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Luni, 19 decembrie, începând cu ora 10:00, la sediul 
Primăriei Municipiului Pitești va avea loc, în sistem hibrid 
(fizic și prin intermediul mijloacelor de comunicare on-li-
ne), ședința de constituire a Comitetului de monitori-
zare al Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. 
ADR Sud-Muntenia este Autoritate de Management pentru 
Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona 
în viitorul exercițiu financiar peste 1,5 miliarde de euro pen-
tru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Că-
lărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. 
Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este publi-

cat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea 
Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvolta-
re regională > 2021-2027 > PR Sud-Muntenia 2021-2027, 
link: https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-su-
dmuntenia-20212027/static/1295.

Prima ședință a Comitetului de monitorizare 
al Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027
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Noul Bauhaus european:
încep înscrierile pentru premiile pe 2023

Începând de marți, 6 decembrie, Comisia a deschis 
candidaturile pentru Premiile noului Bauhaus european 
2023. Având în vedere succesul ultimelor două ediții, ca-
re au primit peste 3.000 de candidaturi din toate state-
le membre ale UE, concursul din 2023 va acorda premii 
pentru 15 inițiative exemplare care stabilesc o legătură 
între durabilitate, estetică și incluziune – cele trei valori 
fundamentale ale noului Bauhaus european. În contex-
tul Anului european al competențelor, ediția din acest 
an va avea o componentă axată pe educație și învățare. 
Pentru prima dată, vor fi binevenite și candidaturile pen-
tru proiecte și concepte din Balcanii de Vest. La fel ca 
anul trecut, vor exista premii specifice pentru persoane-
le cu vârsta sub 30 de ani. Candidaturile se primesc până 
la data de 31 ianuarie 2023, ora 19:00.

Premiile din 2023 vor recompensa proiecte existente, 
precum și concepte dezvoltate de tinere talente în pa-
tru categorii:

 9 reconectarea cu natura
 9 redobândirea sentimentului de apartenență
 9 prioritizarea locurilor și a persoanelor care au cea 

mai mare nevoie
 9 necesitatea unei gândiri pe termen lung, care să 

țină seama de ciclul de viață în ecosistemul industrial
În fiecare categorie, candidații pot alege între trei 

componente paralele ale concursului:
• Componenta A: „Campionii noului Bauhaus euro-

pean”, dedicată proiectelor existente și finalizate cu re-
zultate clare și pozitive.

• Componenta B: „Staruri în devenire ale noului 
Bauhaus european”, dedicată conceptelor prezentate 
de tinere talente cu vârste de până în 30 de ani. Con-
ceptele se pot afla în diferite stadii de dezvoltare, de la 
idei cu un plan clar până la nivelul de prototip.

• Componenta C: „Campionii noului Bauhaus european 
în domeniul educației”, dedicată inițiativelor axate pe edu-
cație și pe învățare. Sunt eligibile atât proiectele finalizate, 
cât și inițiativele cu un nivel minim de maturitate.

Premiile 2023 vor fi acordate unui număr de 15 câș-
tigători, care vor primi un premiu în valoare de până la 
30.000 EUR, precum și un pachet de comunicare pentru 
a-i ajuta să își dezvolte și să își promoveze în continuare 
proiectele și conceptele.

Procedura de prezentare a candidaturilor
Candidații de toate naționalitățile și din toate mediile 

sunt bineveniți dacă proiectele și conceptele lor sunt pu-
se în aplicare în UE sau în Balcanii de Vest. Aceștia ar tre-
bui să își depună candidaturile prin intermediul site-ului 
oficial dedicat premiilor NBE.

Toate detaliile privind procesul de depunere a candi-
daturilor sunt incluse în ghidul solicitanților, disponibil în 
toate limbile UE și ale Balcanilor de Vest.

Sursa: romania.representation.ec.europa.eu

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pe luna decembrie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
pentru luna decembrie 2022!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în spri-
jinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile 
din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze dife-
rite investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate 
oportunitățile de finanțare din programele operaționa-
le și schemele de grant, ce se derulează în prezent în Ro-
mânia, precum și oportunitățile din Programul Național 
pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și 
URBACT III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunica-
re > Bibliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finan-
țare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1313/CSF_Decembrie_2022_centralizat.pdf

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://romania.representation.ec.europa.eu
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/docs/106/catalogul-surselor-de-finantare
https://www.adrmuntenia.ro/docs/106/catalogul-surselor-de-finantare
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1313/CSF_Decembrie_2022_centralizat.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1313/CSF_Decembrie_2022_centralizat.pdf
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În Catalogul monumentelor istorice din 
județul Călărași, publicat în anul 2007 de 

Direcția județeană pentru cultură și patrimoniu, 
pe raza comunei Șoldanu este inventariată, 
ca obiectiv de patrimoniu de interes național, 
Mănăstirea Negoiești, despre care se precizează 
că este construită în anul 1649,  fiind ctitorită 
de Matei Basarab și soția sa Elina.

În cele ce urmează sunt prezentate mai multe date a-
tât despre contextul istoric, cât și despre importanța ar-
hitecturală a mănăstirii în ansamblu, dar mai ales a Bi-
sericii ridicată aici de Matei Basarab și doamna sa Elina, 
considerată pe bună dreptate a fi cel mai important mo-
nument istoric din actualul județ Călărași, o adevărată 
bijuterie arhitecturală, cum se poate remarca și din foto-
grafiile atașate prezentului articol.

Despre domnia lui Matei Basarab (1632-1654) se cu-
noaște faptul că a fost o epocă de înflorire culturală, con-
sacrându-se ca cel mai mare ctitor ortodox al neamului 
românesc. A ridicat din temelie peste 30 de biserici la ca-
re se adaugă refacerea multor altora, atât în țara, unde l-a 
depășit cu mult chiar și pe Ștefan cel Mare, cât și la Mun-
tele Athos și la sud de Dunăre, la Vidin și Șistov. Numai pe 
teritoriul de azi al județului Călărași Matei Basarab a ctito-
rit trei biserici, la Mănăstirea, Plătărești și Negoiești.

Mănăstirea Negoiești, care făcea parte din lanțul de 
mănăstiri întărite cu ziduri de fortăreață pe care le-a 
construit Matei Basarab la Dunăre, pentru a juca un rol 

de apărare împotriva invaziilor otomane într-o regiune 
lipsită de cetăți de apărare, a fost ridicată în anul 1649  
într-un sat vechi, cu o poziție strategică pe cursul Arge-
șului, unde domnitorul își ridicase un conac în anul 1640, 
care timp de 10 ani devenise o adevărată reședință de 
vară a lui Matei Basarab. Aici, la Negoiești, emite domni-
torul mai multe acte oficiale datate între anii 1840-1850, 
ceea ce confirmă aprecierea unor istorici care susțin că 
pentru o bună bucată de vreme capitala Țării Românești 
se mutase la Negoiești, pe Argeș!

În asemenea condiții era normal ca aici Matei Basa-
rab să ridice o biserică impunătoare, înconjurată de ma-
sive ziduri de apărare și cu o poartă de acces fortificată. 
Letopisețul Cantacuzinesc  îi atribuie lui Matei Basarab 
ctitoria de la Negoiești, pe Argeș, în timp ce pisania bi-
sericii, scrisă în limba slavonă, menționează ca ctitor pe 
„cinstita doamnă Elina, soția marelui și bine-cinstitorului 
domn, Io Matei Basarab.”

(continuare în pagina 6)

Bijuterii arhitecturale călărășene: Mănăstirea Negoiești
Foto: fbcdn.net
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(continuare din pagina 5)
Probabil că ridicarea Bisericii de la Negoiești este în 

egală măsură opera celor doi membri ai familiei dom-
nitoare. Aceștia, după cum o confirmă documentele de 
epocă, au ctitorit împreună numeroase alte clădiri de 
acest gen.

În „Istoria Țării Românești” a cronicarului Radu Po-
pescu se face mențiunea că această mânăstire este cel 
mai nou lăcaș de cult al lui Matei și a doamnei sale Ele-
na, care la un an după construcție au închinat-o la Mun-
tele Athos și căreia i-au oferit o serie de cărți și odoare 
religioase. Se mai făcea precizarea că însuși domnul Ță-
rii Românești a intervenit la egumenii de la Sfântul Mun-
te pentru a trimite egumeni și stareți care să ia în primi-
re afacerile noii mănăstiri. Se poate deci trage concluzia 
că din anul 1650 biserica din Negoiești a fost ridicată la 
rangul de mănăstire, din moment ce ea a fost închinată 
sfântului munte din Grecia iar afacerile administrative și 
religioase au fost acordate egumenilor greci.

În ceea ce privește aspectul bisericii, incinta avea for-
ma unui patrulater neregulat. Zidurile erau din piatră și 
cărămidă, turnul bisericii era construit din cărămidă pâ-
nă la jumătate iar restul din lemn. Cupola era protejată 
în exterior și în interior cu șindrilă de brad. În altar par-
doseala era din scânduri de lemn în loc de piatră. Înălți-
mea totală a boltei era estimată la 30 stânjeni și jumă-
tate. Ferestrele erau din fier și erau prevăzute cu gea-
muri. Pardoseala interioară a bisericii era din cărămidă, 
ușile erau făcute din scânduri de stejar și se închideau cu 
ajutorul unor balamale. Casele egumenești  au fost con-
struite odată cu lăcașul bisericii (din proiect cum spun 
cronicile timpului) din zid. Inițial ele cuprindeau un nu-
măr de 8 încăperi, acoperite cu șindrilă și prevăzute fi-
ecare cu pivnițe. Pe jos acestea erau pardosite cu scân-
dură din lemn de stejar. Ușile erau din lemn, iar ferestre-
le erau din fier. Toate încăperile erau prevăzute cu sobe 
de încălzit. Pivnițele erau foarte mari fiind pardosite cu 
scânduri de stejar. Toate erau prevăzute cu uși din lemn. 
Ele erau destinate păstrării produselor necesare aprovi-
zionării egumenilor și călugărilor mănăstirești. Mărturi-
ile documentare păstrate pentru secolul al XVII-lea ara-
tă că în general activitatea mănăstirii nu a cunoscut pe-
rioade lungi de liniște. În 1680 un document din fondul 
mănăstirii Cotroceni menționează faptul că în acel an se 
semnalase un prim atac din partea turcilor care au ata-
cat mănăstirea și au distrus o parte din lucruri. Atacurile 
se vor înteți în anii următori, prezența turcilor fiind mai 
vizibilă după anii 1720 când ei au început să prade sis-
tematic biserica și casele egumenești. Astfel, într-o de-
scriere a mănăstirii din anul 1810 se făcea precizarea că 
ea fusese părăsită de egumeni în totalitate, iar în interi-
or picturile religioase fuseseră distruse, biserica fiind lip-
sită chiar de ferestrele de fier, iar odăile egumenești se 

găseau într-o ruină totală. Zidul care înconjura mânăsti-
rea a fost și el distrus în mai multe locuri, clopotnița fi-
ind și ea distrusă.

Importante reparații au fost efectuate după anul 
1848, deoarece clădirea bisericii, la fel ca altele din zonă, 
fusese afectată de puternicul cutremur din anul 1838. 
Restaurarea a fost terminată în anul 1862, când s-a înce-
put și refacerea picturii sub conducerea pictorului Con-
stantin Lecca, sprijinit de Mișu Popp, alt pictor vestit al 
acelor vremi.

Reparațiile efectuate în acei ani au afectat în primul 
rând biserica căreia i-au fost montate noi ferestre și aco-
perită din nou cu șindrilă. A fost efectuată o primă eta-
pă de zugrăvire interioară a unor scene religioase. Ce-
le mai multe modificări au fost aduse lăcașelor egume-
nești. Toate încăperile au fost reparate, învelite cu șindri-
lă, dotate cu sobă și geamuri. Au fost aduse , de aseme-
nea, modificări pivnițelor, care din 8 încăperi au rămas 
doar 6. În acestea s-au repardosit podelele, construin-
du-se și două cuhnii pentru păstrarea butoaielor de vin. 
A fost reparată clopotnița, căreia i s-a montat un clopot 
și o toacă de fier.

Ocupația străină nu a ocolit nici Mănăstirea Negoiești 
în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, rușii au 
ocupat-o în trei rânduri (1802-1806; 1811-1812; 1853-
1856) având aici un comandant ce se ocupa cu dirija-
rea transporturilor, în alte perioade pe aici au trecut tur-
cii (care au înaintat spre București în timpul răscoalei din 
1821, iar în 1822 se retrăgeau spre Turtucaia cu un mare 
număr de prizonieri provenind din armata eteristă), iar 
apoi austriecii care în anii 1851-1852 au staționat aici cu 
efective mari intenționând la un moment dat să intre în 
Peninsula Balcanică.

Potrivit legii de secularizare a averilor mănăstirești, 
din anul 1863 Mănăstirea Negoiești devine biserică mi-
reană cu hramul „Sfinții Voievozi”. Bunurile sale impor-
tante, moșiile și celelalte terenuri trec în posesia statului. 
Lăcașul a mai fost reparat în 1927 și după cutremurul din 
anul 1940. Puternic afectată după cutremurul din mar-
tie 1977, biserica este practic părăsită. După decembrie 
1989 se fac mai multe încercări de reabilitare a bisericii și 
zidurilor de incintă, nefinalizate însă din lipsă de fonduri.

Grație perseverenței preotului paroh Nicolae Truș-
că, în perioada 2013-2015 întregul complex de la Nego-
iești a fost reabilitat cu fonduri europene, urmare a unui 
proiect finanțat prin Agenția de Dezvoltare Regională 
Sud-Muntenia de la Călărași.

În anul Centenarului Marii Uniri, ctitoria lui Matei 
Basarab își ridică corpul zvelt deasupra orizontului, re-
născând precum pasărea Phoenix din propria cenușă, 
spre bucuria spirituală a celor de astăzi și spre cinstirea 
memoriei ctitorilor de ieri!

Sursa: costeltudor.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://costeltudor.ro
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Joi, 8 decembrie 2022, a fost semnat contractul de 
proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului 
„Modernizarea infrastructurii de transport public local 
de călători și creșterea atractivității transportului ne-
motorizat: realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv 
pentru recreere, de-a lungul râului Argeș”. Durata con-
tractului este de 15 luni, astfel: 3 luni pentru realiza-
rea proiectului tehnic și detaliilor de execuție și 12 luni 
pentru execuția lucrărilor. Valoare contractului este de 
9.145.624,60 de lei, fără TVA. Vor fi realizați 6,558 km 
de piste de biciclete, pe următorul traseu: Strada Basa-
rabiei 1,369 km; Bulevardul Petrochimiștilor 1,221 km; 
Străzile Lânăriei și Târgul din Vale 2,024 km; Promena-
da râului Argeș 1,944 km.

Sursa: ziarulargesul.ro

Noi piste
pentru bicicliști, la Pitești

Orașul Pucioasa își schimbă tot mai mult în bine as-
pectul și condițiile oferite. Vineri, 9 decembrie 2022, a 
avut loc redeschiderea a două dintre obiectivele ce au 
beneficiat de finanțare pentru reabilitare și moderniza-
re. Este vorba despre Piața Cartaxo și Colegiul Național 
„Nicolae Titulescu”. Piața a fost refăcută printr-un pro-
iect cu finanțare de la Compania Națională de Investiții, 
prin Programul național de construcții de interes pu-
blic sau social, iar Colegiul Național „Nicolae Titulescu” 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală și din bu-
getul local. În refacerea pieței au fost investite aproxi-
mativ 10 milioane. Inaugurarea investiției de la Colegiul 
„Nicolae Titulescu”, a fost marcată și prin organizarea 
Zilei Porților Deschise, prilej pentru cei doritori să vizi-
teze unitatea de învățământ modernizată.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Două
obiective cheie pentru orașul Pucioasa 

se redeschid

A fost semnat contractul de finanțare, din Planul Na-
țional de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru proiec-
tul „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportu-
lui public”, depus de Primăria Municipiului Călărași.

Proiectul, care vizează operaționalizarea transpor-
tului public local la nivelul Zonei Urbane Funcționale a 
municipiului Călărași, presupune investiții de moderni-
zare a condițiilor de transport metropolitan și creșterea 
accesibilității acestuia, însemnând:

• Autobuze electrice (10 m) dotate – 9 bucăți;
• Stații de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor 

electrice – 3 bucăți;
• Stații de încărcare standard în autobaza de trans-

port public – 9 bucăți;
• Lucrări pentru amplasarea și instalarea stațiilor 

de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice;
• Lucrări pentru amplasarea și instalarea stațiilor 

de încărcare standard în autobaza de transport public;
• Lucrări de construcții pentru branșarea puncte-

lor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice.
Valoarea investiției este de 25.622.948,86 lei cu TVA.
Sursa: opiniacalarasi.ro

Autobuze electrice,
la Călărași

Fonduri europene
pentru infrastructura

de transport
a județului Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

A fost semnat contractul pentru 
modernizarea și dezvoltarea sistemului 

de transport public în municipiul Giurgiu și 
zona sa metropolitană.

Proiectul este în valoare de 78,7 de milioane de lei și 
va fi finanțat din Planul Național de Redresare și Rezili-
ență (PNRR). Investiția va avea impact asupra reducerii 
poluării și creșterii siguranței rutiere, prin achiziția de 
autobuze și microbuze electrice. Din zona metropolita-
nă a municipiului Giurgiu fac parte comunele: Băneasa, 
Daia, Frățești, Gogoșari, Gostinu, Izvoarele, Malu, Oin-
acu, Putineiu, Schitu, Slobozia, Stănești, Stoenești și To-
poru. Un alt contract finanțat prin PNRR vizează achizi-
ția de microbuze electrice pentru realizarea transpor-
tului public de călători între orașul Bolintin-Vale și co-
muna Bolintin-Deal și retur precum și din zona centrală 
către zonele periferice ale fiecărei localități. Contractul 
este în valoare de 4,68 de milioane de lei.

Sursa: cronicagiurgiuveana.ro

Foto: dbonline.ro
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Comuna Făcăeni din județul Ialomița investește ma-
siv în sistemul de educație, atât din fonduri proprii cât 
și din fonduri europene. Din toamna acestui an, Școa-
la Gimnazială Făcăeni este beneficiara unui grant ne-
rambursabil în valoare de 756.783 lei finanțat din PN-
RR pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar 
în rândul elevilor din ciclul gimnazial.

Prin proiectul „Reducerea abandonului școlar în Școala 
Gimnazială Făcăeni, Ialomița” – cod F-PNRAS-1-2022-1069, 
Școala Gimnazială Făcăeni, în calitate de beneficiar, își pro-
pune să reducă abandonul școlar și să crească atractivita-
tea actului educațional astfel încât elevii să vină cu drag la 
școală. Proiectul se adresează unui număr de 130 de elevi 
înmatriculați în ciclul gimnazial, 44 de copii și tineri care au 
abandonat timpuriu școala, 20 de cadre didactice, 70 de 
părinți și se desfășoară timp de 36 de luni, în perioada 27 
septembrie 2022 - 27 septembrie 2025.

Sursa: antenaialomiteana.ro

Educația
se modernizează constant

în comuna Făcăeni

IALOMIȚA
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Miercuri, 7 decembrie a.c., au fost semnate do-
uă parteneriate importante pentru descongestiona-
rea traficului rutier pe Valea Prahovei (DN1). Potrivit 
acestuia, în perioada imediat următoare, CJ Prahova 
va lansa licitațiile pentru proiectarea și execuția aces-
tor obiective. Drumul de acces de la Comarnic va avea 
o lungime de 5,86 km, iar construcția lui va dura 24 
de luni de la semnarea contractului. Drumul de acces 
rutier complementar, necesar descongestionării circu-
lației din zonele centrale ale orașelor Bușteni și Azu-
ga, va avea o lungime de 9,43 km și va fi finalizat în 36 
de luni de la semnarea contractului. Finanțarea acestor 
proiecte este asigurată de Ministerul Transporturilor, 
din POT 2021-2027. Valoarea totală estimată a lucrări-
lor este de 1,179 miliarde de lei: 341 milioane lei pen-
tru accesul rutier în zona localității Comarnic, 838 mili-
oane lei pentru accesul rutier în zona localităților Azu-
ga și Bușteni.

Sursa: adevarul.ro

Centuri ocolitoare
pentru Comarnic, Bușteni și Azuga
PRAHOVA

Au fost semnate 105 noi contracte de finanțare prin 
componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de 
Redresare și Reziliență. La nivelul județului Teleorman, 
au fost semnate luni, 6 decembrie a.c., contractele pen-
tru proiectele depuse de Primăria Beuca – „Realizare 
Plan Urbanistic General - format GIS, în Comuna Beuca, 
județul Teleorman” și Primăria Nenciulești – „Actualiza-
re și transpunere în format GIS al PUG, în comuna Nen-
ciulești, județul Teleorman”, fiecare având valoarea de 
689.178 de lei plus TVA. Până în prezent, prin cele trei 
componente ale PNRR, au fost semnate 946 de contrac-
te de finanțare, în valoare de 7.138.813.573,46 de lei.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Contracte semnate
pentru Plan Urbanistic General 
în format digital în comunele 

Beuca și Nenciulești

TELEORMAN

Foto: pixabay.com

Foto: mpinteractiv.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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Data publicării 14 decembrie 2022

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.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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