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Termen extins pentru transmiterea proiectelor
întreprinderilor de inserție socială în cadrul Axei prioritare 9 –
„Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban”
Miercuri, 15 septembrie 2021, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR)
2014-2020 din cadrul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat Ordinul
1260 din 8 septembrie 2021 pentru modificarea Ghidul
solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, din cadrul Priorității de investiție 9.1- „Dezvoltare
locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)”, Axa Prioritară 9 – „Sprijinirea regenerării economice și sociale a
comunităților defavorizate din mediul urban”.
Astfel, noul termen limită pentru transmiterea cererilor de
finanțare pentru proiectele de economie socială de inserție din
cadrul Axei Prioritare 9 este 15 decembrie 2021, ora 14:00.
Ordinul MDLPA nr. 1260 din 8 septembrie 2021, alături de Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi pot fi descărregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

cate de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020
în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.
adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 9, link:
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204,
sau de pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, 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 finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Anunț de mediu
ADR Sud Muntenia anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei
de încadrare în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de
19.09.2021 pentru Programul Operațional Regional pentru Regiunea Sud
- Muntenia 2021-2027, titular ADR Sud Muntenia - se supune evaluării
de mediu și nu se supune etapei studiului de evaluare adecvată.
Comentarii privind decizia etapei de încadrare se primesc în scris la
sediul A.P.M. Argeș, Str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea anunțului.

Sediul ADR Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro
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Granturi norvegiene pentru energie regenerabilă
Orice entitate, privată ori publică, comercială sau necomercială, precum și organizații nonguvernamentale
poate aplica la cele trei apeluri deschise în cadrul Programului pentru Energie în România gestionat de cel mai
important instrument al guvernului norvegian pentru
inovare și dezvoltare a întreprinderilor și industriei norvegiene, Innovation Norway.
În cazul celor trei apeluri de propuneri, intensitatea
sprijinului variază între 10% și 90%, menționează un comunicat al Innovation Norway.
Apelurile deschise:
• Apel de proiecte privind energia geotermală, cu
termen limită 30 septembrie 2021
• Apel de proiecte de cercetare și dezvoltare, cu
termen limită 14 octombrie 2021 – sunt vizate institutele de cercetare și universitățile în special, dar aplicantul poate fi orice entitate privată ori publică, comercială sau necomercială.
• Apel de propuneri privind schema de subvenții
mici „Energie hidroenergetică, geotermală și alte SRE
pentru IMM-uri și ONG-uri”.
Toate proiectele din cadrul apelurilor pe energie regenerabilă trebuie sa includă ca indicatori de rezultat final o reducere preconizată anuală a emisiilor de CO2 (în
tone CO2 echivalent/an) și o anumită cantitate de energie produsă din surse geotermale sau alte surse regenerabile, inclusiv energie eoliană, solară, biomasă.
www.adrmuntenia.ro

Nu este obligatoriu, dar vor avea șanse mai mari firmele care aplică împreună cu entități din Norvegia, Islanda sau Liechenstein. Partenerul eligibil poate fi orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială,
înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechenstein sau în România.
Granturile SEE și Norvegiene sunt finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Granturile au două obiective – să contribuie la o Europă mai egală, atât socială,
cât și economică – și să consolideze relațiile dintre Islanda, Liechtenstein și Norvegia și cele 15 țări beneficiare
din Europa.

Programul pentru Energie în Romania
Programul pentru energie în România contribuie la
obiectivele generale ale granturilor SEE și Granturi Norvegia 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE)
și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele SEE
și Statele beneficiare ale granturilor SEE și Norvegiene.
Obiectivul Programului este „Mai puțină energie cu emisii intense de carbon și siguranță sporită a furnizării” .
Programul încearcă să stimuleze și dezvolte cooperarea pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia și România.
Sursa: cursdeguvernare.ro
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Comisia Europeană a lansat HERA,
un organism pentru gestionarea următoarelor pandemii

te contramăsurile medicale.
În plus, HERA va aborda provocările de pe piață și va
stimula capacitatea industrială.
În cazul în care se declară o situație de urgență de sănătate publică la nivelul UE, HERA poate trece rapid la
operațiuni de urgență, inclusiv la luarea rapidă a deciziilor și la activarea de măsuri de urgență, sub conducerea unui consiliu de criză sanitară la nivel înalt. Ea va activa finanțarea de urgență și va lansa mecanisme pentru monitorizarea, dezvoltarea specifică nouă, procurarea și achiziționarea de contramăsuri medicale și de materii prime.
Astfel, instrumentele „EU FAB”, o rețea de capacități
de producție mereu disponibile pentru producerea de
vaccinuri și de medicamente, vor fi activate pentru a pune la dispoziție capacitățile de producție rezervate pentru a face față situațiilor de creștere semnificativă a cererii, precum și planuri de cercetare și inovare de urgență în dialog cu statele membre.
Activitățile HERA se vor baza pe un buget de 6 miliarde de euro din actualul cadru financiar multianual pentru perioada 2022-2027.
Conform CE, HERA va deveni pe deplin operațională
la începutul anului 2022. Funcționarea sa va fi reexaminată și adaptată anual până în 2025, când se va efectua
o reexaminare completă.
Sursa: hotnews.ro

C

omisia Europeană (CE) a lansat joi, 16
septembrie a.c., Autoritatea europeană
pentru pregătire și răspuns în caz de urgență
sanitară (HERA) pentru a preveni, a detecta și
a răspunde rapid la urgențele sanitare.

Potrivit CE, HERA va anticipa amenințări și potențiale
crize sanitare, prin colectarea de informații și prin consolidarea capacităților de răspuns necesare. Atunci când
survine o situație de urgență, HERA va asigura dezvoltarea, producerea și distribuirea de medicamente, de vaccinuri și de alte contramăsuri medicale – cum ar fi mănuși și măști – care au lipsit adesea în prima fază a răspunsului la criza provocată de noul coronavirus, susțin
reprezentanții CE.
Conform acestora, HERA va completa o lacună în ceea ce privește răspunsul și pregătirea UE pentru situații
de urgență sanitară.
Astfel, HERA va colabora cu alte agenții de sănătate
de la nivelul UE și de la nivel național, cu industria și cu
partenerii internaționali, în vederea îmbunătățirii gradului de pregătire al UE pentru situații de urgență sanitară.
Autoritatea va elabora modele pentru a prognoza o epidemie și, până la începutul anului 2022, va identifica și
va acționa în cazul a cel puțin trei amenințări cu impact
ridicat și va aborda eventualele lacune în ceea ce priveșwww.adrmuntenia.ro
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Văleni, mănăstirea copilăriei lui Topîrceanu

M

ănăstirea Văleni din Sălătrucu este
lăcașul lângă care Topîrceanu și-a
petrecut o parte din copilărie, pe vremea când
mama sa lucra aici ca țesătoare. Măicuțele țes
și azi veșminte preoțești în vechiul atelier.

În satul Văleni, așezare cunoscută și ca „satul dintre
văi“ care și-a dobândit numele de la numărul mare de
văi ale afluenților Topologului - râul care brăzdează împrejurimile, gospodăriile se înșiră printre pâraie.
Din centrul satului poți lua la pas drumul local ce duce până la Mănăstirea Văleni, încorporată administrativ
comunei argeșene Sălătrucu.
Străvechea vatră monahală Văleni a fost întemeiată
în a doua jumătate a secolului al XVII-lea de călugărul Zaharia Grădișteanu, care a construit, între anii 1691-1692,
o biserică din lemn cu hramul Sfânta Treime, punând aici
bazele unei obști de călugări.
Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când a avut loc
războiul ruso-turc, în Mănăstirea Văleni a slujit o obște monahală de călugări. Imediat după război, Preasfințitul Iosif I, episcopul Argeșului, a mutat obștea călugărilor la Mănăstirea Robaia, iar în Văleni a adunat maicile
din schiturile desființate. Aici a funcționat și un atelier de
țesut covoare, amenajat în anul 1886, în care s-a lucrat
neîntrerupt până în anul 1960. Atelierul a reprezentat o
școală autentică, fiind inițiate în arta țesutului numeroase tinere de pe Valea Topologului și din împrejurimi.
De acest atelier se leagă o parte din copilăria autorului
„Baladelor vesele și triste”, George Topîrceanu, născut în
București la data de 20 martie 1886. El a fost fiul cojocarului Gheorghe Topîrceanu și al Paraschivei, țesătoare de covoare la azilul „Doamna Elena”, amândoi originari din părțile Sibiului. Topîrceanu, după ce a început școala primară la București, a trebuit să o continue pe Valea Topologului, în județul Argeș, unde părinții săi s-au stabilit o vreme.
Cu toate că locuia la Schitul de maici Văleni, clasele primare le-a făcut la școala din Șuici, comuna învecinată, în
care poate fi văzută și azi locuința Popii Floarea din Rudeni,
personaj evidențiat în versurile lui George Topîrceanu – zona fiind sursă de inspirație în scrierile satirice ale poetului.
Casa de la mănăstire, în care a stat o vreme cel care
mai târziu, după întoarcerea la București, avea să devină
poet, prozator, memorialist, publicist, traducător și membru corespondent al Academiei Române, este și azi în picioare. La intrarea în curtea mănăstirii, în partea stângă se
află casa în care a locuit celebrul scriitor, împreună cu părinții săi. Puțin mai sus se află chiliile modeste ale călugărițelor, mărturii vii ale arhitecturii tradiționale argeșene.
În curtea mănăstirii poate fi văzută azi și Casa Atelier,
www.adrmuntenia.ro

care datează din anul 1930, din perioada stareței Leonida Stănescu. Clădirea adăpostește atelierele de croitorie
și de țesătorie, trapeza, biblioteca, depozitul de carte veche și Cancelaria. Astăzi, interiorul atelierului este, în același timp, și un mic muzeu al lucrului manual tradițional
argeșean, aici păstrându-se războaie de țesut covoare oltenești și țesături tradiționale din bumbac. Totodată, este
locul în care măicuțele cos cu migală veșminte preoțești.
Stricată de trecerea timpului și de cutremurele care
au avut loc de-a lungul a peste trei secole de istorie, biserica mănăstirii a fost demolată și rezidită pe același loc
de trei ori, astfel că lăcașul din vremea copilăriei lui Topârceanu nu mai este.
Actuala biserică a mănăstirii a fost construită între
anii 1948-1955, prin strădania episcopului Iosif Gafton,
care a inițiat și s-a îngrijit de reconstrucția bisericii, atribuindu-i un nou hram, „Adormirea Maicii Domnului”. În
anul 2002, când vechiul atelier de țesut covoare a fost
reamenajat, au început lucrările de renovare la acoperișul și la pereții exteriori ai bisericii, apoi s-a restaurat clădirea veche a stăreției.
Pentru evitarea confuziilor, trebuie precizat că imobilul numit, oficial, Casa Memorială „George Topîrceanu”nu se află în Argeș, ci la Iași. Este vorba de o locuință ce
a aparținut, inițial, scriitorului Demostene Botez, prieten
cu George Topîrceanu. Inclusă pe Lista monumentelor
istorice din județul Iași, casa a fost construită în perioada sfârșitului de secol XIX, începutul secolului XX. După
ce în 1919 a fost sediul redacției revistei „Însemnări literare”, tipărită sub conducerea lui Mihail Sadoveanu și
George Topîrceanu, clădirea a fost pusă la dispoziția lui
Topîrceanu în anul 1932. Aceasta este și casa în care scriitorul a trăit până la 7 mai 1937, când, răpus de o boală necruțătoare, a murit la numai 51 de ani, fiind înmormântat la cimitirul „Eternitatea“ din Iași. Casa a fost donată în anul 1983 Complexului Muzeal Iași, de proprietarii Teodor Neagu și Adrian Vulpe.
Sursa: adevarul.ro
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CĂLĂRAȘI

Spitalul din Oltenița va avea
un nou corp de clădire
O clădire modernă, care va asigura servicii medicale la standarde ridicate, va fi construită în curtea spitalului din Oltenița. Lucrările, estimate la 8 milioane de
euro, urmează să fie finanțate de Compania Națională de Investiții. Clădirea va avea 4 etaje, o suprafață de
3.000 mp și va fi amplasat în spatele actualului spital,
spre zona unde va ateriza elicopterul. Noul corp de clădire va avea un subsol tehnic, iar la parter se va amenaja Compartimentul de primiri Urgențe, care va fi unul
dintre cele mai moderne. La etajul 1 vor fi trei săli mari
de operații și o sală de Obstetrică-Ginecologie.
Prin construirea noului corp se urmărește asigurarea de servicii medicale ridicate pentru toți pacienții,
precum și diagnosticarea și tratamentul precoce al diverselor afecțiuni.
Sursa: adevarul.ro

Foto: curier.ro

Noua
Sală a Sporturilor din Mioveni
a fost inaugurată
ARGEȘ

La Mioveni a devenit funcțională cea mai modernă
Sală a Sporturilor din România. Lucrările au durat trei ani,
iar noua sală se ridică la standarde internaționale, construcția fiind acreditată deja pentru a găzdui competiții
de handbal și volei la acest nivel. Valoarea totală a investiției este de 49,2 milioane lei, finanțarea fiind asigurată integral din fonduri de la bugetul local al orașului Mioveni.
Sala Sporturilor din Mioveni are o capacitate de 2.500
de locuri și în mai puțin de o lună va găzdui deja un eveniment sportiv internațional. Astfel, pe 6 octombrie, la
Mioveni, echipa feminină de handbal a României va disputa primul meci din preliminariile EURO 2022 împotriva
reprezentativei Insulelor Feroe. Noua sală are printre dotări două puncte de prim-ajutor pentru spectatori, patru
vestiare pentru sportivi, două vestiare pentru antrenori
și două săli multifuncționale. Parcarea are 72 de locuri,
patru dintre acestea fiind pentru autocare.
Sursa: adevarul.ro

Contractul
de finanțare pentru lucrările
de eficientizare energetică
la Liceul Tehnologic
„Ion Barbu” a fost semnat
GIURGIU

Liceul Tehnologic „Ion Barbu” intră într-un amplu proces de
reabilitare și modernizare, grație proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din
Municipiul Giurgiu”, finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea 3.1.B - Clădiri publice. Prin proiect vor fi realizate lucrări de reabilitare termică a anvelopei, de reabilitare termică a sistemului de încălzire, de reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare – ventilare natural, de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat integrată a clădirii, de
management energetic și vor fi instalate sisteme alternative de
producere a energiei. Bugetul investiției are o valoare totală de
6,491,806.71lei (inclusiv TVA), din care finanțarea nerambursabilă acordată prin FEDR și Bugetul de stat reprezintă este de
5,775,328.51 lei inclusiv TVA, iar contribuția Primăriei Municipiului Giurgiu este de 716.478,2 lei, inclusiv TVA.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

DÂMBOVIȚA

Grădiniță nouă,
inaugurată la Potlogi
Primăria Potlogi a finalizat construcția unei noi grădinițe în comună, Potlogi fiind una din localitățile cu
natalitate mult peste media județului, având nevoie de
astfel de investiții.
În noua clădire vor învăța 80 de preșcolari, care
se vor bucura de un mediu plăcut și de cele mai bune condiții pentru activitatea didactică. Investiția a fost
realizată prin AFIR, bugetul total ridicându-se la peste
500.000 de euro, atrași din Programul .
Sursa: incomod-media.ro
www.adrmuntenia.ro
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Proiect
de înființare a „Poliției
locale județene”
în Ialomița

IALOMIȚA

Recent, în cadrul ședinței Consiliului Județean Ialomița, a fost prezentată o propunere discutată la nivel
național, de înființare a „Poliției locale județene”, după
modificarea Legii 155/2010, legea poliției locale.
Potrivit ATOP Ialomița, conform proiectului de lege, poliția locală județeană va avea atribuții extinse de
control, cea mai importantă fiind pe zona rutieră. Mai
precis, polițiștii vor putea verifica pe toate drumurile
județene dacă anumite vehicule care le tranzitează respectă tonajul maxim admis. În plus, se propune crearea unui dispecerat județean, care să preia și să centralizeze imaginile video de pe camerele de supraveghere din localități.
Sursa: obiectiv.net

PRAHOVA

La Bucov s-a deschis
primul SmartLab
din mediul rural

TELEORMAN

Evenimentul
„Fă mișcare!
Rămâi sănătos!”,
la Roșiorii de Vede

500 de elevi din mediul rural vor avea acces gratuit
la educație digitală inteligentă și creativă prin intermediul SmartLab Bucov, primul laborator dotat cu tehnologie de ultimă generație, ce funcționează într-o școală
de la sat. Laboratorul se află în Școala Gimnazială „Constantin Stere” din comuna Bucov, județul Prahova. Costurile proiectului s-au ridicat la 120.000 de euro și au
fost suportate de șase companii private.
Proiectul SmartLab a fost inclus în PNRR, urmărindu-se
crearea a încă 1.175 de laboratoare digitale inteligente.
Școala din Bucov este utilată cu imprimante și scanere
3D, roboți educaționali, ochelari de realitate virtuală, software-ul aferent noilor tehnologii 4.0, materiale consumabile, instruire pentru cadrele didactice și mentenanță
pentru aparatura donată, pentru următorii trei ani.
Acesta este cel de-al șaselea SmartLab din România, primele cinci fiind lansate în decursul ultimilor doi
ani și localizate în Școala nr. 45, „Titu Maiorescu” (Sector 3, București), Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”
(Sector 3, București), Măgurele Science Park (Măgurele, Ilfov), Liceul Teoretic „Grigore Moisil” (Sector 6, București) și Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu”
(municipiul Călărași, jud. Călărași).
Sursa: capital.ro

Duminică, 19 septembrie, la Roșiorii de Vede a avut
loc evenimentul „Fă mișcare! Rămâi sănătos!”, manifestare cuprinsă în campania „Săptămâna europeană a
mobilității”, derulată la nivel european în perioada 1622 septembrie 2021.
Cei peste 100 de participanți, cu vârsta cuprinsă între 8 și 84 de ani, au răspuns invitației la mișcare făcută de Centrul EUROPE DIRECT Teleorman.
Iubitorii sportului și susținători ai formelor alternative de transport ecologic și de reducere a poluării aerului și poluării fonice, a accidentelor și a numărului persoanelor obeze au avut de parcurs un traseu care a cuprins o mare parte a municipiului de pe râul Vedea: sediul EUROPE DIRECT Teleorman – Primărie - strada Dunării – Barieră - Bulevardul Comercial - Pădurea Vedea
- Bulevardul Comercial - str. 1 Decembrie - Spitalul Caritas - str. Carpați - str. I. L. Caragiale - str. Sf. Teodor Primărie.
Sursa: ziarul-mara.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,
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

Biroul Județean GIURGIU

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

Biroul Județean IALOMIȚA

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița,
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59,
mun. Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139,
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
şi Administraţiei, în vederea promovării
Programului 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 Helpdesk & Biroul Comunicare

Biroul Județean PRAHOVA

• Daniela TRAIAN, director,
• Cristina RADU, șef Serviciu Helpdesk,
• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare ,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Fabiola MANEA,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE

Biroul Județean TELEORMAN

Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723,
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova,
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310,
E-mail prahova@adrmuntenia.ro
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun.
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000,
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

Data publicării 21 septembrie 2021
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 caractere
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

