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Joi, 19 noiembrie, la sediul Consiliului 
Județean Teleor man, începând cu ora 11:00, 

s-a desfășurat on-line ședința extraordinară 
de constituire a Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională (CpDR) Sud Muntenia, în urma vali-
dării rezultatelor alegerilor locale din 27 
septembrie a.c..

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea componen-

ței Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii 
de Dezvoltare Sud Muntenia.

• Proiect de hotărâre privind desemnarea președin-
telui și a vicepreședintelui Consiliului pentru Dezvoltare 
Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia.

• Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezen-
tanților Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în Comi-
tetul de Monitorizare a Programului Operațional Regi-
onal 2014-2020.

• Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de pro-
iecte strategice a căror documentație tehnică urmează 
să primească finanțare potrivit OUG 88/2020, Apelul 2.

Noii președinți de consilii județene din regiunea Sud 
Muntenia sunt: Ion MÎNZÎNĂ - Președintele Consiliul 
Jude țean Argeș, Vasile ILIUȚĂ - Președintele Consiliului Ju-
dețean Călărași, Corneliu ȘTEFAN - Președintele Consiliu-
lui Județean Dâmbovița, Dumitru BEIANU - Președin tele 
Consiliului Județean Giurgiu, Marian PAVEL - Preșe dintele 
Consiliului Județean Ialomița, Iulian DUMITRESCU- Preșe-
dintele Consiliului Județean Prahova și Adrian lonuț Gâ-
dea - Președintele Consiliului Județean Teleorman.

De asemenea, în cadrul ședinței domnul Adrian Ionuț 
GÂDEA, Președintele Consiliului Județean Teleorman, a pre-

luat mandatul de președinte al CpDR Sud Mun tenia, iar 
domnul Iulian DUMITRESCU, Președintele Consiliul Jude-
țean Prahova, a preluat mandatul de vicepreședintele al 
CpDR Sud Muntenia.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
este organismul regional deliberativ, fără personalitate 
juridică, care este constituit și funcționează pe principii 
parteneriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Mun-
tenia, în scopul coordonării activităților de elaborare și 
monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare re-
gională.

CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câ-
te patru de la nivelul fiecărui județ, din regiunea noas-
tră Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Praho-
va și Teleorman, după cum urmează: președintele consi-
liului județean, reprezentantul consiliilor locale munici-
pale, reprezentantul consiliilor locale orășenești, repre-
zentantul consiliilor locale comunale. Consiliul alege un 
pre ședinte și un vicepreședinte, care nu pot fi reprezen-
tanți ai aceluiași județ iar aceste funcții sunt îndeplinite, 
prin rotație, pentru câte un mandat de un an, de către 
președinții consiliilor județene.

Ședința extraordinară de constituire a Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Ținând cont de contextul epidemiologic actual, vă in-
formăm că se amână concursurile din perioada 17-19 
noiembrie 2020, respectiv 24-26 noiembrie 2020, du-
pă cum urmează:

• Concursul pentru ocuparea a două posturi de ex-
pert în cadrul Serviciului Dezvoltare, Direcția Dezvolta-
re și Comunicare, la sediul central din municipiul Călă-
rași din perioada 17-19 noiembrie 2020 se va organiza 

în perioada 2-4 decembrie 2020;
• Concursul pentru ocuparea unui post de expert în 

cadrul Serviciului Comunicare, Direcția Dezvoltare și Co-
municare, la sediul central din municipiul Călărași din 
perioada 24-26 noiembrie 2020 se va organiza în peri-
oada 8-10 decembrie 2020. Pentru acest concurs, do-
sarele de înscriere se depun, conform anunțului, până 
la data de 20 noiembrie 2020, ora 14.00.

Se amână concursurile pentru ocuparea posturilor 
de experți în cadrul ADR Sud Muntenia!

Mădălina CILIBEANU 
• 11 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 17 noiembrie, colega noastră Mădălina CILIBEANU, ex-
pert Serviciul comunicare, a împlinit 11 ani de activitate în cadrul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Pe această cale, îți mulțumim pentru motivație și pentru profesio-
nalismul manifestat în întreaga activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu multe realizări!

Corrigendum la Ghidul Solicitantului simplificat 
pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea 

documentațiilor necesare implementării proiectelor 
de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia
Ca urmare a Ordinului ministrului fonduri-

lor europe ne nr. 1377/19.11.2020 pentru mo-
dificarea „Ghidului Soli citantului. Condiții Spe-
cifice de accesare a fondurilor din Programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 pen-
tru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru 
perioada de programare 2021-2027, în do-
meniul specializării inteligente”, aprobat prin 
Ordinul ministrului fondu rilor europene nr. 
1018/2020, ADR Sud Muntenia publică, în da-
ta de 20.11.2020, un corrigendum la Ghidul So-
licitantului simplificat pentru acordarea de spri-
jin financiar pentru elaborarea documentațiilor 
necesare implementării proiec telor de speci-
alizare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia.

Prevederile Corigendumului pot fi analiza-
te acce sând următorul link: https://adrmunte-
nia.ro/download_file/article/582/SSI-Corri-
gendum-semnat-20-noiembrie-2020.pdf.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/download_file/article/582/SSI-Corrigendum-semnat-20-noiembrie-2020.pdf
https://adrmuntenia.ro/download_file/article/582/SSI-Corrigendum-semnat-20-noiembrie-2020.pdf
https://adrmuntenia.ro/download_file/article/582/SSI-Corrigendum-semnat-20-noiembrie-2020.pdf
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În data de 20 noiembrie, ADR Sud Muntenia 
a organizat online cea de-a treia reuniune a 

grupului actorilor interesați ai proiectului SHREC, 
dedicat revizuirii politicilor privind tranziția către 
o economie cu emisii scăzute de CO2.

Evenimentul a reunit actori importanți din sectorul 
energetic, ai mediului de afaceri, ai administrației publi-
ce locale și naționale precum și ai mediului academic.

Printre participanții la eveniment s-au aflat și repre-
zenții Complexului Energetic Oltenia care au fost inte-
resați în special de exemplul de buna practică prezen-
tat în cadrul Seminarului tematic online Politici și inova-
ții slovace în domeniul energiei, organizat de partenerii 
slovaci în luna octombrie, respectiv a Strategiei privind 
utilizarea hidrogenului ca sursă de energie regenerabi-
lă. Un alt subiect de interes pentru participanți a fost cel 
cu privire la colaborarea dintre mediul academic și cel 
de afaceri, privind schimbul de cunoaștere în domeniul 
eficienței energetice și al energiei regenerabile.

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Mun-
tenia în calitate de partener. Obiectivul general al pro-
iectului este de a îmbunătăți politicile regionale și nați-

onale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținu-
te din surse regenerabile în mixul global de energie și de 
a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor re-
generabile de către întreprinderi, comunități și gospo-
dării care țintesc spre un viitor cu un consum de ener-
gie mai scăzut în emisii de carbon. Proiectul este imple-
mentat de către un consorțiu format din opt parteneri 
din Olanda, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania, 
Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Universita-
tea de Științe Aplicate Hanze din Olanda. Mai multe de-
talii cu privire la proiect gasiți accesând: https://www.
adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236.

O nouă întâlnire a stakeholderilor 
proiectului SHREC, desfășurată online

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236
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Luni, 23 noiembrie, Autoritatea de 
Management (AM) pentru Programul 

Operațional Regional (POR) a publicat „Ghidul 
Solicitantului. Condiții specifice de accesare 
a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. 
POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritară 1, 
prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea 1.1.C 
- IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru 
investiții de transfer tehnologic, în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020”, 
aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor 
publice, dezvoltării și administrației nr. 4149 
din 23 noiembrie 2020.

Ghidul specific conține informațiile necesare în vede rea 
aplicării în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2020/1/ 
1.1.C./2, de tip non-competitiv, cu termen limită de de-
punere a cererilor de finanțare. În cadrul acestuia sunt 
detalii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de 
completare și de depunere a cererii de finanțare de că-

tre solicitant, condițiile de eligibilitate, precum și criteri-
ile și etapele de verificare, evaluare și contractare a pro-
iectelor ce privesc investiții de transfer tehnologic.

Ghidul, împreună cu anexele, poate fi descărcat de 
pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea de dez-
voltare Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiu-
nea Program > Axe > Axa 1, titlul „1.1.C – IMM în parte-
neriat cu ITT”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/down-
load_file/article/1592/Ghid-specific-1-1-C-apel-2-pdf.
rar, sau de pe site-ul AM POR, 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 imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

S-a lansat cel de-al doilea apel de proiecte 
privind investițiile pentru transfer tehnologic

Foto: pixabay.com

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1592/Ghid-specific-1-1-C-apel-2-pdf
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1592/Ghid-specific-1-1-C-apel-2-pdf
http://inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 24 noiembrie 2020

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Până la data de 18 decembrie, pot fi obținute finanțări 
europene nerambursabile în cadrul apelului noncom-
petitiv „Profesionalizarea carierei didactice”, aferent Axei 
prioritare 6 – „Educație și competențe”, Obiectivul spe-
cific 6.5 – „Creșterea numărului de oferte educaționa-
le orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea 
de soluții digitale/de tip TIC în procesul de predare” și 
Obiectivul specific 6.6 – „Îmbunătățirea competențelor 
personalului didactic din învățământul pre-universitar în 
vederea promovării unor servicii educaționale de calita-
te orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive”.

Astfel, cu un buget de 28 de milioane de euro, ape-
lul vizează implementarea unor măsuri de configurare a 
unui cadru normativ coerent și a unui cadru instituțio-
nal fiabil de profesionalizare a carierei didactice care să 
reglementeze, deopotrivă, debutul și evoluția în cariera 
didactică în sistemul educațional preuniversitar și prin 
înființarea sau restructurarea unor organisme sau insti-
tuții capabile să autoreglementeze, evalueze și certifice 
în domeniul carierei didactice.

Sursa: finantare.ro

Oportunități de profesionalizare 
a carierei didactice prin POCU!

 Din 2021, prime nerambursabile 
pentru producătorii agricoli

Producătorii agricoli pot benefi-
cia de prime de comercializare ce pot 
ajunge până la 20 de mii de euro, în fi-
ecare an, printr-un program ce se 
va derula în perioada 2021 – 2023. 
Această oportunitate poate fi ac-
cesată de persoane fizice, firme, 
întreprinderi individuale ori fami-
liale care desfășoară activități co-
merciale pe piața de produse agri-
cole primare, direct pentru consum 
sau către unități de procesare. De 
asemenea, în vederea accesării a-
cestor prime, trebuie respectate o 
serie de condiții precum: 

• deținerea în proprietate sau în 
arendă a unor suprafețe de teren 
a gricol, luciu de apa sau construc-
ții destinate producției agricole pe 
teritoriul României;

• atestat de producător sau docu-
mente de înregistrare ori licență de 

acvacultură/licență de pescuit co mercial;
• comercializarea produselor agri-

cole (cum ar fi legume, fructe, cere-
ale, animalele vii, păsări, lapte, ouă, 
miere de albine, ciuperci de cultură) 
sau a celor de acvacultura din produc-
ția proprie sau pescuit;

• dovada comercializării produ-
selor agricole pentru care există ates-
tat de producător sau licență de ac-
vacultura sau pescuit comercial.

Sursa: finantare.ro

Sprijin financiar 
de la stat 

pentru cultură!
Editurile, librăriile, companiile de 

spectacole, firmele și organizațiile ne-
guvernamentale care își desfășoară 
activitatea în domeniul culturii vor 
putea obține fonduri nerambursabi-
le în valoare totală de 100 de mili-
oane de euro, printr-o nouă sche-
mă de ajutoare. Se preconizează lan-
sarea a două tipuri de granturi:

1. microgranturi cu valoare fixă de 
4.000 de euro;

2. granturi variabile, raportate fie 
la vânzarea de carte, fie la numărul de 
bilete comercializate în anul 2019, cu 
un plafon maxim de 800 de mii de eu-
ro pentru fiecare beneficiar.

Pentru a afla mai multe detalii, se 
poate accesa următorul site: startup-
cafe.ro.

Sursa: startupcafe.ro
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Dintotdeauna, natura a fost pentru oameni 
un spațiu protector contra vicisitudinilor 

vieții, un cadru de contemplare a frumuseții! 
Așadar, să adoptăm atitudinea romanticilor 
și să admirăm splendoarea priveliștii oferite 
de lacul Scropoasa, supranumit și marea din 
Bucegi!

Situat în inima Bucegilor, la o altitudine de peste 1.000 
de metri, Scropoasa este un lac de baraj antropic, con-
struit în anul 1929 pentru a asigura regularizarea râului 
Ialomița. Deși are un potențial energetic ce a determi-
nat o premieră la nivel național - construirea primei hi-
drocentrale românești la Dobrești (1936) - lacul Scro-
poasa se dovedește o prețioasă resursă turistică prin 
plasarea între cheile Orzei și ale Zănoagei. 

Și pentru ca tentația vizitării acestor locuri să fie 
mai puternică, precizăm că obiectivul turistic propus fa-
ce par te dintr-un traseu spectaculos în inima munților 
Bucegi: cheile Zănoagei – lacul Scropoasa – cheile Or-
zei – cascada Șapte Izvoare. Așadar, dacă sunteți ama-
tori de drumeții prin munte, nu trebuie să ratați acest 
traseu de o dificultate medie, ce se parcurge în aproxi-

mativ două ore și jumătate. De aici, se pot face drumeții 
spre Padina, cascada Șapte Izvoare, cheile Zănoagei, ca-
banele Bolboci și Zănoaga. Popasurile la peștera Ialomi-
ței, Mănăstirea Peștera și Schitul Cocora vor conferi, cu 
siguran ță, o notă spirituală experienței ce se va dovedi 
de neuitat. Iar dacă dorința de a petrece mai mult timp 
în natură vă determină să zăboviți timp de mai multe zi-
le, cu siguranță veți descoperi o generoasă ofertă de ca-
zare, precum și numeroase alte splendori în Bucegi.

Sursa: identitatea.ro

Invitație pe lac. Lacul Scropoasa ...
Foto: pixabay.com
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Demersul inițiat de Asociația Oamenilor de Afaceri 
Argeș (AOA Argeș) „VEPA – VET Planner for Work Based 
Learning”, finanțat în cadrul programului Erasmus+, a 
fost finalizat. Astfel, pe platforma proiectului cei in-
teresați pot accesa Profilul de competență, Ghidul de 
formare față în față, E-Cursul, precum și modalitatea 
de evaluare online, toate reprezentând rezultate ale 
proiectului. Totodată, în cursul acestei luni, au fost or-
ganizate două workshopuri ce au constituit o oportu-
nitate de preluare a opiniilor cu privire la calitatea și 
utilitatea materialelor realizate.

Sursa: ziarulargesul.ro

AOA Argeș 
finalizează 

proiectul VEPA!

Intervențiile de modernizare a cartierului Matei Ba-
sarab sunt aproape de finalizare! Astfel, potrivit esti-
mărilor, până la finalul anului, vor fi reabilitate stră-
zile: Prutului, Cernăuți, Soroca, Nistrului și Hotin. De 
asemenea, vor fi amenajate 450 de locuri de parca-
re. Nu în ultimul rând, se are în vedere modernizarea 
iluminatului public, reabilitarea trotuarelor, precum și 
amenajarea spațiilor verzi, având în vedere faptul că 
au fost înlocuite vechile cămine de canalizare și au fost 
refăcute canalizările pluviale. 

Potrivit administrației locale, intervențiile de mo-
dernizare vor continua în cartierele Radu cel Mare și 
Mihai Viteazul, la care se adaugă reabilitarea a peste 
30 de kilometri de străzi valorificându-se atât fonduri 
europene, cât și finanțări de la bugetul local. 

Sursa: ziardambovita.ro

Investițiide impact
în municipiul Târgoviște!

Surprize cu tehnologie de ultimă oră în municipiul 
Călărași! Săptămâna trecută a fost inaugurat cel de-al 
doilea laborator inteligent din țară, primul din Uniu-
nea Europeană amenajat într-o bibliotecă. 

Astfel, elevii din clasele I-XII din toate școlile și lice-
ele județului dispun de un laborator digital inteligent 
cu tehnologie de ultimă generație: 30 de laptopuri cu 
licențe și softuri de design grafic, o tablă inteligentă, 
30 de ochelari VR, doi roboți educaționali multifunc-
ționali, două scannere 3D, 30 de creioane 3D, 6 impri-
mante 3D dintre care una multicoloră. Investițiile de 
amenajare a laboratorului inteligent, cel de-al patru-
lea realizat la nivel național, au o valoare de 100 de mii 
de euro alocate de la Consiliul Județean Călărași. Im-
plementarea proiectului a fost realizată de Asociația 
INACO – Inițiativa pentru Competitivitate.

Sursa: infomuntenia.ro

A fost inaugurat 
laboratorul digital!

Oportunități pentru elevii cu performanțe 
deosebite la învățătură!

A fost aprobată înființarea unui centru de excelență în 
județul Giurgiu care va funcționa ca unitate conexă a Mi-
nisterului Educației și Cercetării, va avea personalitate juri-
dică și va fi coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar 
Județean Giurgiu. Selecția grupului țintă se va face prin re-
alizarea și utilizarea următoarelor procedee și instrumen-
te: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de 
profesori și/sau de grupul de prieteni, studii de caz, ches-
tionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale 
și colective, teste de inteligență, teste de creativitate, tes-
te de aptitudini speciale, analiza activității școlare, teste de 
evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să 
participe la pregătire, interviuri. Centrul de excelență va 
elabora și aplica strategii și politici pentru selecția, pregăti-
rea, susținerea și motivarea copiilor și a tinerilor capabili de 
performanțe. Pregătirea educabililor se va organiza în gru-
pe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Centru de excelență 
pentru elevi, la Giurgiu!

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: pixabay.com
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Administrația municipiului Fetești intenționează să 
crească numărul intersecțiilor semaforizate pentru si-
guranța în trafic a pietonilor și a conducătorilor au-
to. Astfel, sistemul de semaforizare va fi extins în in-
tersecțiile străzii Călărași cu Ceahlăului, Bănățenilor, 
și Jandarmeriei cu Promenadei. În cele trei intersec-
ții vor fi montate 21 de semafoare pentru vehicule și 
24 de semafoare pentru pietoni, toate dotate cu sis-
tem LED. Semafoarele vor fi prevăzute cu buton pen-
tru pietoni și cu dispozitiv emitent de semnale acusti-
ce pentru a facilita traversarea persoanelor cu defici-
ențe de vedere. Pe lângă semafoare, siguranța traficu-
lui din Fetești va fi realizată și prin intermediul came-
relor video de supraveghere. Pentru realizarea aces-
tor investiții vor fi alocate fonduri de la bugetul local.

Sursa: independentonline.ro

Măsuri pentru siguranță 
în trafic, la Fetești!

Învățământul din municipiul Alexandria susținut de 
administrația locală! Peste 1.000 de dispozitive elec-
tronice, însoțite de cartele ce asigură accesul gratuit la 
internet, au intrat în posesia elevilor alexădrineni. Ini-
țiativa s-a realizat în contextul unei analize atente rea-
lizate de fiecare instituție școlară, în vederea diminuă-
rii numărului de elevi care nu au posibilitatea de a par-
ticipa la orele desfășurate în sistemul online. 

Sursa: explozivnews24.ro

Tabletepentru elevii 
din Alexandria!

IALOMIȚA

TELEORMAN

Ca urmare a procedurii de selecție realizate la nivel 
național de Agenția de Digitalizare a României, centrul 
de inovare digitală Wallachia eHub a fost admis în re-
țeaua EDIH – European Digital Innovation Hub. Centrul 
își propune să susțină soluții digitale avansate atât în 
activitatea companiilor, cât și în instituțiile din sectorul 
public, fiind specializat în soluții digitale și interopera-
bilitate în sectorul public.

Wallachia eHub este un consorțiu deschis format 
în prezent din clustere, universități, asociații profesi-
onale, camere de comerț, centre de transfer tehnolo-
gic și IMM-uri. Acesta dispune de o entitate de mana-
gement la sediul clusterului Danube Engineering Hub 
din Ploiești.

Scopul principal al Wallachia eHub este promova-
rea și susținerea transformării digitale regionale prin 
proiecte aliniate obiectivelor Comisiei Europene și ale 
Uniunii Europene în domeniul digitalizării.

Wallachia eHub va coordona și va stimula procesul 
de transformare digitală la nivelul regiunii Sud-Munte-
nia atât pentru IMM-uri, clustere și alte asociații ino-
vative ale mediului de afaceri local, cât și pentru alte 
organizații interesate, publice sau private.

Sursa: infoploiesticity.ro

Wallachia eHub – admis 
în rețeaua European 

Digital Innovation Hub

PRAHOVA

Foto: pixabay.com
Fo

to
: p

ix
ab

ay
.c

om

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://independentonline.ro
http://explozivnews24.ro
http://infoploiesticity.ro


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

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 
316, 317 și 318, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
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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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
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Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro

Data publicării 24 noiembrie 2020

Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
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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