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Ministerul Educației va aloca un 
miliard de lei pentru digitalizarea u-
niversităților românești acreditate de 
stat și particulare. De asemenea, prin 
noul pachet legislativ se reglementea-
ză predarea online, în condițiile res-
pectării unor standarde de calitate.

Datele și informațiile înregistrate în 
Registrul Matricol Unic (RMUR) și Re-
gistrul Unic Național Integrat al Diplo-
melor și Actelor de Studii (RUNIDAS) 

vor fi interoperabile cu alte baze de 
date electronice ale universităților, 
pentru a putea fi mai ușor consultate 
și a preveni fraudele.

Proiectul noii Legi a Educației a fost în 
dezbatere publică până pe 24 august, iar 
sugestiile și propunerile de îmbunătățire 
a noilor prevederi vor fi luate în discuție, 
pentru a fi puse bazele unui sistem de în-
vățământ mai bun, mai performant.

Sursa: ziardambovita.ro

Bani pentru digitalizarea universităților acreditate

2 septembrie, data limită pentru solicitarea 
ajutorului excepțional acordat producătorilor 

agricoli din sectorul vegetal

În conformitate cu 
prevederile Hotărârii nr. 

1032 /18.08.2022, Agenția 
de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură primește, până 
pe data de 2 septembrie 
2022 inclusiv, pot fi primite 
cererile de solicitare a 
ajutorului excepțional 
acordat producătorilor 
agricoli din sectorul vegetal.

Sprijinul financiar se acordă pen-
tru susținerea unor cheltuieli anga-
jate în perioada 24 februarie – 12 
august 2022 cu achiziția de resurse 
materiale, respectiv de produse fer-
tilizante și/sau produse de protecție 
a plantelor și/sau motorină, utilizate 
pe suprafețele cu plantații pomico-
le pe rod și/sau cu arbuști fructiferi 
și/sau cu plantații viticole pe rod cu 
struguri pentru vin, care utilizează 
eficient resursele, gestionează nu-
trienții și aplică metode de produc-
ție favorabile mediului și climei prin 
activitatea agricolă de întreținere a 
plantațiilor pe care o desfășoară.

Pentru solicitarea ajutorului fi-
nanciar producătorii trebuie să în-
deplinească următoarele condiții de 
eligibilitate:

• să solicite ajutorul excepțional 

prin depunerea cererii la centrul 
APIA la care este arondat;

• să fie înregistrați în evidențele 
APIA cu cererea unică de plată 2022 
cu suprafețe declarate de teren cu 
plantații pomicole pe rod și/sau cu 
arbuști fructiferi și/sau cu planta-
ții viticole pe rod cu struguri pentru 
vin, prevăzute la codurile menționa-
te în anexa nr. 1;

• suprafețele declarate se înca-
drează în intervalul de la minim 0,1 
ha inclusiv, până la maxim 200 ha 
inclusiv chiar dacă suprafețele de-
clarate în cererea unică 2022 sunt 
mai mari de 200 ha;

• să achiziționeze resurse mate-
riale pe bază de documente justifi-
cative, precum documente fiscale 
respectiv factură, bon fiscal, din ca-
re să rezulte datele de identificare 
ale solicitantului respectiv nume și 
prenume/denumire, în perioada 24 
februarie - 12 august 2022;

• să mențină suprafața aferen-
tă culturilor pentru care beneficia-
ză de ajutor excepțional, în anul de 
cerere 2023.

Grantul financiar unitar este în 
cuantum de 875 lei/ha, echivalentul 
sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la 
rata de schimb de 4,9489 lei pentru 
1 euro.

Sursa: gazetadambovitei.ro 

Ministrul 
Antreprenoriatului 

oferă finanțare 
nerambursabilă 

românilor din Diaspora
Românii din diaspora care doresc să 

revină în țară și să investească într-o afa-
cere pot obține finanțare de până la 
200.000 lei prin intermediul programului 
Start-Up Nation, aflat la cea de-a treia edi-
ție, precizează Ministerul Antreprenoria-
tului și Turismului.

Suma maximă, în valoare de 200.000 
lei, poate fi obținută dacă se vor crea prin 
proiect cel puțin două locuri de muncă full 
time. Aplicanții care își asumă, în schimb, 
crearea unui singur loc de muncă, vor pu-
tea primi maximum 100.000 lei. Supli-
mentar, firma beneficiară trebuie să vină 
cu o cofinanțare în procent de cel puțin 
5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pentru a accesa programul, în plus fa-
ță de condițiile standard impuse de proce-
dură, românii din diaspora trebuie să facă 
dovada domiciliului sau rezidenței în străi-
nătate în ultimele 12 luni până la momen-
tul înscrierii, printr-un permis de ședere/
dovadă de stabilire, viză de rezidență/de 
lungă ședere sau certificate de rezidență.

Bugetul total pentru Pilonul II Start-up 
Nation Diaspora este de 20.031.000 lei. 
Obiectivul Ministerului Antreprenoriatu-
lui și Turismului (MAT), instituție care gesti-
onează și implementează programul, este 
de a finanța 1.000 de beneficiari.

Sursa: finantare.ro
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Uniunea Europeană și Guvernul României finanțează, prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12, 
Investiția I, reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de 
(asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (me-
dici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce 
și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele 
din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone marginaliza-
te/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu po-
pulație majoritar romă sau comunități rome, după caz). Do-
tarea va cuprinde, fără a fi considerată lista exhaustivă, apa-
ratură de laborator de tip „point of care”, echipamente me-
dicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și 
instrumentar medical. Vor fi alocate, de asemenea, fonduri 
pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele 
igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice.

Beneficiari eligibili sunt orice entitate publică sau privată 
care are în componență cabinete de asistență medicală pri-
mară (medici de familie), care au contract cu Casa Naționa-
lă de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănă-
tate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autori-
tății Judecătorești

Activități eligibile
„Componenta echipamente”
Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centrali-

zată în vederea achiziționării echipamentelor/dotărilor men-
ționate în Anexa 2 – Listă echipamente/dotări pentru cabi-
nete. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru transmite-
rea echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de interva-
lul săptămânal pentru livrare. Notă: în cadrul acestei compo-
nente, beneficiarul nu va primi o alocare financiară sub for-
mă de grant de investiții, ci echipamentele/dotările fizice ca 
urmare a achiziției centralizate realizate de Ministerul Sănă-
tății și livrate în conformitate cu solicitarea beneficiarului.

„Componenta Renovare”
Sunt acceptate doar lucrările de renovare care nu implică 

obținerea unei autorizații de construcție. În conformitate cu 
art. 11, alin. 1 din Legea 50/1991 cu modificările și completă-
rile ulterioare categoriile de lucrări pentru care nu este nece-

sară eliberarea unei autorizații de construcție sunt (fără a fi 
considerată listă exhaustivă):

 9Amenajări interioare: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, pla-
caje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;

 9 Instalații și sanitare: reparații sau înlocuiri la instalațiile 
interioare de apă, electricitate, termice, canalizare și sanitare;

 9Amenajări exterioare: reparații la tencuieli, zugrăveli, 
vopsitorii, placaje, alte finisaje exterioare atunci când nu se 
schimbă aspectul inițial sa;

 9Eficiență energetică: lucrări de îmbunătățire a eficienței 
energetice în interior și înlocuirea tâmplăriei exterioare atunci 
când nu se schimbă aspectul, culoarea sau golul acestora;

 9 Reparații la învelitoare: reparații la acoperișuri, în-
velitori respectiv lucrări de hidroizolație atunci când nu se 
schimbă forma acestora;

 9 Energie regenerabilă: montarea sistemelor locale de 
încălzire și de preparare a apei calde menajere respectiv de 
producere a energiei electrice din surse regenerabile/efici-
ente energetic. Componenta de renovare este recomandat 
să conțină lucrări cu scopul conformării la normele igieni-
co-sanitare și al creșterii eficienței energetice.

Contribuția beneficiarului este de 0%, iar data închiderii 
apelului este 30 decembrie 2022, ora 16:00 (ora României) 
sau până la depunerea a 1.000 de dosare în cadrul apelului 
competitiv.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Fonduri pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea 
a 3.000 de cabinete de asistență medicală primară
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Sondaj pentru colectarea informațiilor 
privind impactul pandemiei de Covid 19 asupra startup-urilor din Europa

Comisia Europeană, în colaborare cu European Startup 
Network, au lansat un sondaj pentru colectarea informa-
țiilor de la fondatorii de startup-uri privind impactul pan-
demiei de Covid 19 asupra startup-urilor din Europa.

Feedback-ul va contribui la consolidarea ecosistemu-

lui startup-urilor. 
Prin urmare, vă adresăm rugămintea de a comple-

ta sondajul de 5 minute pe care îl regăsiți la următorul 
link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Startup_CO-
VID19_survey

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://fonduri-structurale.ro
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Startup_COVID19_survey
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Startup_COVID19_survey
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Mănăstirea de călugări Negru Vodă se află în orașul Câm-
pulung – Muscel, în județul Argeș, și a fost ctitorită în anul 
1215, prin tradiție, de către Radu Negru Voievod, împreună 
cu urmașii săi – Basarab I și fiul său Nicolae Alexandru, care 
vor stabili în Câmpulung prima reședință domnească a statu-
lui nou format. Devine mănăstire odată cu reclădirea sa de că-
tre Matei Basarab.

Ansamblul monahic poartă hramul Adormirii Maicii Dom-
nului și, conform unor studii recente, este cea mai veche bise-
rică din Muntenia ctitorită în mijlocul secolului al XIV-lea, cu o 
arhitectură romanico – gotică.

„Personal, ca și conducător al acestei străvechi vetre mona-
hale, cred că cea mai importantă mănăstire de monahi din zo-
na Muscelului este Mănăstirea Negru Vodă”, spune chiar sta-
rețul acesteia, Protosinghel Ieronim Gheorghiță. 

Dincolo de legendă, realitatea culturală de necontestat 
a ansamblului monahal este dată de impunătoarea și solida 
construcție ce domină împrejurimile. Totodată, turnul - clo-
potniță este un element important care atrage atenția privi-
torului și se presupune că ar fi avut inițial un rol de apărare 
și supraveghere făcând parte din fortificațiile curții domnești 
existente în secolul al XIV-lea, la Câmpulung. „Consider că tu-
rismul religios ar fi raza de lumină care poate scoate municipiul 
Câmpulung din umbră. Faptul că s-a putut înfăptui restaura-
rea lăcașului de cult este ca o minune a Bunului Dumnezeu, ca-
re a lucrat prin oameni”, adaugă starețul.

Astfel, Mănăstirea Negru Vodă a fost restaurată cu fonduri 
europene în valoare de aproape 17 milioane lei, prin Progra-
mul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - „Îmbu-
nătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorifica-
rea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 
- „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimo-
niului natural și cultural”, proiectul vizând consolidarea, restau-
rarea și punerea în valoare a Mănăstirii Negru Vodă, cu obiec-
tivele Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului” AG-ll-
m-A-13547.01, Turn clopotniță AG-llm-A-13547.05, Casa egume-
nească AG-ll-m-A-13547.03, Casa domnească/ arhierească AG-
llm-A-13547.04 și Zidul de incintă al bisericii AG-ll-m-A-13547.08.

Însuși obiectivul general al proiectului vizează creșterea 
atractivității turistice a ansamblului Mănăstirii Negru Vodă, prin 
valorificarea potențialului ansamblului, ca urmare a consolidă-
rii și restaurării a cinci monumente istorice, părți componente 
ale acestuia, în vederea creșterii atractivității turistice a zonei, 
ca factor care stimulează creșterea economică în zona de im-
plementare a proiectului. Părintele stareț Serafim Caia, este cel 
care a făcut demersurile potrivite pentru a obține fonduri eu-
ropene pentru restaurarea lăcașului de cult. Altminteri, o ast-
fel de lucrare amplă, cu costuri aferente, ar fi fost imposibil de 
realizat. „Trăim vremurile pe care le trăim și să poți restaura, la 

așa scară, un astfel de monument care, în istoria lui, are chiar 
momente în care a zăcut în paragină, este, într-adevăr, o minu-
ne”, spune Protosinghel Ieronim Gheorghiță. Acest proiect ca-
re a cuprins, în primul rând Biserica Adormirii Maicii Domnu-
lui, turnul - clopotniță, cel zidit de Matei Basarab, Casa Egume-
nească și Casa Domnească, precum și zidul de incintă al bisericii 
și drumul de acces, de la stradă spre turnul clopotniței și jumă-
tate din aleea interioară a bisericii, reprezintă un procent de 65-
70 % din proiectul mare de restaurare a mănăstirii. Mai sunt de 
restaurat paraclisul, bolnița și zidul de împrejmuire al mănăsti-
rii, care, de asemenea, sunt monumente și care vor putea fi re-
alizate „Dacă va orândui Bunul Dumnezeu, și va mai fi posibil să 
accesăm și alte fonduri pentru a termina restaurarea integrală 
a mănăstirii”, așa cum adaugă starețul.

Când divinul și umanul conlucrează, nu poate ieși decât 
un lucru frumos și trainic: „Astăzi, ne desfătăm sufletește vă-
zând această bijuterie care a renăscut. Ceea ce lasă în sufletele 
noastre este o mai mare apreciere față de înaintașii care ne-au 
dăruit această mănăstire și dezvoltă în noi un simț al răspun-
derii și mai multă dăruire față de lăcașul de cult care, astăzi, a 
îmbrăcat o altă haină”, adaugă starețul mănăstirii.

Puternic avariată în urma unui cutremur, reconstruită și re-
staurată de mai multe ori, Mănăstirea Negru Vodă a renăscut, 
de fiecare dată, rămânând un martor autentic al continuității 
vieții poporului român.

Mănăstirea Negru Vodă, pusă pe harta turismului 
religios după reabilitarea cu fonduri Regio

Protosinghel Ieronim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Negru Vodă

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Grupul german Kärcher, producător de bunuri pen-
tru curățenie, vrea să transforme România într-un cen-
tru unde să realizeze tot ce ține de aspiratoare. Nem-
ții au înființat două fabrici proprii, ambele la Curtea de 
Argeș, în care realizează astfel de electrocasnice. Există 
și un birou de cercetare-dezvoltare la Pitești, iar aces-
ta va fi extins.

Grupul german mai are și alte unități de producție, 
însă în aceste fabrici se realizează alte articole, cum ar 
fi cele de uz industrial sau echipamentele municipale 
(mașinile folosite pentru spălarea străzilor. Produse-
le realizate de firma germană sunt destinate în special 
pentru Europa, dar aspiratoarele realizate la Curtea de 
Argeș ajung și în SUA, Japonia, China, Australia sau di-
ferite țări din Africa.

Producția ia integral drumul exportului, pentru ca 
apoi un mic număr de articole să fie readuse de divizia 
comercială pe plan local.

Sursa: bitpress.ro

Nemții de la Kärcher 
intenționează extinderea 

biroului de cercetare-dezvoltare 
de la Pitești

În comuna Nucet, județul Dâmbovița, a avut loc in-
augurarea unei grădinițe cu program prelungit unde își 
vor desfășura activitatea aproximativ 50 de copii.

Noua unitate de învățământ preșcolar a fost reali-
zată pe Programul Operațional Regional, Axa priorita-
ră 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale” și a 
costat aproximativ 2.400.000 de lei.

Valoarea eligibilă a fost de 1.614.125,04 lei, din ca-
re valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost 
de 1.372.006,29 lei (85%), valoarea eligibilă neram-
bursabilă din Bugetul Național a fost de 209.836,25 lei 
(13%), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului a fost 
de 32.282.50 (2%). Valoarea neeligibilă a proiectului a 
fost de 860.487,51 lei.

Investiția a fost pusă la dispoziția celor mai mici lo-
cuitori ai comunei, care se pot juca și învăța lucruri noi 
într-un spațiu nou, frumos și generos. Primăria comu-
nei Nucet a pus la dispoziție terenul și utilitățile nece-
sare realizării aceste investiții.

Inaugurarea a fost prilej de sărbătoare în comuni-
tate, alături de localnici fiind prezente oficialități loca-
le și județene.

Sursa: tvpartener.ro

La Nucet,
50 de copii vor începe noul an 

școlar într-o grădiniță nouă

Consiliul Județean Călărași, în calitate de Partener 1, a 
semnat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Pro-
tecția Copilului Călărași, contractul de finanțare pentru 
implementarea proiectului „RESTART în Municipiul Călă-
rași – Incluziune socială pentru copiii proveniți din Com-
plexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Se-
ver Călărași”. Proiectul este finanțat din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Ope-
rațional Regional. Obiectivul general al proiectului îl re-
prezintă îmbunătățirea condițiilor de trai ale beneficiarilor 
Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever Călărași prin 
identificarea celor mai bune alternative de tip familial.

Prin proiect vor fi construite în municipiul Călărași un cen-
tru de zi și două case de tip familial cu o capacitate de 9 locuri/
căsuță creându-se astfel posibilitatea ca 18 copii cu handicap 
sever din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu 
Handicap Sever Călărași și alți copii/tineri, precum și famili-
ile lor, aflați în situație de dificultate, din cadrul comunității. 
Aceștia vor putea beneficia de servicii terapeutice de calitate 
și facilitarea integrării acestora în comunitate. Valoarea tota-
lă eligibilă a grantului nerambursabil este de 4.843.699.23 lei.

Sursa: radiovocescampi.ro

Noi căsuțe
de tip familial pentru copiii

cu handicap sever

BookLand România
în colaborare cu Primăria 

Călugăreni dau o șansă reală 
la o educație de calitate 

elevilor din comună

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Școala Gimnazială nr. 3 din localitatea giurgiuvea-
nă Uzunu a îmbrăcat, grație ajutorului celor de la Boo-
kLand, haină nouă, aproximativ 140 de elevi urmând a 
se bucura de condiții moderne de educație începând cu 
noul an școlar. Aceasta are în prezent două grupe pen-
tru învățământul preșcolar cu 30 de preșcolari, 61 elevi 
la învățământ primar și 42 elevi la învățământul gimna-
zial, iar corpul profesoral este format din 19 cadre di-
dactice, toate calificate. Datorită implicării BookLand, în 
colaborare cu Primăria Comunei Călugăreni din județul 
Giurgiu, școala a căpătat, după 5 luni de șantier, o nouă 
înfățișare, modernă și îmbietoare la învățat!

Trebuie precizat că Primăria Călugăreni a suportat 
integral costurile de manoperă, plus achiziția profile-
lor CD-UD, a tencuielii și o parte din parchetul montat 
în sălile de clasă.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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La începutul lunii au gust 2022, Guvernul României a 
finalizat lista proiectelor de investiții din județul Ialomița 
ce vor beneficia de finanțare în cadrul Pro gramului Na-
țional „Anghel Saligny”. Din cele 103 proiecte depu-
se de admi nistrațiile locale din județ, au fost aprobate 
pentru finanțare 80. Va loarea fondurilor pe care le vor 
primi comunitățile locale din județul Ialomița este de 
1,1 mi liarde de lei. Prin Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny”, Guvernul României urmărește finali-
zarea sau dezvoltarea de noi investiții în ceea ce priveș-
te rețelele de apă și canalizare, reabilitarea drumurilor 
de interes județean sau local, precum și lucrări de rea-
bilitare și construcție de poduri. Cele 80 de proiecte ca-
re vor beneficia de finanțare reprezintă un procent de 
61% din cuantumul tuturor solicitărilor de finanțare de-
puse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Ad-
ministrației de către administrațiile locale ialomițene.

Sursa: independentonline.ro

80 de proiecte
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în cadrul Programului Național 
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Consiliul Județean Prahova a lansat zilele trecute o 
licitație pentru instalarea unui sistem de monitorizare 
video în diverse puncte de pe drumurile județene și 
în intersecțiile în care apar adesea probleme de trafic. 
Sistemul ar urma să monitorizeze 329 de zone din Pra-
hova, cu ajutorul a peste 760 de camere de suprave-
ghere video. Pe listă se află intersecții dintre două sau 
mai multe drumuri județene, dar și intersecții ale unor 
drumuri județene cu drumuri naționale sau locale, pre-
cum și zone unde de-a lungul timpului au mai apărut 
probleme cu vandalismele sau depozitarea necontro-
lată de gunoaie. Consiliul Județean Prahova a alocat 
23,6 milioane de lei fără TVA pentru instalarea acestui 
sistem. Termenul limită pentru depunerea ofertelor la 
licitație este pe 19 septembrie.

Sursa: ziarulincomod.ro

Licitație
pentru instalarea 

a peste 700 de camere 
de supraveghere pe drumurile 

din Prahova

PRAHOVA

Ministerul Transporturilor a emis Autorizația de 
Construire pentru modernizarea Drumului Național 52 
Alexandria -Turnu Măgurele, lucrările urmând să încea-
pă pe 7 septembrie, la trei ani de la semnarea contrac-
tului de proiectare și execuție. Contractul pentru mo-
dernizarea șoselei pe aproximativ 45 de kilometri a fost 
semnat în august 2019 cu antreprenorul Alexor (Româ-
nia) pentru 126 milioane lei și o durată de 18 luni. Lu-
crările înseamnă reabilitarea șoselei pe același profil, 
fără lărgirea carosabilului la patru benzi, dar cu refa-
cerea podurilor vechi. Traseul nu este situat pe corido-
rul principal de transport TEN-T, așadar lucrările se fac 
cu bani de la buget. Investiția este importantă pentru 
că municipiul Turnu Măgurele este un port important 
la Dunăre și punct de trecere a frontierei între Româ-
nia și Bulgaria (trecere cu BAC-ul). Lucrările pentru mo-
dernizarea DN 52 Alexandria -Turnu Măgurele au o ga-
ranție de 8 ani.

Sursa: turnucustiri.ro
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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, 
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201, 
mun. Pitești, jud. Argeș, 
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

Biroul Județean PRAHOVA
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

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, 
E-mail teleorman@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 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.
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Se distribuie gratuit

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 Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea 
publicului țintă despre activitatea instituțiilor 
membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud 
Muntenia și despre cele mai importante evenimente 
organizate de acestea în județele regiunii.
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