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Priimăria Municipiului Pitești

Primăria Orașului Băicoi

Fonduri Regio de peste 54 de milioane de lei pentru investiții
în infrastructura orașelor Pitești și Băicoi

Î

n cursul săptămânii trecute, au fost semnate contractele de ﬁnanțare pentru proiectele:
„Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești” și „Construire centru
cultural‐recreativ Băicoi – extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosinței inițiale
clădirii fost spital hepatită și construirea trotuare și piste de biciclete în orașul Băicoi, județul Prahova”,
depuse de administrațiile locale în cadrul Programului Operațional Regional 20142020 (Regio).
Inițiativa administrației din municipiul Pitești are
ca ﬁnalitate reducerea emisiilor de carbon și eﬁcienti
zarea transportului public de călători. În acest sens, vor
ﬁ achiziționate 20 de autobuze ecologice și va ﬁ creată
infrastructura de alimentare necesară, constând în 40 de
puncte de încărcare lentă și patru de încărcare rapidă.
Implementarea acestor măsuri va conduce la creșterea
atractivității transportului urban de călători și, implicit,
a frecvenței de accesare a acestuia, diminuând toto
dată numărul deplasărilor cu autoturismele personale.
Având un termen de implementare de 31 de luni,
în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 iulie 2021, proiectul
are un buget a cărui valoare totală este de 42.505.793,67
lei. Din aceștia, aproximativ 31 de milioane de lei con
stituie contribuția din Fondul European pentru Dez
voltare Regională (FEDR), peste 4,7 milioane de lei re

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

prezintă alocarea din bugetul de stat, coﬁnanțarea eli
gibilă asigurată de beneﬁciar depășește suma de 725
de mii de lei, în timp ce cuantumul cheltuielilor neeli
gibile este de peste 6,2 milioane de lei.
Primăria Municipiului Pitești a atras ﬁnanțare Re
gio în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e–„Promo‐
varea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de car‐
bon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare rele‐
vante pentru atenuare”, Obiectiv speciﬁc 4.1 – „Re‐
ducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate
urbană durabilă”.
(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
Administrația locală prahoveană își propune să
îmbunătățească serviciile culturalrecreative furnizate
la nivelul orașului Băicoi, realizând în acest sens un
centru cultural în cadrul căruia vor ﬁ amenajate săli
de spectacole multifuncționale, ateliere de dezvoltare
personală, precum și spații administrative. Astfel, vor
ﬁ autorizate lucrări de extindere, modernizare și dotare
a unui imobil în care a funcționat o unitate medicală.
De asemenea, vor mai ﬁ realizate investiții pentru dez
voltarea infrastructurii pietonale și a celei destinate de
plasărilor cu bicicleta. Toate aceste intervenții vor deter
mina o creștere a calității vieții locuitorilor care vor beneﬁcia
de servicii culturalrecreative de calitate, precum și de
modalități de deplasare nepoluante care să faciliteze
accesul în punctele economice de interes ale orașului.
Lucrările proiectate au un buget estimat la o va
loare totală de 11.606.665,99 lei, din care peste 9,8
milioane de lei sunt alocate din FEDR, contribuția din
bugetul de stat depășește 1,5 milioane de lei, iar
coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului este de peste
231 de mii de lei. Diferența, de peste 50 de mii de lei,
constituie valoarea cheltuielilor neeligibile. Proiectul va

fi implementat în 47 de luni, în perioada 1 iunie 2018 –
30 aprilie 2022.
Proiectul Primăriei Orașului Băicoi este ﬁnanțat
în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării
orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b 
„Oferirea de sprijin pentru revitalizarea ﬁzică, econo‐
mică și socială a comunităților defavorizate din regiu‐
nile urbane și rurale”, Obiectivul speciﬁc 13.1 „Îmbună‐
tățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii
din România”.
În prezent, din cele 1.741 de proiecte (inclusiv
aplicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în re
giunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri
nerambursabile de peste 10 miliarde de lei. Din aces
tea, au fost semnate contractele pentru 726 de cereri
de ﬁnanțare, a căror valoare solicitată depășește șase
miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este
inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 –
„Consolidarea capacității instituționale și o adminis‐
trație publică eﬁcientă”, proiect implementat la nivel
național al cărui beneﬁciar este Agenția Națională de
Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR
Sud Muntenia.

A fost publicat ghidul solicitantului de accesare a fondurilor destinate
pregătirii proiectelor de infrastructură ﬁnanțate în perioada 20212027!
Autoritatea de Management pentru Programul Ope următor: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/sta
rațional Asistență Tehnică 20142020 (AM POAT) din cadrul tic/1252 sau pe pagina de internet a Ministerului Fon
Ministerului Fondurilor Europene a publicat Ghidul soli durilor Europene, mfe.gov.ro.
citantului condiții speciﬁce de accesare a fondurilor des
tinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură ru pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
tieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ implementarea acestui program.
sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turis
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
tice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. (POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
Ghidul poate ﬁ consultat pe siteul Agenției pen mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, accesând linkul regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 20 iulie 2020
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Marius Nicolae IANCU
• 21 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 5 iulie, colegul nostru Marius Nicolae IANCU, expert
Serviciul monitorizare proiecte POR, a împlinit 21 de ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
Pe această cale, dorim săl felicităm și săi mulțumim pentru ex
pertiza profesională manifestată în activitatea derulată în sprijinul
beneﬁciarilor de fonduri Regio din județul Giurgiu!
La Mulți Ani cu multe realizări!

Mădălina GURUIANU
• 11 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 6 iulie, colega noastră Mădălina GURUIANU, expert
Serviciul dezvoltare, a împlinit 11 ani de activitate în cadrul Agenției.
Cu această ocazie, o felicităm șii mulțumim pentru colegialitate
și pentru profesionalismul dovedit în activitatea desfășurată neîntre
rupt dea lungul celor 11 ani!
La Mulți Ani cu împliniri!

Sediul ADR Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE
Sursă foto: pixabay.com

Programul SMEs Growth Romania – dezvoltarea
IMMurilor în România
Programul „SMEs Growth Romania – dezvoltarea
IMM‐urilor în România” sprijină proiectele propuse de
companiile românești inovative întruna dintre ariile prin
cipale: inovare verde în industrie (dezvoltare și investiții
în tehnologii inovatoare ecologice/produse, servicii,
procese de producție mai ecologice), creșterea albastră
și tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC).
Astfel, până la 17 septembrie, IMMurile careși
desfășoară activitatea întrunul dintre domeniile amin

tite, pot depune cereri de ﬁnanțare, apelul de proiecte
având un buget de aproximativ 18 milioane de euro,
iar valoarea ﬁnanțării nerambursabile pentru ﬁecare
aplicație variind între 200 de mii de euro și două mi
lioane de euro.
Mai multe informații despre program sunt disponi
bile pe pagina web Innovation Norway: https://www.inno
vasjonnorge.no/smesgrowthromania.
Sursa: startupcafe.ro

SMART NETWORKING – eveniment de susținere
și promovare startupuri în regiunea SudMuntenia
Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru
Educație, Știință și Cultură”, beneﬁciar de ﬁnanțare eu
ropeană în cadrul proiectului „Antreprenoriat SMART –
Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes”, or
ganizează în data de 22 iulie, începând cu ora 18:00,
evenimentul Smart networking.
Întâlnirea se va desfășura online, prin intermediul
aplicației ZOOM, pe baza completării formularului de
contact disponibil accesând următorul link: http://por
tal.antreprenorismart.ro/.
Prin acest demers sunt susținute ﬁrmele înﬁințate
prin proiect, serviciile și produsele antreprenorilor
SMART, întâlnirea constituind totodată o oportunitate
www.adrmuntenia.ro

de parteneriat și de informare cu privire la posibilitățile
de dezvoltare pe piața locală, națională sau internațio
nală. Evenimentul va reuni, pe lângă antreprenorii ﬁr
melor înﬁințate prin proiect și reprezentanți ai grupului
țintă cărora le vor ﬁ prezentate exemple de bună prac
tică privind provocările depășite în această perioadă,
precum și despre posibilitățile de ﬁnanțare.
Proiectul „Antreprenori SMART – Tineri Responsa‐
bili, Ambițioși, Motivați, de Succes” este ﬁnanțat prin
Programul Operațional Capital Uman și vizează creșterea
nivelului de ocupare și a nivelului de trai în regiunea
SudMuntenia.
Sursa: ﬁnantare.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Peștera Ialomiței – popasul misterios
din inima Bucegilor!

În adâncul peșterii, la aproximativ 200 de metri, se
aﬂa „Piatra Altarului”, locul unde, după tradiție, sihaștrii
săvârșeau ritualurile sﬁnte.
La creșterea frumuseții și atractivității acestui obiec
tiv, al cărui mister este potențat de o serie de întâmplări
ce pot ﬁ cercetate cel mai bine la fața locului, a contribuit
și proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii
tehnice pentru creșterea potențialului turistic al Peșterii
Ialomiței din masivul Bucegi, județul Dâmbovița”, în va
loare de peste 6,4 milioane de lei, implementat în cadrul
Programului Operațional Regional 20072013, Axa priori
tară 5 – „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”.
Grație acestui proiect au fost adoptate soluții moderne de
iluminare interioară și exterioară, a fost reconﬁgurat traseul
interior pentru diminuarea riscului e accidentare, au fost
realizate lucrări de conservare și protejare a mediului, ame
najânduse totodată și un nou punct de informare turistică.
Sursa: pesteraialomitei.ro
Sursă foto: wikimedia.org

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: cronicarul.net

Folosite frecvent drept spații de
protecție împotriva diferitelor amenin
țări, peșterile au devenit în timp ade
vărate atracții turistice nu doar pentru
frumusețea și misterul lor, ci mai ales
pentru interesanta poveste a devenirii
spațiului (și chiar a omului!) în timp.
Una dintre cele mai cunoscute astfel
de atracții din țara noastră este Peștera
Ialomiței care oferă spre admirație bo
gate orizonturi geologice dublate de
fascinante peisaje, toate potențate de
misterul unor întâmplări inexplicabile.
Peștera Ialomiței este situată în județul Dâmbovița,
în localitatea Moroeni, pe versantul drept al Cheilor Ialo
miței, la o altitudine de 1.660 de metri, scobită în calcarele
jurasice ale muntelui Bătrâna. Se desfășoară pe un singur
nivel, având o lungime de aproximativ 480 de metri, din
care 400 de metri sunt accesibili turiștilor, până în punctul
numit „la Altar” urmând în amonte o porțiune de încă 80
de metri, cu galerii și săli. Este străbătută de un pârâu și
are o desfășurare mixtă, prezentând atât galerii, cât și săli.
Gura peșterii, în formă de semielipsă, se deschide
pe o terasă orizontală, ce se găsește la 18 metri deasupra
fundului văii. Chiar la intrare, se aﬂă Mănăstirea Ialomiței,
ridicată în secolul al XVIlea, ctitorită de voievodul țării
Românești, Mihnea cel Rău. Prima grotă a peșterii, spa
țioasă și luminată de soare în special dimineața, păstrân
duși dimensiunile mari pe o adâncime de peste 100 de
metri, poartă numele „Mihnea‐Vodă” și se continuă cu ga
leria „Pasajul” ce asigură accesul în celelalte spații. După
acest pasaj se intră în „Grota lui Decebal”, o cavernă în for
mă de dom din care se deschid mai multe galerii. La stânga
se vede „Grota Sﬁntei Maria” care se continuă la sudvest
printro galerie joasă și îngustă, neexploatată în parte, da
torânduși denumirea asemănării unei stalagmite cu sta
tuia Fecioarei Maria.
Galeria principală prin care se continuă drumul are
o lungime de peste 40 de metri și se oprește lângă un pe
rete de piatră vertical ce pare să închidă peștera. Urcarea
acestui perete permite accesul întro altă galerie, cu solul
alunecos, ce se întinde dea lungul unei crăpături și se
termină printro cavernă de dimensiuni reduse. După ce
se traversează și această cavernă se poate pătrunde în lo
cul numit „La Răspântie” de unde se ajunge la „Grota Ur‐
șilor”, cea mai mare cavitate din Peștera Ialomiței, consi
derată una dintre ultimele ascunzători ale urșilor cavernelor.
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Stații
de încărcare
pentru autoturisme
electrice!

O grădiniță nouă
în comuna Domnești!

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Noi beneﬁcii ale implementării Programului
Operațional Regional 20142020 în comuna arge
șeană Domnești!
În mai puțin de o lună, vor demara lucrările de
construcție a unei grădinițe noi în cadrul căreia vor
ﬁ înscriși aproximativ 100 de copii.
Potrivit administrației locale, vor ﬁ organizate
patru grupe de studiu, din care trei vor funcționa cu
program normal, iar una cu program prelungit. Pen
tru realizarea acestui obiectiv important în viața
comunității argeșene, vor ﬁ realizate investiții de 1,5
milioane de lei, urmând ca în anul școlar 20212022
noua instituție școlară săși deschidă porțile pentru
copiii și părinții comunei de pe Râul Doamnei.
Sursa: argesexpres.ro

În aproximativ trei luni, posesorii de autovehi
cule electrice sau hibrid din municipiul Călărași vor
avea acces la patru stații de încărcare electrică ce
urmează a ﬁ instalate în puncte cheie ale orașului
(strada Flacăra, Bulevardul 1 Mai, strada Stejarului
și strada 1848). La ﬁecare din cele patru puncte de
încărcare pot ﬁ alimentate simultan trei autoturisme,
în acest sens ﬁind avute în vedere și amenajări de
spații de parcare. Inițiativa autorității publice locale
este ﬁnanțată de Administrația Fondului de Mediu,
în cadrul unui proiect care susține demersurile de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin
crearea infrastructurii pentru vehicule nepoluante.
Sursa: infomuntenia.ro

Intervenții
în zonele marginalizate
ale municipiului Târgoviște!
DÂMBOVIțA

GIURGIU

În mai multe zone din municipiul Târgoviște, con
siderate marginalizate, sunt în curs de desfășurare o
serie de intervenții menite a îmbunătăți condițiile de
viață ale locuitorilor. Astfel, dacă în unele cartiere au
fost extinse rețelele de distribuție a gazelor, în prezent
ﬁind în plină derulare lucrări de reabilitare a infrastruc
turii stradale, în altele se realizează extinderea rețelei
de apă și de canalizare. Investițiile sunt ﬁnanțate în
cadrul unui proiect accesat de Grupul de Acțiune Locală
„Târgoviștea Egalității de Șanse” prin Programul Opera
țional Capital Uman 20142020, Axa prioritară 5: „Dez‐
voltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”.
Astfel, cu fonduri de 7.000.000 de euro, pe lângă investi
țiile amintite, se mai are în vedere construirea unui bloc
de locuințe sociale, a unei creșe și a unei grădinițe, vor
ﬁ dotate instituții școlare și centre sociale de tip rezi
dențial și de zi pentru adulți și copii, vor ﬁ dezvoltate cen
tre multifuncționale, vor ﬁ create locuri de joacă și spații
verzi, și, nu în ultimul rând, va ﬁ furnizată o gamă de ser
vicii sociale, de formare, de educație sau de consiliere
profesională. Nu în ultimul rând, vor ﬁ realizate campanii
de combatere a discriminării la nivelul școlilor, instituțiilor
publice și la locul de muncă.
Sursa: ziardambovita.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEțE

Oportunități
pentru
tinerii fermieri
giurgiuveni!

Tinerii fermieri din județul Giurgiu care dețin
caliﬁcări și competențe adecvate pot obține ﬁnanțări
nerambursabile pentru a se stabili pentru prima dată
întro exploatație agricolă.
Apelul a fost lansat la nivel național de Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în cadrul
submăsurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri, din Programul Național de Dezvoltare Rurală
(PNDR).
Astfel, cererile de ﬁnanțare pot ﬁ depuse până
la 15 octombrie, ora 16:00. Pentru acest apel de
proiecte, fondurile disponibile sunt de 43.022.207
de euro, din care 20.000.000 de euro pentru tinerii
fermieri care provin din diaspora.
Mai multe detalii privind condițiile de accesare
a ﬁnanțării nerambursabile pentru acest apel de pro
iecte se pot aﬂa consultând siteul AFIR.
Sursa: startupcafe.ro
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Modernizarea
Centrului
pentru Persoane Vârstnice
FierbințiTârg,
în linie dreaptă!
IALOMIțA

Refacerea instalațiilor electrice, de încălzire, de
alimentare cu apă sau de canalizare, lucrările de izo
lare termică și fonică, de recompartimentare a dor
mitoarelor sunt doar o parte din intervențiile, aﬂate
în curs de ﬁnalizare, prin care se vor îmbunătăți con
dițiile de siguranță și confort din Centrul pentru Per
soane Vârstnice FierbințiTârg. Investițiile, ce depă
șesc ca valoare două milioane de lei, sunt prevăzute
în cadrul proiectului „Compartimentări interioare și
lift la Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți‐Târg”,
ﬁnanțat de administrația județeană.
Centrul este subordonat Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și are
ca principal obiectiv de activitate acordarea de asis
tență socială, în regim rezidențial, persoanelor vârst
nice, prin servicii constând în asistență medicală și so
cială, consiliere psihologică, precum și de petrecere
a timpului liber.
Sursa: obiectiv.net

Se reiau
lucrările
la Crucea Eroilor Neamului
de pe Caraiman!
PRAHOVA

În curând, vor ﬁ reluate lucrările de reabilitare
a Crucii Eroilor Neamului de pe Caraiman. Astfel, în
cursul acestui an, va ﬁ ﬁnalizat procesul de sablare a
soclului, avânduse totodată în vedere acoperirea
întregii structuri cu un strat anticoroziv. De aseme
nea, vor mai ﬁ realizate amenajările interioare con
stând în montarea lămpilor electrice și deﬁnitivarea
instalațiilor interioare, inclusiv a instalației de
ventilație.
Investițiile sunt realizate prin proiectul „Restau
rarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui
spațiu expozițional în cadrul Monumentului Crucea
comemorativă a Eroilor români din Primul Război
Mondial (Monumentul Crucea eroilor „Crucea Ca
raiman”/Monumentul eroilor (Crucea) de pe Vârful
Caraiman)”, ﬁnanțat în cadrul Programului
Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 5 –
„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului cul
tural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea,
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural” și are o valoare de peste 19 mi
lioane de lei.
Monumentul istoric aﬂat în administrația Mi
nisterului Apărării Naționale, se regăsește în Cartea
recordurilor drept cea mai înaltă cruce amplasată

Cooperare
transfrontalieră
pentru îmbunătățirea
transportului public!

TELEORMAN

Pași importanți pentru modernizarea transportului
public în zona Turnu Măgurele – Nikopole. În acest sens,
administrația municipiului Turnu Măgurele a achiziționat
servicii de efectuare a studiului „Prezentul și perspectivele
cooperării în domeniul transportului public din zona
transfrontalieră, în special din Turnu Măgurele și Niko‐
pole”. Acțiunea este realizată în cadrul proiectului „I‐TeN:
Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele‐Niko‐
pole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr‐o mai
bună conectivitate cu infrastructura TEN‐T”, ﬁnanțat din
Programul INTERREG VA România Bulgaria.
Sursa: ziarulmara.ro
www.adrmuntenia.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

Biroul Județean GIURGIU
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

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,
Email ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova,
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318,
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344
100 310, 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./fax 0347/101.000,
Email teleorman@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.
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Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 20 iulie 2020
Se distribuie gratuit

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.

