități tematice prestabilite, desfășurate la nivelul ﬁecărui partener
implicat. O serie dintre activități au fost deja realizate,
având în vedere că proiectul a debutat în decembrie
2017 și urmează să ﬁe ﬁnalizat în luna mai a acestui an.
Având o participare internațională, „WISE – While
Innovating and Strenghtening Europe” (Inovând și consolidând Europa), reunește 16 țări partenere care au
elaborat și care implementează împreună proiectul :
Franța, Italia, Slovenia, Muntenegru, Albania, Portugalia,
Belgia, Bulgaria, Croația, Olanda, Spania, Macedonia,
Serbia, Grecia, Cehia și România prin orașul Mioveni.
Sursa: ziarulobiectiv.ro

Proiectul „WISE – While Innovating and Strengh‐
tening Europe” (Inovând și consolidând Europa), cunoscut la nivelul orașului Mioveni și nu numai, își propune
să aibă o contribuție la maniera în care este înțeleasă
istoria și diversitatea Uniunii Europene, să consolideze
cetățenia europeană și să îmbunătățească participarea
civică și democratică la nivel european.
Finanțat prin programul „Europa pentru cetă‐

CĂLĂRAȘI

INFO
JUDEțE

Bloc operator modernizat
la Spitalul Județean de Urgență Călărași

Î

Sursă foto observatorcl.info

n data de 23 ianuarie, în prezența
reprezentanților autorităților locale,
precum și a reprezentanților Spitalului de
Urgență „Dr. Pompei Samarian”, a fost
inaugurat noul bloc operator al instituției
medicale călărășene. Investițiile de
aproape patru milioane de lei,
reprezentând reabilitarea totală, precum
și dotări parțiale pentru cele șapte noi
săli de operație, au fost realizate de
Consiliul Județean Călărași, din fonduri
proprii.
În urma lucrărilor de modernizare și reabilitare,
blocul operator este format din următoarele compartimente: sala de operații 1, ﬁltru aseptic 1, sală de
operații 3, sala de operații 4, ﬁltru aseptic 2, sala de
operații 5, sala de operații 6, ﬁltru aseptic 3, sala de
operații tampon, ﬁltru aseptic tampon, salon trezire
postoperatorie, salon pregătire preoperatorie, protocol operator, cabinet asistente, cameră de odihnă medici + g.s., cameră medici anesteziști, centru transfuzii
+ g.s., sală de gipsare, vestiar cadre medicale + două
dușuri + g.s. și cameră decontaminare materiale de
curățenie. În aceste spații concentrația de particule în
aer este controlată și menținută în limitele reglementate în conformitate cu prevederile privind puritatea
aerului. Acest lucru este posibil ca urmare a instalației
speciale de ventilare-climatizare cu care sunt prevăwww.adrmuntenia.ro

zute, asigurându-se astfel nivelul asepsiei cerut, precum și controlul parametrilor interiori ai aerului, privind
temperatura, umiditatea, presiunea și viteza de circulație, pe toată durata anului.
Sursa: observatorcl.info
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DÂMBOVIțA

Skatepark-ul din municipiul Târgoviște
prinde contur
Sursă foto stirigiurgiu.ro

Inițiativa autorităților locale
târgoviștene de a amenaja un skatepark în vecinătatea Parcului Chindia se apropie din ce în ce mai mult
de realitate, proiectul cu titlul „Ame‐
najare skatepark în Municipiul Târ‐
goviște‐adiacent Parcului Chindia”
intrând în etapele de evaluare la
Agenția pentru Dezvolare Regională Sud Muntenia.
Prin acest proiect, depus în cadrul axei prioritare ce vizează dezvoltarea urbană durabilă prin
îmbunătățirea mediului urban (Axa
prioritară 4, Prioritatea de investiții
4.2), administrația locală își propune să amenajeze un spațiu de relaxare cu numeroase facilități ce
presupun instalarea unor echipamente de skate și de ﬁtness, precum și amenajarea de
spații verzi pe o suprafață totală de 4000 de metri pătrați. Suprafața aferentă acestui proiect a rezultat ca urmare a măririi Parcului Chindia într-o zonă care în prezent
este degradată și închisă publicului, neutilizată de mult timp.
Proiectul de investiție ﬁnanțat din Programul Ope-

GIURGIU

INFO
JUDEțE

rațional Regional 2014 - 2020 se ridică la o valoare de
peste 1,4 milioane de lei execuția lucrărilor ﬁind estimată la opt luni. Inițiativa administrației târgoviștene
are la bază petiția on-line inițiată de tinerii locuitori ai
municipiului, pasionați de acest sport.
Sursa: adevarul.ro

Sesiune de instruire
pentru afaceri în domeniul piscicol

Î

n perioada 28 – 29 ianuarie, Consiliul Județean Giurgiu a organizat la sediul din bulevardul
București, sesiunea de instruire privind dezvoltarea afacerilor, precum și posibilitatea atragerii
de fonduri în domeniul pescuitului.
Acest eveniment, organizat cu scopul de a furniza
participanților abilități necesare deschiderii unei afaceri în domeniul piscicol prin intermediul fondurilor
nerambursabile, este urmat de workshopul din data
de 30 ianuarie destinat necesității de a dezvolta o rețea transfrontalieră în domeniul pescuitului, de a crea legături de dezvoltare a piețelor de pescuit între entități
din România și Bulgaria, în calitate de țări partenere.
Cele două evenimente, sesiunea de instruire,
precum și workshopul pentru dezvoltarea rețelei
transfrontaliere sunt organizate în cadrul proiectului
„LENA – Economie Locală și Conservarea Zonelor Na‐
www.adrmuntenia.ro

turale în Regiunea Dunării”, cod DTP 1-189-2.2-LENA,
proiect ﬁnanțat prin Programul de Cooperare Transnațională pentru Regiunea Dunării 2014-202, Apelul
1, Axa prioritară 2 – Mediul și o cultură responsabilă în
regiunea Dunării, Obiectiv speciﬁc 2.2. – Utilizarea dura‐
bilă a patrimoniului, a resurselor naturale și culturale.
Proiectul LENA are ca obiectiv consolidarea abordărilor și a politicilor comune dedicate conservării și utilizării
sustenabile a zonelor protejate, în particular site-urile Natura 2000, la care se adaugă crearea de noi oportunități
în sectorul economiei și în depășirea barierelor regionale.
Sursa: stirigiurgiu.ro
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Sursă foto ziarulialomita.ro

Pași importanți în modernizarea
infrastructurii de transport a județului Ialomița

IALOMIțA

L

una ianuarie reprezintă pentru ialomițeni un moment de accelerare a lucrărilor privind
modernizarea infrastructurii de transport prin semnarea Acordului contractual și a
Contractului de proiectare și execuție lucrări aferente proiectului ﬁnanțat din Programul
Operațional Regional 2014-2020.
Proiectul a fost depus de autoritățile ialomițene
în cadrul Axei prioritare 6- Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții
6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr.
POR 2016/6.1./2 dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria prioritară 1, Interconectarea Regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea
Dunării, AP 1b, Legături rutiere, feroviare și aeriene.
În vederea demarării lucrărilor aferente proiectului, Consiliul Județean Ialomița a organizat o întâlnire
ce a reunit, pe lângă delegații administrației ialomițene, reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și ai ﬁrmelor ce vor asigura execuția
lucrărilor ce se ridică la o valoare de peste 51 de milioane de lei, fără TVA.
Temele ce au fost abordate în cadrul întâlnirii au
vizat respectarea obligațiile contractuale de către dirigintele de șantier, de proiectant, de executant precum și de consultant; respectarea termenelor menționate
în Acordul contractual și în Contractul de proiectare și
execuție lucrări, atât de antreprenor, cât și de Consiliul
www.adrmuntenia.ro

Județean Ialomița. Totodată a fost stabilită perioada
de întocmire și predare a situațiilor de lucrări de către
antreprenor, vizându-se estimarea corectă a sumelor
din graﬁcul de plăți precum și a activităților aferente
graﬁcului de execuție, pentru evitarea încheierii de
acte adiționale la Contractul de proiectare și de execuție lucrări, precum și punerea la dispoziția antreprenorului a documentelor necesare realizării proiectului.
De asemenea, au fost analizate modiﬁcările și actualizările liniilor bugetare după recepția Proiectului tehnic.
Astfel, referindu-se la importanța proiectului, Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița,
a precizat că proiectul de investiții „corespunde scena‐
riului de dezvoltare spațială și economică a județului
Ialomița propus sub titlul dezvoltarea în tandem prin
Strategia de dezvoltare economico‐socială a județului
Ialomița în perioada 2009 ‐ 2020 și va asigura prin mo‐
dernizarea infrastructurii rutiere din zonă conectivitate
intraregională (Călărași, Ialomița, Prahova), interre‐
gioanală (Sud Muntenia ‐ Călărași, Ialomița, Prahova
și Regiunea București ‐ Ilfov), națională (Autostrada
A2, Autostrada A3, DN 2) și europeană (E 60, E 85).”
Sursa: ziarulialomita.ro
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PRAHOVA

Secția de Pediatrie a Spitalului Orășenesc
din Vălenii de Munte va ﬁ extinsă!

A

dministrația orașului Vălenii de
Munte și-a propus o îmbunătățire a
condițiilor medicale din Spitalul
Orășenesc Vălenii de Munte, prin
extinderea Secției de Pediatrie, procedura
de achiziție a lucrărilor ﬁind deja lansată.
În prezent, spațiul de acordare a îngrijirilor medicale dedicat copiilor este forma din două corpuri de
clădire: unul mai vechi, având parter și un etaj și un
corp mai nou, având un singur nivel, construit în anul

TELEORMAN

A

Casa de Cultură din Alexandria
se transformă în Centrul Artelor

utoritățile locale din Alexandria au lansat
procedura de licitație pentru reabilitarea
și modernizarea Casei de Cultură, după o
perioadă în care au fost clariﬁcată situația
juridică a ediﬁciului, ﬁind totodată întocmite
o serie de studii și expertize.
În prezent, lipsită de încălzire și aer condiționat,
privată de o serie de dotări privind sonorizarea și iluminarea scenei, construcția este considerată improprie pentru majoritatea manifestărilor culturale.
Astfel, prin lucrările de reabilitare vor ﬁ amenawww.adrmuntenia.ro

2010. În vecinătatea acestor corpuri, autoritățile doresc să realizeze o extindere cu regim de înălțime
P+1E, separat de cele două corpuri existente prin ros
antiseismic și rost de dilatație. Lucrările sunt estimate
la o valoare totală de peste 1 milion de lei.
La Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte a mai fost
realizate investiții majore, cea mai importantă ﬁind
realizată în anul 2014, când a fost inaugurată aripa
nouă a unității medicale.
Sursa: ziarulprahova.ro

jate: sală de expoziții (parter), sală multifuncțională ,
capacitate 45 de locuri, anexată sălii de expoziții (parter), sală multifuncțională cu acces din exteriorul clădirii (parter), sală de repetiții (parter), sală de spectacole,
capacitate de 491 de locuri (mezanin), cinci cabine
pentru artiști (mezanin), lojă (mezanin), bibliotecă
(etaj unu), sală de balet (etaj unu), sală de lectură (etaj
doi), trei săli multifuncționale (etajul doi) – grupuri sanitare aferente tuturor sălilor și spațiilor, foaier pentru
ﬁecare sală, spații de depozitare, spații tehnice, birouri.
Sursa: ziarulmara.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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,
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile Milea,
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș,
Tel./fax 0248/222.250, 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

Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în vederea
promovării Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește
informarea publicului țintă despre
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre
cele mai importante evenimente organizate
de acestea în județele regiunii.

Biroul Județean GIURGIU

EDITOR

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

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,

Biroul Județean IALOMIȚA

Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN- director adjunct,
• Cristina RADU- șef Serviciu Comunicare,
• Mihaela FELEA,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Andreea PLOEȘTEANU,
• Șerban GEORGESCU,
• Florentin GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
E-mail comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 28 ianuarie 2018
Se distribuie gratuit

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,
B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/627, mun.
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax
0244/595.594, E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman, sediul Consiliului Județean Teleorman:
Str. Dunării, nr. 178, parter, mun. Alexandria, jud.
Teleorman, Tel. 0247/311.201, int. 358;
Fax 0247/312.494, E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași,
cod 910001, Tel./fax 0342-100.160,
E-mail oi.poscce@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 ca ractere 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 newsletter-ului. Materialele de informare vor
ﬁ transmise la adresa de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletter-ul va ﬁ publicat pe site-ul 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 mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor 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.

