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Fonduri Regio pentru îmbunătățirea
infrastructurii rutiere în județul Ialomița
În data de 20 august, în prezența viceprimminis
trului VasileDaniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice, Liviu Gabriel Mușat, directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și
Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița,
au semnat contractul de ﬁnanțare aferent proiectului
„Modernizare DJ 306 limita județul Călărași – Albești –
Andrășești ‐ Gheorghe Doja – Crunți intersecție cu DJ
102 H, DJ 102 H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora –
intersecție cu DJ 203 E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102 H –
Cocora – limită de județ Buzău”.
Administrația județului Ialomița are ca obiectiv îm
bunătățirea accesibilității populației din zonele rurale și
urbane adiacente tronsoanelor de drumuri județene pro
puse spre modernizare, precum și a mobilității în regiu
nea Dunării. Astfel, aplicația depusă de Consiliul Județean
Ialomița primește ﬁnanțare prin Regio (Programul Ope
rațional Regional 2014 – 2020), în cadrul Axei prioritare 6
„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță re‐
gională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobili‐
tății regionale prin conectarea nodurilor secundare și ter‐
țiare la infrastructura TEN‐T, inclusiv a nodurilor multimodale”,
apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria
prioritară 1  Interconectarea regiunii Dunării a SUERD ‐
Legături rutiere, feroviare și aeriene.
Prin implementarea acestui proiect, pe tronsoanele
drumurilor județene selectate, deservite de transportul
public de călători vor ﬁ amenajate stații pentru călători și,
de asemenea, vor ﬁ optimizați parametrii privind crește
rea vitezei de deplasare, a siguranței rutiere și a portanței.
Cererea de ﬁnanțare privind modernizarea tronsoa
nelor aferente drumurilor județene DJ 306, DJ 102 H și
DJ 203 E are o valoare totală de 133.428.749,91 lei, din
care alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Re
gională (FEDR) este de peste 113 milioane de lei, con
tribuția bugetului de stat se ridică la peste 17 milioane
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de lei, în timp ce coﬁnanțarea beneﬁciarului depășește
2,6 milioane de lei. Perioada de implementare a proiectu
lui este de 79 de luni (10 februarie 2016 – 31 august 2022).
Până la această dată, în regiunea Sud Muntenia au
fost depuse 1.171 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile
în valoare de peste 7,9 miliarde de lei. Dintre acestea,
87 de aplicații, cu o valoare solicitată de peste 812 mi
lioane de lei, provin din județul Ialomița. În acest context,
în cadrul Axei prioritare 6, Priorității de investiții 6.1, prin
cele două apeluri, la nivelul județului Ialomița au fost în
registrate două aplicații cu o valoare eligibilă de peste
233 de 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 ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Iluminat public modern și eﬁcient
cu ﬁnanțare Regio în orașul Băicoi
În data de 13 august sa semnat contractul de
ﬁnanțare pentru proiectul „Creșterea eﬁcienței ener‐
getice a iluminatului public în orașul Băicoi, județul
Prahova”.
Pentru modernizarea iluminatului și creșterea eﬁ
cienței energetice au fost accesate fonduri nerambur
sabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014 –
2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 „Spri‐
jinirea eﬁcienței energetice, gestionării eﬁciente a ener‐
giei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infra‐
structurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul
locuințelor”, Operațiunea C „Iluminat public”. Din cele
aproximativ 6,9 milioane de lei, cât reprezintă valoarea
totală eligibilă a proiectului, aproape 6 milioane de lei
sunt fonduri nerambursabile din Fondul European pen
tru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ un milion
de lei este aportul bugetului național, coﬁnanțarea eli
gibilă a beneﬁciarului ﬁind de circa 140 mii de lei. Prin
intermediul acestei investiții, cu o perioadă de implemen
tare de 36 de luni, sistemul de iluminat public al orașu
lui va ﬁ modernizat. Vor ﬁ montate corpuri LED cu o eﬁ
ciență ridicată, panouri fotovoltaice, va ﬁ înlocuită toată
rețeaua aeriană și va ﬁ instalat un sistem de telegestiu
ne. Modernizarea realizată prin acest proiect va condu
ce la realizarea unui iluminat public de înaltă eﬁciență
luminoasă și energetică, cu o durată de viață ridicată
și cu cheltuieli de mentenanță și exploatare reduse.
Agenția pentru Dezvoltare Regională SudMunte
nia a înregistrat până în prezent un număr de 1.171 pro
iecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt
solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste
7,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 304 proiecte au fost
depuse la nivelul județului Prahova, având o valoare eli
gibilă ﬁnanțată din FEDR și bugetul de stat, de peste 2
miliarde de lei.
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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 ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor POR în data de 20 august 2019
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

POIM – noi apeluri de proiecte

A

Sursă foto: pixelstalk.net

utoritatea de Management
pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare (POIM) din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene
va lansa în cursul lunii septembrie
două apeluri de proiecte a căror
valoare este de 968 de milioane de euro.
Aceste apeluri au în vedere:
• creșterea gradului de protecție și conservare a
biodiversității ariilor naturale, prin implementarea pla
nurilor de management de conservare pentru ariile
naturale protejate și pentru speciile de interes comu
nitar (inclusiv cele situate în mediul marin), Axa prio
ritară 4, cu o alocare de 827,63 milioane de euro;
• modernizarea rețelelor electrice de transport, euro.
precum liniile electrice aeriene și stațiile aferente, dar
Mai multe detalii se pot aﬂa accesând următorul link:
și dezvoltarea sistemului național de transport al ga http://mfe.gov.ro/poimvomlansaapeluridepro
zelor naturale, prin construcția unor noi conducte, Axa iecteinvaloarede968milioaneeuro/.
prioritară 8, alocarea netă este de 140,72 milioane de
Sursa: ﬁnantare.ro

Ghidul solicitantului privind proiectele destinate
clusterelor inovatoare – în consultare publică!

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: nextanalytics.com

Autoritatea de Management pentru Programul Ope
rațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministeru
lui Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pen
tru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării
au lansat în dezbatere publică Ghidul solicitantului afe
rent Acțiunii: 1.1.1  Mari infrastructuri de CD – Tip de
proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prio
ritară: I  Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
(CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvol‐
tării afacerilor, Obiectiv speciﬁc 1.1. Creșterea capaci‐
tății științiﬁce în domeniile de specializare inteligentă și
sănătate.
Perioada alocată consultării publice este 14 august 
20 septembrie, entitățile interesate putând trimite pro
puneri la adresa de email structurale@research.gov.ro.
Prin acest apel de proiecte vor ﬁ ﬁnanțate proiec
tele destinate dezvoltării capacității de cercetare a clus
terelor de inovare, bugetul alocat ﬁind de 31,7 milioa
ne de euro. Valoarea unui proiect este cuprinsă între 500
de mii de euro și 7 milioane de euro.
Detalii se pot aﬂa accesând următorul link:
http://mfe.gov.ro/consultarepublicaghiduluisolicitan
tuluipentruproiectelepentruclusteredeinovare/.
Sursa: ﬁnantare.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Biserica de Lemn din Jupânești, comuna Coșești  Argeș

Î

n apropierea municipiului Pitești, pe
valea Râului Doamnei, se aﬂă comuna
Coșești, localitatea, recunoscută pentru
meșterii săi populari, pentru Festivalul
Țuicii, o manifestare de tradiție cei
ampliﬁcă faima, și nu numai ... Aici, este
locul în care se poate admira Biserica de
Lemn „Înălțarea Domnului” (satul
Jupânești), monument arhitectural
istoric de interes național, reprezentând
o culme a meșterilor argeșeni grație
variatelor decorațiuni.
Potrivit surselor, actualul ediﬁciu a fost construit pe
locul în care a existat o altă biserică de lemn în care a slu
jit și Popa Vladu, pomenit întrun hrisov din 1636 dat
de Matei Basarab satului Jupânești, construcție ce a
fost demontată, lemnăria ﬁind folosită la intrarea nou
lui ediﬁciu ﬁnalizat în anul 1742. Printre ctitorii săi sunt
amintiți Necula Eneotu, zis Grecu, negustor bogat din Tă
mășești, și Necula Râmleanu, cumnat cu Popa Mihăilă,
preotul satului.
Unele dintre icoane sunt datate din 1822, 1826,
1828, fapt ce sugerează o înzestrare mai semniﬁcativă
a lăcașului în acea perioadă cu un rând nou de odoare.
Biserica a fost prelungită ulterior, posibil spre mijlocul
www.adrmuntenia.ro

sau în a doua jumătate a secolului al XIXlea, cu un prid
vor larg în fața intrării, ridicat sub forma unui turn foi
șor deschis, folosit și pentru clopote. Prelungirea biseri
cii cu acest pridvor sa făcut din nevoia de a crea un loc
de adunare unde sătenii să discute problemele obștii
și să guste în tihnă din prinosuri la diferite praznice. Aici,
preoții îi învățau pe copiii satului să scrie și să citească,
locul ﬁind totodată și prima școală a satului. Odată cu
ridicarea pridvorul au fost tencuiți și pictați pe alocuri
pereții din jurul intrărilor și de la proscomidie. În pomel
nicul pictat la proscomidie sunt însemnați ctitorii aces
tei semniﬁcative renovări. Primul dintre ctitorii însem
nați este Barbu, cel care apare și pe lespedea de
mormânt din pronaos: „Supt aciastă piatră odihnesc
[oase]le robului lui Dumnezeu Bar[bu]”.
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la ridicare, (1892)
biserica a fost declarată monument istoric, la stăruința
preotului Ion Bucurescu, ultima restaurare a ediﬁciului
realizânduse în 1959.
Cum în această toamnă Festivalul țuicii ajunge la
cea dea XVa ediție, producătorii individuali prezen
tânduși țuica și întrecânduse în concurs, călătorii înse
tați de inedit pot trăi o experiență în care apolinicul își
dă mâna cu dionisiacul.
Sursa: Wikipedia

6

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #430
12 • 19 august 2019

INFO
JUDEțE

A fost semnat
contractul de ﬁnanțare
privind înﬁințarea
unui port turistic la Călărași
CĂLĂRAȘI

În data de 13 august, reprezentanții administrației
centrale și ai administrației județului Călărași au semnat con
tractul de ﬁnanțare aferent aplicației „Dezvoltare turistică
a brațului Borcea, Călărași – port turistic de agrement”. Pro
iectul, având ca obiectiv reamenajarea brațului Borcea și
revitalizarea turismului în zonă, se ridică la o valoare de
peste 86,5 milioane de lei (inclusiv TVA), durata de reali
zare a investițiilor ﬁind estimată la 45 de luni.
Astfel, portul turistic de agrement va avea o su
prafață de aproximativ 2,5 hectare și presupune crearea
unei capacități pentru 250 de ambarcațiuni medii și
mici, cheuri, platforme portuare și diguri de apărare îm
potriva inundațiilor. De asemenea, prin proiect se pre
vede construirea unei clădiri administrative și a unui
imobil destinat spațiilor comerciale de proﬁl, precum și
a două săli de conferință. În cadrul portului va funcționa
un atelier de reparații pentru ambarcațiuni, dotat cu
macara pivotantă, rampă de lansare, sistem de pontoane
plutitoare, piloni verticali pentru culisarea ansamblului
plutitor și o platformă de parcare pentru 167 locuri, din
care șase vor ﬁ destinate persoanelor cu dizabilități.
Sursa: adevarul.ro

O grădiniță nouă
pentru copiii din satul
Calotești, județul Argeș

ARGEȘ

Ministerul Educației Naționale în colaborare cu
administrația comunei Budeasa, județul Argeș, va
construi o nouă grădiniță cu program normal pentru
copiii din satul Calotești. Valoarea totală a investițiilor
se ridică la aproximativ 1,5 milioane de lei, iar durata
de realizare a acestora este de 12 luni.
În acest context, în viitorul an școlar, preșcolarii
din localitate își vor putea desfășura activitatea într
un spațiu nou, construit după standarde moderne.
Proiectul face parte dintro inițiativă a ministe
rului de resort care, prin intermediul Programului Ope
rațional Regional 20142020, va construi 15 grădinițe
în județele Argeș, Călărași, Dâmbovița și Ialomița.
Sursa: epitesti.ro

DÂMBOVIțA

Proiecte importante
pentru locuitorii din comuna Băleni

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: fermelatuiliere.ch

Administrația din Băleni a inițiat două proiecte
importante pentru locuitorii comunei, proiecte depuse
spre ﬁnanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții.
Prin această dublă inițiativă, pentru comunitatea ce
prezintă un potențial de dezvoltare în domeniile agricol
și al creșterii animalelor vor ﬁ înﬁințate rețele electrice
de 22 de km, pentru alimentarea și irigarea fermelor
individuale. Totodată, pentru a ﬁ prevenite inundațiile,
vor ﬁ construite podețe și trotuare în zonele în care
acestea au rămas neﬁnalizate.
În perioada următoare, reprezentanții adminis
trației locale așteaptă notiﬁcările, preconizând că până
în luna septembrie vor ﬁ demarate licitațiile pentru a
ceste proiecte.
Sursa: mditv.ro
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Cinci
noi proiecte
au obținut
ﬁnanțare
prin intermediul
ADI Ialomița

Sistem
de canalizare realizat
cu ﬁnanțare europeană
în comuna Toporu

GIURGIU

IALOMIțA

În cursul săptămânii trecute, în comuna giurgiu
veană Toporu au fost ﬁnalizate lucrările din cadrul pro
iectului „Sistem centralizat de canalizare menajeră în
localitatea Toporu, județul Giurgiu”. Pentru această apli
cație, administrația locală a obținut ﬁnanțare europea
nă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014
2020, Submăsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică. Investițiile aferente
proiectului, în valoare de peste 5,5 milioane de lei, in
clusiv TVA, sau concretizat în realizarea unei rețele de
canalizare de peste 7.100 de metri. Până la ﬁnalizarea
acestui proiect, exista un sistem centralizat de distribu
ție a apei potabile care deservea locuitorii din satele To
poru și Tomulești, dar nu exista sistemul de canalizare a
apei menajere. Deversarea apelor uzate menajere se rea
liza prin puțuri absorbante care puteau infesta solul și
pânza de apa freatică sau, pentru un număr mic de locuin
țe, prin bazine vidanjabile, la care accesul era diﬁcil. Prin
acest demers, locuitorii comunei Toporu vor avea acces
la condiții mai bune de viață, cu un grad de confort sporit,
punânduse totodată bazele dezvoltării economice a localității.
Sursa: giurgiu‐news.ro

PRAHOVA

INFO
JUDEțE

Administrația județeană ﬁnanțează, prin inter
mediul Asociației de Dezvoltare Ialomița (ADI), cinci
noi proiecte inițiate de autoritățile locale din Albești,
Ciochina, Ciocârlia, Fetești și FierbințiTârg.
Astfel, în comuna Albești va ﬁ modernizat ilu
minatul public prin montarea de aparate de iluminat
stradal cu leduri, valoarea proiectului ﬁind de peste
357 de mii de lei, în localitatea Ciochina va ﬁ realizat
un teren de fotbal multifuncțional (investițiile având
o valoare totală de peste 350 de mii de lei), în timp ce
în Ciocârlia, cu peste 357 de mii de lei, se vor efectua
lucrări de asfaltare a străzilor.
De asemenea, în municipiul Fetești va ﬁ moder
nizat acoperișul Pieței Agroalimentare (fondurile alo
cate depășesc 538 de mii de lei), iar în FierbințiTârg
va ﬁ realizat un teren de joacă printrun proiect a cărui
valoare totală este de peste 375 de mii de lei.
Sursa: adevarul.ro

Licitație pentru lucrări de modernizare
a clădirilor publice, la Plopeni

Primăria Orașului Plopeni a anunțat lansarea li
citațiilor privind derularea lucrărilor de eﬁcientizare
energetică aferente Sălii Polivalente și Școlii Gimnaziale
„Carol I”.
Reabilitarea termică a celor două clădiri publice
se realizează prin intermediul a două aplicații care be
neﬁciază de ﬁnanțare europeană în cadrul Programului
Operațional Regional 20142020, pentru tranziția la o
economie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară
3, Prioritatea de investiții 3.1 B).
Proiectele au o valoare totală de aproximativ do
uă milioane de euro, pentru asigurarea coﬁnanțării co
respunzătoare obiectivelor de investiții, autoritățile lo
cale având în vedere contractarea unui credit bancar.
Sursa: telegrama.ro
www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto: trnews.ro

Investiții europene
pentru dezvoltarea sistemului rutier transfrontalier

TELEORMAN

M

unicipiul Alexandria, în parteneriat
cu orașul bulgăresc Cherven Bryag,
implementează proiectul „O mai bună
conexiune a orașelor Alexandria și
Cherven Bryag” care are ca obiectiv
asigurarea unei mai bune conectivități
între cele două localități în condiții sigure
de traﬁc.
Aplicația are o valoare totală eligibilă de peste
7,6 milioane de euro, din care 6,5 milioane de euro
provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regio
nală, aproximativ 100 de mii de euro ﬁind coﬁnanța
rea asigurată prin bugetele de stat, contribuția celor doi
parteneri având o valoare de peste 153 de mii de euro.
Prin implementarea proiectului se vor dezvolta
rețelele de transport, asigurânduse cooperarea inter
regională, creșterea competitivității sectorului de afa
ceri, a mobilității forței de muncă, și, implicit, dezvol
tarea regională durabilă.
Astfel, în municipiul Alexandria vor ﬁ reabilitate:
șoseaua Turnu Măgurele; strada Al. Ghica – tronsonul
de la intersecția cu strada București până la intersecția
cu strada Meșteșugari, strada Meșteșugari – tronsonul
de la intersecția cu strada Al. Ghica până la intersecția
cu strada Dunării; strada Dunării – tronsonul de la in
tersecția cu strada Meșteșugari până la ieșirea spre co
muna Poroschia și strada Fabricii. Accesibilizarea zo
www.adrmuntenia.ro

nelor reabilitate va avea în vedere și nevoile persoane
lor cu dizabilități prin amplasarea unor instalații specia
le, precum semafoare acustice și mobile și benzi de ghidaj.
Se va realiza un ghid de bune practici pentru lu
crările de intervenție rutieră privind limitarea duratei
acestora, reducerea disconfortului populației afectate,
reducerea riscului de accidente, limitarea poluării, as
pect important pentru realizarea reabilitării/ moder
nizării rutiere în cauză. Totodată, va ﬁ conceput și un
ghid al șoferului care va furniza informații privind sfa
turile de conducere în condiții de siguranță, regulile
rutiere din ambele țări, educația șoferului și riscurile
legate de consumul de alcool, droguri, precum și con
ducerea cu o viteză peste limita legală admisă în am
bele țări. Acest ghid va ﬁ destinat atât șoferilor înce
pători, cât și șoferilor experimentați.
Ca măsuri suplimentare de siguranță rutieră și
măsuri de conștientizare a populației, vor ﬁ amplasate
panouri electronice de avertizare privind condițiile de
traﬁc (drumul umed, gheața și zăpada, eventuale ac
cidente produse, limitările de viteză impuse de condi
țiile de traﬁc, eventualele lucrări sau obstacole de tra
ﬁc) pe segmentele de drumuri ce vor ﬁ reabilitate. De
asemenea, vor ﬁ elaborate hărți electronice în care
vor ﬁ semnalate zonele din Cherven Bryag și Alexandria
unde se produc frecvent accidente rutiere.
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,
Email 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, Email 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,
Email dambovita@adrmuntenia.ro

Newsletterul „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,
Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax 0246/215.271, Email 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
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 20 august 2019
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,
Email ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova,
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun.
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax
0244/595.594, Email 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. 0247/311.201, int. 358; Fax 0247/312.494,
Email teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași,
cod 910001, Tel./fax 0342100.160,
Email 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 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.

