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Sa modiﬁcat Ghidul solicitantului
pentru apelul de proiecte – „Sisteme fotovoltaice”!
În data de 23 august, Autoritatea de Management
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Ad
ministrației Publice a modiﬁcat, prin ordin de ministru,
Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte cu titlul
POR/2019/3/3.1/A/„SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7 Re
giuni, Axa prioritară 3  Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1 Sprijinirea eﬁcienței energetice, a gestio‐
nării inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiu
nea A  Clădiri rezidențiale/Sisteme fotovoltaice, apel
dedicat Administrației Fondului pentru Mediu (AFM),
în cadrul Programului Operațional Regional (POR)
20142020.

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Ordinul de ministru și forma consolidată a ghi
dului pot ﬁ consultate pe siteul dedicat implementării
POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Axa 3, accesând următorul link:
https://regio.adrmuntenia.ro/axa3/static/1198 sau pe
siteul ministerului 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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Situația proiectelor POR în data de 9 septembrie 2019
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INFO
ADR SUD MUNTENIA

Titlu
Mirela
TIBERIU
• 13 aniTitlu
de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 septembrie, colega noastră Mirela
TIBERIU, arhivar, Compartimentul arhivă, a împlinit 13
ani de activitate în Agenție!
Cu această ocazie, o felicităm șii mulțumim pentru
colegialitate și pentru întreaga activitate desfășurată
în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași

www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

RO‐Energy, apel de proiecte pentru creșterea
eﬁcienței energetice
Sursă foto: cdn.interakt.md

Operatorul de fonduri Innovation Norway a lansat
apelul de proiecte ce au ca scop creșterea eﬁcienței
energetice. Alocarea bugetară în cazul acestui apel este
de aproape 13 milioane de euro, iar potențialii aplicanți
sunt instituțiile publice, IMMurile și ONGurile. Astfel,
pot ﬁ depuse cereri de ﬁnanțare care au în vedere:
• eﬁcientizarea energetică în clădiri (deținute de
entități nonproﬁt);
• eﬁcientizarea energetică în industrie;
• eﬁcientizarea energetică în infrastructură;
• eﬁcientizarea energetică a produselor;
• eﬁcientizare energetică în transporturi.
Sursa: fonduri‐structurale.ro

Peste 17 milioane de euro destinate distribuirii fructelor, legumelor
și produselor lactate în România

E

Sursă foto: national.ro

levii din România sunt
încurajați să adopte o
alimentație sănătoasă
prin programul Uniunii
Europene (UE) privind
stimularea consumului
de fructe, legume și lapte
în școli, care
continuă. Astfel, din cele
peste 17 milioane de euro
acordate țării noastre,
6,86 milioane de euro sunt
destinate consumului de
fructe și legume, în timp ce
10,8 milioane de euro sunt
alocate programului de
distribuire a laptelui și a
produselor lactate.
În anul școlar precedent peste 20 de milioane de
copii, reprezentând 20% din UE, au beneﬁciat de acest
program. În ﬁecare an școlar, acest program primește
o sumă totală de 250 de milioane de euro. Pentru 2019
2020, au fost alocate 145 de milioane de euro pentru
fructe și legume și 105 milioane de euro pentru lapte și
produse lactate. Deși participarea la program este fa
cultativă, toate statele membre ale UE au ales să se im
plice, ﬁe parțial, ﬁe în întregul program. Fondurile na
ționale pentru țările din UE care participă la program în
www.adrmuntenia.ro

acest an școlar au fost aprobate și adoptate de Comisia
Europeană în luna martie 2019. De asemenea, țările
pot suplimenta ajutoarele UE cu fonduri naționale.
Statele membre pot decide modalitatea de punere
în aplicare a programului, inclusiv tipurile de produse pe
care le vor primi copiii sau tema măsurilor educative in
stituite. Totuși, alegerea produselor distribuite trebuie
să se bazeze pe considerații legate de sănătate și de me
diu, de caracterul sezonier, de disponibilitate și de varietate.
Sursa: ﬁnantare.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Fonduri destinate panourilor fotovoltaice
în clădirile rezidențiale

P

Sursă foto: ecosolaris.ro

ersoanele ﬁzice
care doresc săși
instaleze panouri
fotovoltaice pentru
producerea energiei
electrice pot primi
subvenții de la stat
în valoare de maximum
20.000 de lei.
Contractul de ﬁnanțare
aferent acestui program
a fost semnat la nivelul
autorităților publice
centrale implicate,
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice și Ministerul
Mediului, în data
de 26 august.
Apelul de proiecte are ca beneﬁciari ﬁnali 33.000
de persoane ﬁzice din mediul urban sau rural, din cele
șapte regiuni mai puțin dezvoltate. Subvențiile acordate
prin proiect acoperă cheltuielile aferente achiziției sistemului
de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de
3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni,
tablou electric), precum și 15% din montajul și punerea
în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice. Fondurile
reprezintă 90% din valoarea totală a unui sistem, beneﬁciarul
asigurând o coﬁnanțare de 10%. Pentru a primi ﬁnanțare,
cei interesați trebuie să apeleze la unul dintre instalatorii

validați de Agenția Fondului de Mediu, având următoarele
documente: cerere de ﬁnanțare tehnoredactată; copia
actului de identitate; extrasul de Carte funciară nu mai
vechi de 30 zile; rezultat pentru dreptul de proprietate;
dovezi că nu are restanțe la taxe și impozite.
Fondurile sunt asigurate prin POR 20142020, Axa priori
tară 3, Prioritatea de investiții 3.1 A și se ridică la o valoare de
peste 107.396.471 euro, din care peste 93 de milioane de euro
provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar peste
14 milioane de euro reprezintă contribuția bugetului de stat.
Sursa: ﬁnantare.ro

27 de milioane de euro
pentru rechizitele
copiilor dezavantajați

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: radioconstanta.ro

Copiii dezavantajați din învățământul de stat
preșcolar, primar și gimnazial, pentru care riscul de
abandon școlar este iminent, vor beneﬁcia de rechizite
școlare gratuite, în vederea prevenirii acestei situații.
Măsura a fost adoptată la ﬁnele lunii august de
Autoritatea de Management pentru Programul Opera
țional Ajutorarea persoanelor Dezavantajate din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene, prin apelul „Acor‐
dare de materiale școlare”.
Sursa: ﬁnantare.ro
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SUD MUNTENIA

Oportunități de petrecere a timpului liber
oferite de Programul Interreg VA
RomâniaBulgaria

P

entru locuitorii aﬂați de o parte și de cealaltă a Dunării, dea lungul graniței dintre România și
Bulgaria, dar mai ales pentru cei interesați de atracțiile naturale sau culturalistorice din
spațiul dunărean, Programul Interreg VA RomâniaBulgaria a implementat numeroase proiecte
cu scopul de a promova aceste realități, contribuind astfel în mod pozitiv la îmbunătățirea
calității vieții în regiunea transfrontalieră.
În vederea planiﬁcării unei vizite în regiune, pot
ﬁ alese mai multe dintre opțiunile oferite de cele 32
de noi produse turistice sau servicii de promovare a
atracțiilor naturale și culturale din regiune, realizate pâ
nă la acest moment cu ﬁnanțare de la Uniunea Euro
peană, prin Programul Interreg VA RomâniaBulgaria.
Printre aceste produse se pot găsi baze de date
pentru siturile culturale, naturale și istorice, platforme
online inovative și interactive GIS pentru furnizarea
de informații și servicii turistice, trasee turistice com
plexe, rute destinate descoperirii siturilor romane în
vederea utilizării durabile a patrimoniului cultural co
mun, ecoturism, aventură cu balonul cu aer cald, pro
duse turistice cu ajutorul cărora pot ﬁ descoperite
www.adrmuntenia.ro

tradiții vechi autentice. Toate acestea pot ﬁ explorate
prin intermediul unor metode moderne ce valoriﬁcă
echipamente digitale avansate, modele 3D sau
animații, dar și cu ajutorul bicicletelor electrice.
Programul Interreg VA RomâniaBulgaria are ca
obiectiv principal dezvoltarea zonei de graniță dintre
cele două țări prin ﬁnanțarea unor proiecte comune,
având un buget total de 258,5 milioane de euro, alocat
pentru șase axe prioritare. Mai multe detalii despre
Programul Interreg VA RomâniaBulgaria, despre pro
iectele ﬁnanțate, precum și despre evenimentele vii
toare, poate ﬁ accesată următoarea pagină de internet:
www.interregrobg.ro.
Sursa: obiectiv‐online.ro

7

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #432
26 august • 8 septembrie 2019

TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Repere istorice românești:
Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”

C

omplexul Național Muzeal „Curtea
Domnească” din județul Dâmbovița
cuprinde numeroase muzee și case
memoriale, printre care, pentru a vă
capta interesul, menționăm doar
Ansamblul Monumental „Curtea
Domnească”, în cadrul căruia se remarcă
Turnul Chindiei, emblema municipiului
Târgoviște.
Reședință domnească între 1396 și 1714, Târgoviște –
unde urmele de locuire datează din neolitic a deținut
în toată această perioadă statutul de cel mai important
centru economic, politic, militar și cultural al țării Ro
mânești. Aceste aspecte de o importanță capitală, bine
valorizate în prezent prin produse culturale și de diver
tisment care conferă acestui spațiu o dinamică aparte,
constituie premisele unui citybreak sau chiar ale unei
vacanțe pe toate gusturile.
Astfel, pentru o vacanță culturală, Complexul Națio
nal Muzeal „Curtea Domnească” pune la dispoziția vi
zitatorilor colecții a căror calitate, varietate și reprezen
www.adrmuntenia.ro

tativitate este dată de 14 muzee și case memoriale:
Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, Muzeul
Scriitorilor Dâmbovițeni, Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi
Românești, Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în
Paleolitic, Muzeul de Istorie, Muzeul „Vasile Blendea”,
Muzeul de Artă, Casa Atelier „Gheorghe Petrașcu”, Mu
zeul de Etnograﬁe și Folclor Pucioasa, Ansamblul Brân
covenesc de la Potlogi, Casa Atelier „Gabriel Popescu”
din Vulcana Pandele, Casa Memorială I. L. Caragiale,
Expoziția „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la
cavalerismul Școlii de Oﬁțeri ‘Ferdinand I’ la spațiul
profan al procesului și execuției soților Ceaușescu și al
sfârșitului regimului totalitar din România”, Muzeul
Etnograﬁc „Prof. Dumitru Ulieru” Pietroșița.
Cu o vastă experiență în domeniu, instituția cul
turală își așteaptă vizitatorii cu oferte culturaleduca
tive, proiecte și programe din ce în ce mai diversiﬁcate
și mai apropiate de nevoile și dorințele acestora, des
chizândule gustul pentru istoria locurilor și, mai ales,
prin valoarea și ineditul informațiilor furnizate.
Surse: muzee‐dambovitene.ro
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INFO
JUDEțE

A fost inaugurată clădirea noului spital
din Mioveni!

Eveniment important în orașul Mioveni: sa realizat
recepția primului spital de stat construit cu ﬁnanțare asi
gurată de administrația locală și centrală!
Construită după exigențele europene, unitatea me
dicală pune la dispoziția pacienților, prin cele șase secții
și numeroasele compartimente cu diverse specializări,
servicii medicale asigurate la cele mai înalte standarde,
prin aparate și tehnologii medicale de top. Astfel, calitatea
actului medical este garantată prin dotări precum: an
giograf pentru intervenții cardiovasculare, aparatură de
radiologie la cel mai înalt nivel, cu rezonanță magnetică
nucleară, computer tomograf, aparate de radiologie ﬁxe
și mobile, echipamente pentru intervenții minim invazive,
dar și prin echipamente și sisteme moderne de ventilație,
de ﬁltrare și transport al aerului către ﬁecare etaj, separat.
Dacă aparatura de ultimă oră generează servicii me
dicale de calitate furnizate cetățenilor, construcția, pro
iectarea și circuitele din blocul operator reduc la zero
riscul de infecție intraspitalicească, garantând siguranță.
În acest sens spitalul a fost prevăzut cu dispozitive elec
tronice de control al accesului, ﬁltre de siguranță, moni

torizare video, precum și sistem de ventilație propriu
care ﬁltrează aerul la o puritate de 99,99 %. De asemenea,
având în vedere că în orașul Mioveni își desfășoară acti
vitatea platforma nucleară ICNFCN, spitalul a fost dotat
cu o cameră specială de decontaminare și un adăpost
antiatomic, având o capacitate de 100 de persoane. În
caz de urgențe majore sau alte pericole, spitalul are 11
căi de evacuare pentru personal și pacienți. Totodată, se
regăsesc două generatoare și două UPSuri care vor asi
gura funcționarea pentru 48 de ore în caz de avarie, fără
să ﬁe afectată activitatea. Spitalul a fost conceput să re
ziste și la cutremure de până la 9,4 grade pe scara Ri
chter.
Realizarea spitalului din Mioveni a necesitat investiții
de peste 60 de milioane de euro. Din acestea, aproximativ
20 de milioane de euro au fost asigurate prin Programul
Național de Dezvoltare Locală II, patru milioane de euro
au ca proveniență Fondul de rezervă al Guvernului Ro
mâniei, administrația locală alocând, din bugetul propriu,
aproximativ 36 de milioane de euro.
Sursa: curier.ro

Corp nou
de clădire
pentru Spitalul Județean
de Urgență din Călărași
CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIțA

Transformarea
municipiului Târgoviște
continuă!

Pentru creșterea calității serviciilor de sănătate
furnizate călărășenilor, administrația județeană va
construi un corp nou de clădire în cadrul Spitalului de
Urgență Călărași. Astfel, cu o ﬁnanțare de peste 30 de
milioane de euro, asigurată de Compania Națională
de Investiții, în aproximativ trei ani va ﬁ ridicat un corp
nou în care vor funcționa 272 de paturi și în care vor
ﬁ mutate secțiile: Psihiatrie, Neurologie, Geriatrie, Pe
diatrie, Oncologie, Chirurgie plastică, precum și un Bloc
operator destinat nașterilor. De asemenea, secțiile
vor ﬁ dotate cu aparatură modernă.
În prezent, unitatea spitalicească este în proces
de reevaluare, ca urmare a scăderii cu 21 a numărului
de paturi contractate prin Casa de Asigurări de Sănă
tate, acestea ﬁind transferate în mediul privat.
Sursa: adevarul.ro
www.adrmuntenia.ro

Spațiile verzi și pietonale amenajate, mobilierul
urban modern, accesul gratuit la internet și muzica am
bientală sunt câteva din îmbunătățirile de care vor be
neﬁcia târgoviștenii ca urmare a investițiilor ce vor ﬁ
realizate în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare
Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”. Autoritățile lo
cale au anunțat la sfârșitul lunii august lansarea proce
durii de achiziție a lucrărilor prin care, o zonă pietonală
din centrul municipiului Târgoviște va ﬁ transformată
fundamental. Astfel, vor ﬁ efectuate lucrări de desfacere
integrală a pavimentului existent și de realizare a unui
pavaj nou, va ﬁ instalat mobilier urban modern, ilumi
natul exterior urmând a ﬁ încastrat în pavaj. De ase
menea, vor ﬁ amenajate spații verzi generoase și vor ﬁ
refăcute rețelele edilitare aferente pieței.
Sursa: targovistenews.ro
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GIURGIU

INFO
JUDEțE

O nouă zonă modernizată în Giurgiu!

Locuitorii municipiului Giurgiu se vor bucura de o
nouă zonă modernizată, precum și de 100 de locuri
pentru parcare. În acest sens, administrația locală a
semnat, la ﬁnele lunii august, contractul pentru dele
garea lucrărilor la obiectivul de investiții „Sistematizare
verticală zona PT 18 etapa I” – lucrări de construcții
parcări. Astfel, zona din vecinătatea străzii Petre Ghel
mez și a bulevardului Independenței, cu alee de acces
din strada Vlad țepeș, va ﬁ modernizată printrun pro
iect a cărui valoare se ridică la 700 de mii de lei. Lucră
rile vor ﬁ realizate în șase luni.
Sursa: primariagiurgiu.ro

IALOMIțA

Comunități locale
susținute prin ADI Ialomița!

C

ondițiile de viață
ale ialomițenilor
din opt localități vor ﬁ
îmbunătățite semniﬁcativ,
ca urmare a noilor
contracte de ﬁnanțare
destinate dezvoltării
comunităților locale,
semnate în luna august.
Astfel, administrația județeană
ialomițeană, prin intermediul Asocia
ției de Dezvoltare Intercomunitare Ia
lomița (ADI Ialomița), va ﬁnanța opt
noi proiecte a căror valoare totală
este de 2.046.319, 67 de lei, din care
peste 470 de mii de lei constituie
contribuția administrațiilor locale, iar
peste 1,5 milioane de lei reprezintă
alocarea din Programul Județean de
Dezvoltare Locală.
Prin implementarea proiectelor, locuitorii din trei
comune vor beneﬁcia de condiții optime de desfășurare
a activităților în aer liber, prin realizarea unui teren de
sport multifuncțional în Armășești (în valoare de peste
247 de mii de lei), a unui teren sintetic de fotbal în Bor
dușani (cu peste 236 de mii de lei), precum și a unui
loc de joacă pentru copii, în comuna Vlădeni (cu inves
tiții de peste 244 de mii de lei). De asemenea, în locali
tatea Stelnica vor ﬁ ﬁnanțate lucrări privind racordarea
populației la sistemul de canalizare a apei menajere
www.adrmuntenia.ro

(printro alocare de 200 de mii de lei), în timp ce Colelia
va avea un sistem modern de alimentare cu apă și unități
de învățământ dotate cu echipamente performate (pro
iectul având o valoare de peste 236 de mii de lei). Nu
în ultimul rând, cu peste 327 de mii de lei, în Gârbovi
va ﬁ instalat un sistem video cu circuit închis, la Măr
culești localnicii vor beneﬁcia de un sistem de iluminat
public stradal modern, în valoare de aproximativ 231 de
mii de lei, iar în comuna Mihail Kogălniceanu trotuarele
vor ﬁ reabilitate prin investiții de circa 268 de mii de lei.
Sursa: realitatea‐ialomiteana.blogspot.com
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INFO
JUDEțE

„Prahova Iubește Basarabia!”
la a Va ediție!

La Palatul Culturii din Ploiești a avut loc, în pe
rioada 31 august1 septembrie, Festivalul Folcloric „Pra‐
hova Iubește Basarabia”.
Aﬂat la cincea ediție, evenimentul organizat de
Consiliul Județean Prahova și Centrul Județean de Cultură
Prahova a reunit ansambluri folclorice din Republica
Moldova, Ucraina (Cernăuți) și România (județul Pra
hova).
Festivalul a fost deschis prin Parada portului popu
lar, în cele două seri, desfășurânduse programe artis
tice oferite de Orchestra „Flacăra Prahovei”, Filarmo
nica „Paul Constantinescu” din Ploiești, soliști consacrați
de muzică populară din județul Prahova, împreună cu
Ansamblul Folcloric „Perinița” al Centrului Județean de
Cultură Prahova, de Ansamblul Folcloric „Doina Praho‐
vei”, precum și de soliști și ansambluri folclorice din Ba
sarabia și Cernăuți Ucraina. Serile de festival au fost în
cheiate cu recitalurile susținute de Laura Lavric și trupa
Zdob și Zdub.
Sursa: Consiliul Județean Prahova

TELEORMAN

Condiții mai bune
de traﬁc
între Alexandria
și Turnu Măgurele
Teleormănenii vor circula în curând în condiții op
time de traﬁc rutier. DN 52, principala arteră rutieră ce
face legătura între municipiile Alexandria și Turnu Mă
gurele, unul dintre marile porturi românești la Dunăre,
va ﬁ modernizat. Autoritățile centrale au semnat în
data de 26 august Contractul de lucrări ce are ca obiect
„Proiectare, asistență tehnică și execuție modernizare
DN52, Alexandria – Turnu Măgurele Km 1+350 – km
44+600; km 49+194 – km 52+649”.
Proiectul este ﬁnanțat din bugetul de stat, contrac
tul având o valoare de 126.323.299,45 lei, fără TVA. Pro
iectarea lucrărilor se va realiza în cinci luni, execuția a
cestora este estimată la 18 luni, în timp ce perioada de
garanție a lucrărilor are o durată de 96 de luni.
Sursa: infotr.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

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.

Biroul Județean GIURGIU

EDITOR

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

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,

Biroul Județean IALOMIȚA

Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN director adjunct,
• Cristina RADU șef Serviciu Comunicare,
• Mihaela FELEA,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Andreea PLOEȘTEANU,
• Șerban GEORGESCU,
• Florentin GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 9 septembrie 2019
Se distribuie gratuit

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,
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun.
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax
0244/595.594, 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

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași,
cod 910001, Tel./fax 0342100.160,
Email oi.poscce@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 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.

