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ADR Sud Muntenia lansează cel deal doilea apel
privind elaborarea documentației tehnicoeconomice
aferente proiectelor de infrastructură – POAT 2014  2020!
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia lansează a doua sesiune de depunere a ﬁșelor de
proiecte, conform prevederilor din cadrul apelului „Sprijin
pentru pregătirea de proiectelor de infrastructură în do‐
meniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infras‐
tructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele
ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de agre‐
ment/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și
servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu
cu potențial turistic”, din cadrul Programul Operațional
Asistență Tehnică, Axa Prioritară 1  Întărirea capacității
beneﬁciarilor de a pregăti și implementa proiecte
ﬁnanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind
aceste fonduri, Obiectivul speciﬁc 1.1 Întărirea capacității
beneﬁciarilor de proiecte ﬁnanțate din FESI de a pregăti
și de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 
Asistență orizontală pentru beneﬁciarii FESI și speciﬁcă
pentru beneﬁciarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire
pentru aceștia și pentru potențialii beneﬁciari FESI.
Astfel, până la data de 16 octombrie ora 14:00, în
limita bugetului de 6.268.281,76 lei, neacoperit în cadrul

primului apel, solicitanții eligibili pot depune ﬁșe de pro
iecte destinate elaborării documentațiilor în domeniile:
mobilitate urbană, regenerare urbană și infrastructură
rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoa
re și/sau drumuri de legătură. Fișele de proiect se vor
trimite, cu adresă de înaintare, prin poșta electronică,
la următoarea adresă: ﬁse.proiecte@adrmuntenia.ro.
Pentru acest apel de proiecte cu depunere la ter
men, sunt considerate eligibile:
• unitățile administrativteritoriale pentru proiec
tele destinate mobilității urbane și regenerării urbane;
• județele sau parteneriate între acestea și/sau în
tre acestea și autorități publice locale pentru proiecte
le destinate infrastructurii rutiere de interes județean,
inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.
Metodologia și anexele obligatorii, necesare de
punerii ﬁșelor de proiecte, pot ﬁ consultate pe siteul
destinat planiﬁcării regionale, adrmuntenia.ro, secțiu
nea > Planiﬁcare regională > Planiﬁcare regională 2021
2027, accesând linkul următor: www.adrmuntenia.ro/pla
niﬁcareregionala20212027/static/1279.

Ionuț Gabriel VIȘAN
• 13 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Joi, 1 octombrie, colegul nostru Ionuț Gabriel VIȘAN, expert Serviciul
achiziții publice și asistență tehnică, a aniversat 13 ani de activitate în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim pentru colegialitate și
pentru competența manifestată în întreaga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Mihaela ANCUȚA
• 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 octombrie, colega noastră Mihaela ANCUțA, expert Serviciul
monitorizare proiecte POR, a împlinit 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud
Muntenia!
Pe această cale, te felicităm șiți mulțumim pentru profesionalism și
pentru sprijinul acordat beneﬁciarilor din județul Argeș în implementarea pro
iectelor derulate cu fonduri POR!
La Mulți Ani cu multe realizări!
www.adrmuntenia.ro
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Sa modiﬁcat Ghidul solicitantului – Condiții generale
pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 20142020!
În data de 15 octombrie, Autoritatea de Manage
ment pentru Programul Operațional Regional 2014
2020, din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dez
voltării și Administrației, a modiﬁcat, prin ordin de ministru,
Ghidul solicitantului – Condiții generale pentru acce
sarea fondurilor în cadrul POR 20142020. Principala
modiﬁcare constă în introducerea unor prevederi pro
cedurale pe durata perioadelor de urgență și de alertă.

Ordinul nr. 3907/5.10.2020, precum și forma con
solidată a Ghidului general al solicitantului pot ﬁ con
sultate pe siteul dedicat implementării Programului
Operațional Regional (POR) în regiunea de dezvoltare
Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Pro
gram > Ghidul general, link: https://regio.adrmunte
nia.ro/ghidulgeneral/static/1222, sau pe siteul ministe
rului: inforegio.ro.

Sa modiﬁcat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte
POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat, privind reducerea emisiilor
de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Miercuri, 30 septembrie 2020, Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a emis or
dinul de modiﬁcare a Ghidului solicitantului – Condiții
speciﬁce de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de
proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în
parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat,
Obiectivul speciﬁc 3.2  „Reducerea emisiilor de carbon
în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană
durabilă”, Prioritatea de investiții 3.2 – „Promovarea stra‐
tegiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, in‐
clusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate
urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea
adaptărilor” din cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”.
Principalele modiﬁcări se referă la:
• eliminarea cerinței de prezentare a datelor referitoare la
persoanele desemnate de partener în echipa de implementare
a proiectului, din cadrul Modelului C – Acord de parteneriat;
• menționarea posibilității ca echipa de implementare a
proiectului, de la nivelul partenerilor, să cuprindă și alți membri
în afară de cei solicitați în mod obligatoriu prin ghidul speciﬁc;

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

• prelungirea termenului pentru prezentarea Autori
zației de construire în cazul achiziționării prin proiect a
punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice.
Forma consolidată a „Ghidului solicitantului – condiții spe‐
ciﬁce de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu
numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/
2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat”, Sinteza modiﬁcărilor și Ordinul
nr. 3880 din 30 septembrie 2020 sunt publicate pe siteul dedicat
implementării Programului Operațional Regional (POR) în regiu
nea de dezvoltare Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Axe > Axa 3, titlul „3.2 ‐ parteneriat cu
MDRAP”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa3/static/1198,
sau pe siteul AM POR, www.inforegio.ro.
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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Sursă foto: pixabay.com

A fost prelungită perioada pentru depunerea
proiectelor privind centrele comunitare integrate
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Admi
nistrației a emis în data de 29 septembrie Ordinul nr.
3875 privind prelungirea perioadei în care pot ﬁ depu
se cererile de ﬁnanțare aferente apelului de proiecte
POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 –
„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”,
Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiții în infrastructu‐
rile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile
în ceea ce privește starea de sănătate, promovând in‐
cluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, cul‐
turale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comunități”,
Obiectivul speciﬁc 8.1 – „Creșterea accesibilității ser‐

regio.adrmuntenia.ro
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viciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel se‐
cundar, în special pentru zonele sărace și izolate”,
Operațiunea B „Centre comunitare integrate”.
Astfel, aplicațiile pot ﬁ transmise electronic, prin
intermediul sistemului MySMIS până în data de 31 de
cembrie 2020, ora 12:00.
Ordinul nr. 3875/29.09.2020 și Ghidul solicitantului
pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 pot ﬁ descărcate de pe
siteul dedicat implementării Programului Operațional
Regional (POR) în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8,
titlul 8.1.B Centre Comunitare Integrate, link: https://re
gio.adrmuntenia.ro/axa8/static/1203, sau de pe siteul
Autorității de Management pentru POR, www.inforegio.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 5 octombrie 2020

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

La Mănăstirea Vărbila, un monument medieval
de o valoare inestimabilă!

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: jurnalulph.ro

Mănăstirea Vărbila, zidită în stil moldovenesc, pla
sată întrun cadru natural deosebit, este unul dintre ce
le mai vechi așezăminte de acest fel, din întreaga țară.
Această mănăstire este atestată documentar de la în
ceputul veacului al XVIlea, pisania păstrând cu sﬁnțe
nie numele primilor săi ctitori – jupân Dragomir, jupân
Thoma ban și jupân Cracea. Potrivit documentelor, bi
serica era înaltă și îngustă, un lăcaș mic, frumos, trainic și
plin de armonie. A fost înconjurată de ziduri groase și de
chilii. Impresionante sunt pivnițele făcute din arcade de
cărămidă, ce nu se sprijină pe stâlpi, ci unele pe celelalte.
Mănăstirea Vărbila păstrează și astăzi urmele tre
cerii lui Mihai Viteazul! La 17 octombrie 1600 Mihai Vi
teazul era în tabăra de la Rătești, așezată la conﬂuența
apei Lopătana cu râul Cricovul Sărat, în amonte de lo
cul unde armata polonă „se refăcea” după cumplitele
hărțuieli la care fusese supusă de români. În condițiile
de incertitudine în care se aﬂa cu privire la ajutorul din
Transilvania, domnitorul hotărăște să organizeze o am
buscadă polonilor, pe pârâul Bucovel, în pădurea din fa
ța satului Bucov. În acest scop oastea trebuia să se de
plaseze în satul Vărbila. Aici a intrat marele voievod să
se roage înainte de a pleca spre Ardeal ca săși împlineas
că visul de a uni cele trei țări românești sub un singur
sceptru.
În secolul al XIXlea, Mănăstirea Vărbila pendulea
ză între agonie și extaz: trăiește ultimele clipe de glorie
și cunoaște apoi începutul unei perioade de abandon
și sărăcie în care a rezistat cu smerenie. Astfel, în suc
cesiunea evenimentelor se consemnează: renovarea
bisericii la 18021805, secularizarea averilor mănăsti
rești din 1863, plecarea grecilor și dispariția spre 1880
a ultimilor călugări, degradarea lentă, apoi vizitele lui
Grigore Tocilescu și Nicolae Iorga din 1878, respectiv 1907.
Ca o mărturie a valorii complexului de aici, la 1901, bi
serica este introdusă în „Albumul general al României“,
atunci ﬁind realizată și prima fotograﬁe a mănăstirii. Nu
a fost singura lucrare în care mănăstirea a fost consem
nată. A urmat în 1939, „Enciclopedia României“ scoasă
sub egida regelui Carol al IIlea.
Secolul al XXlea sa dovedit, ca să păstrăm refe
rințele culturale, un adevărat „veac de singurătate”, bi
serica servind unui sătuc sărac de agricultori care nu
au putut susține conservarea clădirii. Au urmat marile
cutremure din 1940 și 1977 ce au fost cauza pierderii
multor elemente originale.
Atestat documentar din primele decenii ale se

colului al XVIlea, lăcașul de cult se aﬂă pe lista monu
mentelor de patrimoniu național. Ansamblul religios
medieval al mănăstirii este compus din clădirea bise
ricii, turnul clopotniță, ruinele caselor egumenești și
zidul de incinte și a fost restaurat prin accesarea de
fonduri europene în cadrul proiectului: „Restaurarea
și valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului cultural, pre‐
cum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”,
ﬁnanțat cu peste 8,7 milioane de lei prin POR 2007 
2013. Astfel, sau realizat lucrări de restaurare a casei
egumenești a foștilor călugări care au slujit aici, dotarea
acesteia cu expoziții permanente, a fost consolidat zi
dul de incintă, iar pictura interioară, precum și catape
teasma au fost restaurate. Totodată sau realizat ame
najări interioare și exterioare, peisagistice, în incinta
Ansamblului Medieval al Fostei Mănăstiri Vărbila.
Amplasamentul complexului pe „Drumul Vinului”,
în mijlocul unei perdele de pădure de peste două mii
de hectare, simplitatea vieții localnicilor, conservarea
tradițiilor și vecinătatea cu alte obiective istorice pre
cum Biserica de Lemn a Reginei Maria, aﬂată la Jercălăi,
Mănăstirea Apostolache, Biserica Galbenă și Conacul
Bellu de la Urlați, Casa Memorială Constantin Stere de
la Bucov sunt, cu siguranță, elementele unei vacanțe
memorabile prin cultură și spiritualitate.
Sursa: visitprahova.ro
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Stații
de reîncărcare
pentru vehicule electrice!

Sursă foto: pixabay.com

CĂLĂRAȘI

Patru stații de reîncărcare sunt la dispoziția po
sesorilor de autoturisme ecologice din municipiul
Călărași. Amplasarea acestora în locații importante
ale orașului sa realizat în cadrul proiectului „Înﬁin‐
țare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în mu‐
nicipiul Călărași” ﬁnanțat prin Agenția Fondului de
Mediu cu aproximativ 800 de mii de lei. După ﬁnali
zarea testelor aferente softurilor și echipamentelor,
stațiile vor putea ﬁ folosite în mod gratuit timp de o
lună. Stațiile prezintă acces deschis de management
și operare care permite identiﬁcarea locației, moni
torizarea în timp real a funcționalității, disponibilității,
cantității de energie transferate.
Sursa: infomuntenia.ro

Noi piscuri
pentru turismul argeșean!
ARGEȘ

Vești bune pentru turismul din județul Argeș:
va ﬁ construită o nouă pârtie de schi! În acest sens,
o suprafață de peste trei hectare din fondul forestier
național va trece în proprietatea comunei Arefu. Pâr
tia va avea aproximativ 90 de kilometri și ar urma să
ﬁe construită în zona GhițuMolivișu, în nordul jude
țului Argeș. Comuna Arefu are un potențial turistic
conﬁgurat prin formele de relief, dar și prin Ansam
blul Cetății Poenari, monument istoric de arhitectură
de interes național, datând din secolele al XIVlea–al
XVlea. Proiectul este inclus în masterplanul național
de turism. Până în acest moment, în țara noastră sunt
omologate peste 330 de pârtii de schi.
Sursa: wall‐street.ro

Oportunități
de formare
pentru funcționari publici
din județul Giurgiu!
GIURGIU

DÂMBOVIțA

Pentru a crește performanța în cadrul adminis
trațiilor locale, la nivelul județului Giurgiu se deru
lează programul de formare „Planiﬁcare strategică”,
derulat prin proiectul „iREM – Instituții Responsabile,
Eﬁciență Managerială”, ﬁnanțat din Programul Ope
rațional Capacitate Administrativă 20142020. Astfel,
reprezentanți ai Consiliului Județean Giurgiu, precum
și ai autorităților publice din localitățile Stănești, Stoe
nești, Daia, Toporu, Mihăilești și Călugăreni, care nu au
beneﬁciat de cursuri ﬁnanțate din fonduri UE sau na
ționale destinate planiﬁcării strategice în ultimii cinci
ani, pot depune dosare pe baza cărora, după etapa
de selecție, vor participa la sesiunea de formare.
Proiectul are o valoare totală de peste 3,7 mili
oane de lei și își propune să crească performanța ad
ministrației locale, să optimizeze procesele adminis
trative ale instituțiilor, precum și adoptarea unor măsuri
de simpliﬁcare a furnizării serviciilor către cetățeni
și mediul de afaceri, prin implementarea unor siste
me informatice inovative.
Sursa: stirigiurgiu.ro

Reabilitarea
Cinematografului
Independența aproape
de ﬁnalizare!
În scurt timp, locuitorii municipiului Târgoviște
vor avea din nou acces la un cinematograf în adevă
ratul sens al cuvântului și, totodată, la o sală multifunc
țională! Lucrările de reabilitare și modernizare a Ci
nematografului Independența, una dintre clădirile simbol
ale municipiului Târgoviște sunt aproape de ﬁnaliza
re. În prezent, se efectuează, conform planiﬁcării, inter
venții asupra fațadei, terasei și în holuri. În cadrul proiec
tului sunt ﬁnanțate lucrări de aproximativ opt milioane
de lei de către Compania Națională de Investiții.
Sursa: ziardambovita.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEțE
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INFO
JUDEțE

Lucrări
de restaurare
la Conacul
Marghiloman!

IALOMIțA

Potrivit Institutului Național al Patrimoniului
(INS), în 43 de luni Conacul Marghiloman – una dintre
cele mai frumoase moșii din Bărăgan – va ﬁ reabilitat
și pus în valoare prin diverse activități culturaledu
cative. Proiectul presupune investiții de două mi
lioane de euro și este ﬁnanțat prin programul RO
CULTURA. După deﬁnitivarea proiectului tehnic, va
ﬁ organizată licitația pentru execuția lucrărilor.
Finanțarea obținută acoperă doar o parte din costul
lucrărilor de restaurare, pentru ﬁnalizarea cărora vor
trebui identiﬁcate noi soluții.
Sursa: adevarul.ro

Muzeul
Județean Teleorman –
inițiative pentru școli
și licee!

TELEORMAN

PRAHOVA

Specialiștii din cadrul Muzeului Județean Teleor
man lansează unităților școlare din județ provocare
interactivă și creativă, totodată. Inițiativa se realizează
în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor” orga
nizat anual de Rețeaua Națională a Muzeelor pentru
a evidenția politicile și tendințele în inovația și edu
cația muzeală.
Pentru această ediție, organizată pe 14 noiem
brie, elementele de noutate, care personalizează sea
ra și transmit un mesaj pozitiv de apropiere a publi
cului de muzee, sunt interacțiunile creative ale claselor
de școală cu spațiile muzeelor din țară.
Proiectul „animații, PUZZLE, INVESTIGAții… vino
și joacă‐te cu colecțiile la MUzEU!”, aﬂat sub marca
Nopții Muzeelor 2020 și ﬁnanțat de către Adminis
trația Fondului Cultural Național, propune un dialog
între muzeu și public, dinamizat de intervențiile unor
tineri ce exploatează creativ obiecte și resurse cultu
rale provenite din colecțiile muzeelor. Este un demers
inovator de apropiere a școlilor și a elevilor de muzeu
pentru o înțelegere mai bună a rolurilor pe care a
cesta și le asumă.
Linkurile de unde școlile și liceele interesate pot
prelua informațiile și detaliile necesare pentru dosa
rul de candidatură sunt următoarele: http://www.mu
zee.org/sitev2/2020/09/24/noapteamuzeelor2020/
și http://noapteamuzeelor.org.
Sursa: ziarul‐mara.ro

Sa ﬁnalizat
construcția
Centrului Școlar
de Educație Incluzivă
Nr. 1!
Elevii cu nevoi speciale din municipiul Ploiești,
diagnosticați cu afecțiuni din spectrul autist, cu sin
dromul Down, schizofrenie sau cu probleme locomo
torii vor beneﬁcia în scurt timp de o unitate școlară
în care vor putea învăța în condiții adaptate nevoilor
lor, întrun sediu modern, cu săli de terapie educa
țională, kinetoterapie, logopedie, săli de educație ﬁ
zică, laboratoare, săli de mese, cabinete medicale
speciﬁce.
Construcția Centrului Școlar de Educație Inclu
zivă Nr.1 a fost ﬁnalizată, urmând a se efectua dotă
rile corespunzătoare.
Proiectul aferent realizării acestei infrastructuri
educaționale a fost realizat de administrația județeană
cu ﬁnanțare în cadrul Programului Național de Dez
voltare Locală.
Sursa: telegrama.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.

EDITOR

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,
Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN director adjunct,
• Cristina RADU șef Serviciu Comunicare,
• Mihaela FELEA,
• Mădălina CILIBEANU,
• Fabiola MANEA,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 5 octombrie 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.

