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În data de 19 iulie, un reprezentant»
al Agenției pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia a participat, în calitate de
Manager de Comunicare al proiectului
danube S3 Cluster, la Split-Croația la
seminarul de instruire organizat de
Secretariatul tehnic Comun al Programului
transnațional dunărea.

Managerul de comunicare al proiectului Danube
S3 Cluster, al cărui coordonator este Agenția pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia, a participat în
data de 19 iulie, la trainingul de comuni care al pro-
iectelor finanțate în cadrul celui de-al doi lea apel de
proiecte al Programului Transnațional Dunărea. 

Sesiunea de instruire a avut ca obiectiv infor-
marea managerilor de comunicare cu privire la ur-
mătoarele aspecte: importanța unei bune comuni-
cări în cadrului unui proiect, elementele de identi -
tate vizuală a Programului transnațional dunărea,
planul de comunicare, paginile de internet ale pro-
iectelor găzduite pe website-ul programului, social
media și bune practici din primul apel de proiecte.

obiectivul principal al proiectului danube S3
Cluster este de a stimula ecosistemul antrepreno-
rial bazat pe inovare în zona dunării, prin elabora -
rea politicilor de cluster în contextul RIS 3, precum
și prin îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de
management al inovării și promovarea cooperării trans -
naționale a clusterelor în industria agroalimentară.

Perioada de implementare a proiectului este 2 iu -
lie 2018 – 30 iunie 2021. Bugetul total al proiectu lui este
de 1.790.445,70 euro, din care bugetul AdR Sud Mun -
tenia este de 194.170,40 euro. Contribuția AdR Sud Munte -
nia în proiect este de 2%, reprezentând 3.883,40 euro.

Consorțiul proiectului este format din 15 parte -
neri și 5 parteneri strategici asociați. Partenerii sunt:
Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia –
lider de proiect, SteInBeIS – germania, Pannon Bu-
siness Association – ungaria, universitatea din Ma-
ribor – Slovenia, CRIMM – România, eKo-SuStAV –
Managementul deșeurilor (eKo-SuStAV Ltd) – Croa -
ția, Bioeconomy Cluster – Slovacia, IfKA Instituție
de drept public non-profit pentru dezvoltarea indus -

triei - ungaria, Centru de Sprijin pentru IMM-uri – RuSe,
Bulgaria, InMA București, România, ItC - Clusterul de
Inovare tehnologică Murska Sobota – Slovenia, fa-
cultatea de Științe tehnice – Serbia, Asociația de dez -
voltare neRdA – Bosnia și Herțegovina, Rețeaua de
transfer tehnologic – Chișinău, Moldova, Institutul de
Probleme de Piață și Cercetare economică și ecolo -
gică – ucraina. Parteneri Strategici Asociați ai proiec -
tului sunt: Ministerul economiei – România, Acade-
mia de Științe din Moldova, fundația - gReenLIne
Western Balkans Cluster - Bosnia și Herțe go vina, uni-
versitatea tehnică din ucraina - „Igor Sikor sky Kyiv
Polytechnic Institute”, ucraina și Ministerul eco-
nomiei, Antreprenoriatului și Comerțului – Croația.
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S-a prelungit perioada de depunere a proiectelor
de reabilitare termică a clădirilor publice –

Prioritatea de investiţii 3.1 B – SUERD
Miercuri, 18 iulie, s-a modificat ghidul solicitan -

tu lui pentru apelul de proiecte cu titlul PoR/2017/3/3.1/
B/ SueRd/1, 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 B - Clădiri publice, apel dedicat sprijinirii obiective -
lor Strategiei ue pentru regiunea dunării, ce conține con -

diții specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul pro-
gramului. Modificările constau în prelungirea perioadei
de depunere a proiectelor cu o lună, data de închi dere
a apelului fiind 19 august, ora 10:00. Restul condițiilor
și prevederilor rămân neschimbate.

ghidul solicitantului modificat poate fi consul tat
pe website-ul https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea
Program > Axa 3, link: https://regio.adr muntenia.ro/
axa-3/static/1198, și pe site-ul programului – www.in-
foregio.ro.
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Noi modificări aduse Ghidului specific
aferent apelului de proiecte cu titlul

POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI
din cadrul Priorităţii de investiţii

3.1.C – Iluminat public
Vineri, 20 iulie, s-a emis ordinul de modificare și

completare a ghidului Solicitantului – Condiții specifi -
ce de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3,
Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea C – Iluminat
public (cu modificările și completările ulterioare), în ca -
drul Programului operațional Regional 2014-2020.

Principalele modificări vizează:
includerea parteneriatului constituit între uAt-uri•

și autorități și instituții ale administrației publice cen-
trale, precum și orice alte autorități/ instituții publice
care pot contribui la buna implementare a proiectului;

eliminarea obligativității prezentării avizului Con -•
siliului Concurenței;

prezentarea documentelor de proprietate în func -•
ție de activitățile propuse a se realiza prin proiect;

obligativitatea prezentării documentului de îm-•
puternicire în situația semnării cererii de finanțare și a
anexelor acestora de către o altă persoană decât repre -
zentantul legal al solicitantului/ liderului de parteneriat;

obligativitatea prezentării consimțământului soli -•
citantulului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

forma consolidată a ghidului specific este publi-
cată pe site-ul nostru - https://regio.adrmuntenia.ro,
la secțiunea PRogRAM > AXe > Axa 3, precum și pe
site-ul PoR 2014 – 2020, www.inforegio.ro.

A fost aprobată versiunea finală
a Ghidului solicitantului pentru

apelul de proiecte destinat infrastructurii
de inovare şi transfer tehnologic -

Prioritatea de investiţii 1.1.A
La sfârșitul săptămânii trecute s-a publicat versiu -

nea finală a ghidului solicitantului - Condiții specifice
de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr.
PoR/2018/1/1.1.A./1, aferent Axei prioritare 1, Priorita -
tea de investiții 1.1, operațiunea A - Infrastructura de
inovare și transfer tehnologic. Aceasta a fost aprobată
prin ordinul MdRAP nr. 5342/20.07.2018.

ghidul conține informațiile specifice necesare în ve -
derea deschiderii apelului de proiecte PoR/2018/1/1.1.A./1
cu referire la specificitatea proiectelor, modalitatea de
completare și de depunere a cererii de finanțare, con -
diții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a
etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiec -
telor. de asemenea, sunt incluse instrucțiuni de comple -
tare a Cererii de finanțare de către solicitanți. depune -
rea aplicațiilor se face utilizând sistemul electronic My SMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o pe -
rioadă de aproximativ o lună de la data publicării ghi-
dului specific, astfel încât depunerea proiectelor se
va face începând cu data de 20 august, ora 12:00,
până în data de 20 februarie 2019, ora 12:00.

ghidul este publicat pe site-ul regio.adrmunte-
nia.ro, în secțiunea PRogRAM > AXe > Axa 1, precum
și pe site-ul Autorității de Management pentru PoR
2014 – 2020, www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
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S-a lansat spre consultare Ghidul specific
pentru achiziţia de mijloace de transport

public - Prioritatea de investiţii 4e
Miercuri, 18 iulie, s-a lansat spre»

consultare publică ghidul solicitantului pentru
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”, Prioritatea de investiții 4e
„Promovarea unor strategii cu emisii scăzute
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de
teritorii, în special pentru zonele urbane,
inclusiv promovarea mobilității urbane
multimodale durabile și a măsurilor de
adaptare relevante pentru atenuare”,
obiectivul specific 4.1 „Reducerea emisiilor de
carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate
urbană durabilă”, apelul de proiecte cu
numărul PoR/2018/4/4.1/3/în parteneriat.

eventualele observații și propuneri pot fi trans -
mise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în
data de 1 august (10 zile lucrătoare).

Acest apel se adresează, în principal, solicitan -
ților de finanțare reprezentați de parteneriatele din -
tre Ministerul dezvoltării Regionale și Administrați -
ei Publice, ca lider și unitățile administrativ-terito -
riale municipii reședință de județ (cu excepția muni -
cipiului reședință de județ tulcea).

ghidul solicitantului publicat în consultare pu-
blică conține informații specifice referitoare la spe -
cificitatea proiectelor, modalitatea de completare
și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile
de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a
etapelor de verificare și contractare a proiectelor.
de asemenea, sunt incluse instrucțiuni de comple-
tare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Acesta se află publicat pe site-ul dedicat imple -
mentării Programului operațional Regional 2014 – 2020
în regiunea Sud-Muntenia, https://regio.adrmuntenia.ro,
în secțiunea PRogRAM > AXe > Axa 4, link: https://re -
gio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199, precum și pe
site-ul Autorității de Management pentru Programul
operațional Regional 2014 – 2020, www.inforegio.ro.
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Consultare publică pentru Ghidul solicitantului pentru
proiectele de mobilitate urbană realizate în parteneriat –

Obiectivul specific 3.2
Vineri, 20 iulie, s-a lansat, spre consultare pu-

blică, ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 –
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scă -
zute de carbon, Prioritatea de investiții 4e „Promo -
varea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobi -
lității urbane multimodale durabile și a măsurilor
de adaptare relevante pentru atenuare”, obiecti -
vul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în
zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate
ur bană durabilă, apelul de proiecte cu numărul
PoR/2018/3/3.2/2/7 RegIunI/în parteneriat.

eventualele observații și propuneri pot fi trans -
mise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în
da ta de 3 august (10 zile lucrătoare).

Acest apel se adresează în principal solicitan-
ților de finanțare reprezentați de parteneriatele
dintre Ministerul dezvoltării Regionale și Adminis-
trației Publice, ca lider de parteneriat și unitățile
administrativ-teritoriale orașe și municipii, cu ex-
cepția municipiilor reședință de județ eligibile în
cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării ur-
bane durabile”.

ghidul se află publicat pe site-ul dedicat imple -
mentării Programului operațional Regional 2014 –
2020 în regiunea Sud-Muntenia, https://regio.adrmun -
tenia.ro, în secțiunea PRogRAM > AXe > Axa 3, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198,
precum și pe site-ul Autorității de Management pen -
tru Programul operațional Regional 2014 – 2020,
www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
http://www.inforegio.ro
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S-a lansat Ghidul specific
pentru Prioritatea de investiţii 9.1 -

Dezvoltare locală sub responsabilitatea
comunităţii (DLRC)

Marți, 24 iulie, s-a publicat,»
spre consultare publică, ghidul
solicitantului - Condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte PoR/2018/9/9.1/1/7RegIunI
și PoR/2018/9/9.1/1/IMM, aferente
Axei prioritare 9 „Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban”,
Prioritatea de investiții 9.1 -
dezvoltare locală sub responsabilitatea
comunității (dLRC).

ghidul solicitantului conține informațiile spe-
cifice necesare în vederea deschiderii apelurilor
de proiecte PoR/2018/9/9.1/1/7RegIunI și
PoR/2018/9/9.1/1/IMM, referitoare la specificita -

tea proiectelor, documentele solicitate, criteriile
de verificare, o descriere a etapelor de verificare
și contractare a proiectelor. de asemenea, sunt in-
cluse instrucțiuni de completare a Cererii de fi nan -
țare de către solicitanți.

eventualele observații și propuneri pot fi trans -
mise prin mail, la adresa: regio@mdrap.ro, până în
data de 8 august 2018. observațiile vor fi analizate
în vederea definitivării variantei finale a ghidului
solicitantului, iar răspunsurile individuale la soli-
citările de clarificări ori propunerile primite vor fi
publicate pe site-ul www.inforegio.ro.

Varianta draft a ghidului este publicată pe site-ul
regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PRogRAM >
AXe > Axa 9, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
9/static/1204, precum și pe site-ul Autorității de
Management pentru PoR 2014 – 2020, www.info-
regio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
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guvernul va aloca 1 miliard de»
euro pentru pro gramul de investiții în
domeniul culturii, bani care vor fi folosiți
pentru reabilitarea și modernizarea
monumentelor istorice sau construirea
unor obiective culturale.

„Discutăm în ședința de guvern și despre pro-
gramul de investiții în domeniul culturii. Este un do -
meniu care are nevoie urgentă de finanțare mul-
tianuală pentru achiziția de imobile monumente
istorice și bunuri culturale, construirea de obiecti -
ve culturale sau realizarea de lucrări de interven-
ție, reabilitare sau modernizare a celor existen -
te”, a declarat premierul Viorica dăncilă la înce-
putul ședinței de guvern de săptămâna trecută.

Astfel, executivul va aloca printr-o ordonan -
ță de urgență suma de 1 miliard de euro, care să
fie folosită pentru investiții în obiectivele cultura -
le. „Prin aprobarea unui program clar de investiții
putem pune în valoare monumente istorice, biblio -
teci, muzee, centre culturale, instituții de spec ta -
cole sau concerte. Pentru implementarea acestui
amplu program de investiții vom pune la dispoziție
suma de 1 miliard de euro în baza căreia se pot
încheia contracte de finanțare multianuale”, a pre -
cizat premierul.

Sursa: ziarulprahova.ro
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Guvernul va aloca un miliard
de euro pentru Programul de
Investiţii în Domeniul Culturii

Miercuri, 18 iulie 2018, la reuniunea comună a
Comitetului de Monitorizare a Programului transnațio -
nal dunărea și a coordonatorilor naționali din statele
membre ale Strategiei uniunii europene pentru Re-
giunea dunării (SueRd), organizată la Split (Croația),
a fost adoptată, în unanimitate, decizia privind apro-
barea proiectului pentru reînființarea Secretariatului
SueRd. Acesta va fi asigurat de către România și Austria.

În calitate de state co-inițiatoare ale Strategiei
dunarii, România și Austria au realizat un parteneriat
pentru găzduirea Secretariatului pentru o durată de
3 ani. Astfel, începând cu luna septembrie 2018, la
București și Viena urmează a fi deschise două birouri
ale acestei structuri, găzduite de către Ministerul
dezvoltării Regionale și Administrației Publice și de
Primăria Viena. Bugetul propus al proiectului este de
aproximativ 3,9 milioane de euro, iar România bene-
ficiază de 1,4 milioane de euro.

Secretariatul SueRd va susține viitoarele preșe -
dinții SueRd în procesul de revizuire și implementare
a Planului de Acțiune al Strategiei pentru următoarea
decadă. În colaborare cu Secretariatul, viitoarea
Presedinție SueRd a României va promova transpu-
nerea în practică a proiectelor strategice comune în-
tre statele membre și va urmări realizarea obiecti-
velor stabilite pentru valorificarea potențialului du-
nării, asigurarea dezvoltării economice și a coeziunii
teritoriale în această macroregiune.

Sursa: MDRAP

România şi Austria vor găzdui
Secretariatul Strategiei UE

a Regiunii Dunării

66,69% grad de contractare în Programul
Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020
115 contracte de finanțare, în valoare de 173,22 de

milioane de euro, au fost semnate până în prezent în
cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-
2020, pentru care Ministerul dezvoltării Regio nale și Ad -
ministrației Publice este Autoritate de Ma nagement.

Proiectele contractate vizează, în principal, do -
menii precum: infrastructura, mediu, managementul
riscurilor, piața forței de muncă, administrație pu-
blică și asistență tehnică.

Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2014-

2020 are o alocare financiară de 215,74 milioane de
euro și un grad de contractare de 66,69%.

În perioada de programare 2014-2020, Ministe rul
dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MdRAP)
gestionează, în calitate de Autoritate de Management
sau de Autoritate națională, 12 programe de coope -
rare teritorială europeană la care participă și Româ -
nia, programe care se derulează atât la granițele in -
terne, cât și la granițele externe ale uniunii europene.

Sursa: MDRAP

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulprahova.ro
http://www.mdrap.ro
http://www.mdrap.ro
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Mănăstirea Cetăţuia Negru Vodă
Mănăstirea Cetățuia negru-Vodă este»

o mănăstire ortodoxă cu obște de călugări
aflată în comună Cetățeni, județul Argeș.
Mănăstirea este situată la 22 de kilometri
sud-est de orașul Câmpulung, pe șoseaua
națională Câmpulung-târgoviște-București,
pe frumoasa vale a dâmboviței, între satele
Cetățeni și Cotenești.

Cunoscută inițial sub denumirea de „Schitul
Cetățuia Negru Vodă”, mănăstirea este construită
pe o stâncă înaltă, la altitudinea de 881 de metri, pe
malul stâng al răului dâmbovița, între „Valea lui Co -
man” și „Valea Chiliilor”. de la șoseaua principală
și până la mănăstire, pe o potecă îngustă, se face în -
să mai puțin de un ceas. Biserica din mănăstire are
două hramuri: Adormirea Maicii Domnului, până
în anul 1918, iar mai apoi, și Izvorul Tămăduirii.

Mănăstirea Corbii de Piatră, Mănăstirea nămă -
iești și Mănăstirea Cetățuia negru Vodă alcătuiesc
un triunghi echilateral cu latura de 20 de kilometri.
Prima se află în comună Corbi, pe șoseaua Câmpu-
lung-domnești, a doua se afla la zece kilometri de
Câmpulung Muscel, iar a treia se află pe șoseaua Câm -
pulung-târgoviște, în comuna Cetățeni.

Potrivit tradiției locale, pe culmea abruptă de
piatră, care se înălță între răul dâmbovița și pârâul
Cetățuia, a existat o cetate de rezistență zidită pe
vremea ocupației romane. Cetatea ar fi fost loc de
refugiu și pentru domnitorul negru Vodă al țării Ro -
mânești, care își avea aici și o peșteră de taină, nu -
mită până astăzi „Peștera lui Negru Vodă”. de la a -
ceastă cetate și-ar fi luat numele, atât muntele, cât
și satele din apropiere.

Valea stâncoasă a pârâului Cetățuia este plină
de peșteri, unele naturale, iar altele scobite de si -
haștrii locului. În aceste peșteri s-au nevoit nume -
roși călugări sihaștri, mai ales între secolele XIV-XVIII,
când aceștia au fost la fel de renumiți că pustnicii
din Munții Buzăului.

unul dintre acești sihaștrii a fost descoperit în
ultimele decenii, într-o peșteră suspendată în pe-
retele abrupt al muntelui. Moaștele acestui Cuvios,
galbene precum ceara, frumos mirositoare și ne miș -
cate de mâna omului, erau așezate într-o scobitură
de piatră, în formă de mormânt, iar deasupra, pe

perete, era scris în piatră: „Ioanichie Schimonah
1638.” Acestea sunt singurele Moaște întregi ale u -
nui Cuvios român din secolul al XVII-lea, păstrate
până în zilele noastre.

Ctitorul mănăstirii nu a fost încă stabilit cu cer -
ti tudine. Se crede, totuși, că principalul ctitor al mă-
năstirii a fost voievodul nicolae Alexandru Basarab,
fiul lui Basarab I. Acesta apare în al treilea strat de
frescă, în naos. Cu toate acestea, tradiția locală sus -
ține că primul ctitor a fost negru Vodă, urmele pa -
șilor acestuia rămânând imprimate în piatra mun-
telui, alături de ale doamnei sale, Margareta. Bise -
rică din peșteră, atribuită voievodului negru Vodă,
a fost construită în secolul al XIII-lea, odată cu ceta -
tea Câmpulung Muscel, care a fost prima capitală a
țării Românești.

Schitul Cetățuia este amintit în timpul lui Mihai
Viteazul care, în anul 1595, după lupta de la Călugă -
reni, a trecut prin aceste locuri. În primăvara anului
1658, pentru o vreme, domnitorul Constantin Șer -
ban s-a refugiat în acest loc retras, din cauza tăta-
rilor. În anul 1690, însoțind oastea turco-tătară, spre
Ardeal, Sfântul Constantin Brâncoveanu se adăpos -
tește și el în acest loc, biserică și chiliile fiind în bu -
nă stare la acea vreme. Pe atunci, schitul era metoc
al Mănăstirii negru Vodă, din orașul Câmpulung Muscel.

(continuare în pagina 8)

http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare în pagina 8) 
În anul 1775, amintind de o carte de scutire de

taxe mai veche, întocmită de Constantin Racoviță,
voievodul Alexandru Ipsilanti scutește și el de taxe
pe cei trei schimnici de la Cetatea negru Vodă. tra -
diția orală consemnează faptul că trei mari sihaș -
tri, care au pustnicit în acest loc, au făcut un jură -
mânt pe care l-au lăsat, ca regulă, viețuitorilor din
Mănăstirea Cetățuia. despre acesta, găsim scris și în
icoana Cuviosului Ioanichie cel nou: „Și legământ
va fi, de rânduiala se va ține, nimic nu va lipsi.”

În timpul răscoalei din 1821, turcii au distrus schi -
tul și chiliile. Mai târziu, la cererea credin cio și lor din
satul vecin, în data de 19 iunie 1859, Mitropo lia încu -
viințează ca aceștia să repare schitul de pe stâncă.
după o vreme, acesta se va ruina din nou, ajungând
chiar adăpost pentru vite. Între anii 1915-1916, schi -
tul lui negru Vodă este renovat de către preotul eco -
nom gheorghe Moisescu, de la Biserică domnească din
Câmpulung, ajutat de ieromonahul Agatanghel Andri -
țoiu, de la Peștera Stânișoara, din Argeș, și de mo-
nahul nicolae Bacioiu, de la Peștera Ialomicioara.

după înlăturarea comuniștilor de la putere, Schi tul
Cetățuia negru Vodă începe să fie iarăși îngrijit. Mai
târziu, în anul 1992, acesta este ridicat la rangul de mă -
năstire. Începând cu anul 1993, schitul este luat în gri -
jă de episcopia Argeșului și Muscelului. din acest an,
mănăstirea de pe stânca a intrat într-o no uă perioa dă
de refacere, atât materială, cât mai alesduhovnicească.

după anul 1993, pe stâncile înalte au avut loc
următoarele lucrări: construirea unei clopotnițe;
amenajarea unei biblioteci cu peste cinci mii de
cărți; construirea unei magazii pentru materiale;
ridicarea unui pridvor la biserică rupestră; ridica-
rea unui aghiasmatar și a unui corp de chilii, pentru
monahii nevoitori. În anul 1997, în mănăstire a fost
introdus curentul electric. după aceasta, pe o pan -
tă a muntelui, a fost instalat un funicular, atât de
necesar transportului de alimente și apă, precum
și a materialelor de construcție.

În mănăstire se află două biserici: biserică ve-
che, aflată într-o peșteră naturală, și biserica no -
uă, zidită din lemn, în stil maramureșean. Biserica
rupestră, lungă de 12 metri, lată de 4 metri și înal -
tă de peste 3 metri, păstrează trei straturi suprapu -
se de pictură, constatate de pictorul teodores cu, în
anul 1922. Când acesta a înlăturat stratul de pictu -
ră făcut în anul 1859, pe peretele din apus, deasupra
ușii de intrare în naos, pe partea stângă, au ieșit la

lumină chipurile ctitorilor locașului: Alexandru Vo-
ievod, Radu negru Voievod, jupanul gheorghe Vine -
țeanu și starețul Iosif. Stratul de pictură din anul
1859 nu arăta decât chipul voie vozilor, nu și pe cel
al lui gheorghe Vinetea nu și al starețului Iosif, care
a zu grăvit biserica în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea. Cel de-al treilea strat de pictură se presu-
pune că datează din anul 1760, autorul fiind ano-
nim.

În perioada cuprinsă între Izvorul tămăduirii și
Adormirea Maicii domnului, în biserica din peș teră, în
Sfântul Altar, izvorăște apă dintr-un mic iz vor. În spa -
tele bisericii rupestre, într-o peșteră săpată în pia-
tră, se afla „Peștera Moșului”, socotită a fi fost chi -
lia starețului vechiului așezământ monahal. În partea
de miază-zi a peșterii se află o clădire etajată, care
adăpostește chiliile și celelalte încăperi trebuincioa -
se vieții monahale, construită în secolul al XIX-lea.

Lângă „Peștera Moșului”, silueta dăltuită a „Ca -
valerului Trac” stă de veghe la capătul cimitirului în
care se afla câteva cruci, pe care nu stau scrise de -
cât nume, fără să se precizeze momentul trecerii la
cele veșnice. Celebrul și misteriosul „Cavaler Trac” a vea
un cult răspândit, din Carpați până la Marea Mediterană.

Pe marginea prăpăstioasă a peretelui estic al
Cetățuii se află așa-zisa „chilie a lui Negru Vodă”.
Potrivit legendei, aici își depozita negru Vodă tezau -
rul în timpul năvălirilor tătarilor. Mai apoi, aici au lo -
cuit pustnici care au cioplit icoane în pereții de pia -
tră. Mai jos de biserica rupestră, cam la o sută de me -
tri, se vede o cruce mare, cățărată pe o stâncă înal -
tă și îngustă. despre aceasta se crede că a fost așe -
zată de însuși negru Vodă. La baza acestei Cruci se află
o piatră mare, numită „masa lui Mihai Viteazul”.

Sursa: crestinortodox.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://crestinortodox.ro


80 de angajați ai Consiliului judetean»
Argeș vor beneficia de cursuri pentru certificarea
cunoștințelor și abilităților în domeniul
managementului calității și performanței.

Cj Argeș a semnat și va implementa primul proiect
în cadrul Programul operațional Capacitate Administra -
tivă (PoCA), pentru Certificarea activităților Consiliului
județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului,
în concordanță cu prevederile SCAP. În baza proiectului
„Certificarea activităților Consiliului Județean Argeș și
dezvoltarea abilităților personalului, în concordanță cu
prevederile SCAP” vor fi implementate și criterii clare de
performanță care vor sta la baza evaluării funcționarilor.

finanțarea este acordată în cadrul PoCA 2014-2020,
Componenta 1 - CP6/2017 - Sprijinirea autorităților și
instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dez-
voltate să aplice managementul calității în concordan -
ță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapiza tă

a managementului calității, Axa prioritară - Administra -
ție publică și sistem judiciar accesibile și trans parente, ope -
rațiunea - Introducerea de sisteme și standarde comune
în administrația publică locală ce optimizează procese -
le orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

obiectivul general al proiectului constă în dezvol-
tarea instrumentelor și proceselor de management al ca -
lității și performanței, și dezvoltarea abilităților perso-
nalului Consiliul județean Argeș în vederea îmbunatăți -
rii serviciilor pentru beneficiari. În cadrul proiectului se
va introduce sistemul de management al calității și per-
formanței ISo 9001 în cadrul Consiliului județean Argeș.

Perioada de implementare este de 16 de luni in-
cepând cu data de 09.07.2018.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de
603.220,82 lei, din care: 591,156.42 lei reprezintă va-
loarea totală nerambursabilă solicitată, iar contribuția
beneficiarului este de 12.064,40 lei.

Sursa: proarges.ro
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Angajaţii CJ Argeş,
perfecţionaţi pe fonduri europene

Argeş

Vineri, 20 iulie 2018, a fost semnat contractul pri-
vind execuția de lucrări a monumentului istoric Poșta
Veche din municipiul Călărași, firmele câștigătoare fiind
SC AlexCor trading SRL București, SC Rasub Construct
SRL Slatina și SC R.C.M. Costruzioni Italia. Contractul a
fost atribuit în cadrul proiectului finanțat din Programul
operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 5 – „Îm -
bunătățirea mediului urban și conservarea, protecția
și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cul-
tural”, un proiect ce vizează redarea în circuitul turistic
al patrimoniului cultural restaurat, precum și obiecti-
vului specific al Priorității de investiții – 5.1 „Conserva-
rea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimo-
niului natural și cultural”. Contractul de lucrări are va-
loarea de 6.030.344,75 lei plus tVA, durată de execuție
fiind de 24 de luni, iar perioada de garanție de 36 de
luni. Achiziția serviciilor de asistență tehnică de supra-
veghere a lucrărilor prin dirigenție de șantier se află în

desfășurare. Valoarea totală a proiectului este de apro-
ximativ 2,57 milioane euro din care Municipiul Călărași
va asigura o cofinanțare de 2%.

„Proiectul privind restaurarea monumentului is-
toric Poșta Veche este primul contract cu finanțare eu-
ropeană pe care îl semnăm pe actualul Program Opera -
țional Regional, după o evaluare a proiectului de peste
un an. Am solicitat reprezentantului celor trei firme ca -
re execută lucrările respectarea cu rigurozitate a ter-
menelor din contractul semnat și îndeplinirea cu exac-
titate a obligațiilor. Voi urmări îndeaproape execuția
lucrărilor și nu voi accepta nicio abatere de la graficul
de lucrări. Semnarea acestui contract este un alt pas pe
care noi, echipa din conducerea Primăriei Călărași, îl fa -
cem în ceea ce pri vește angajamentele pe care ni le-am
luat de a atrage cât mai mulți bani europeni în municipiul
Călărași”, a declarat primar daniel Ștefan drăgulin.

Sursa: radiovocescampi.ro

A fost semnat contractul
privind execuţia de lucrări al monumentului istoric

Poşta Veche din municipiul Călăraşi

Călăraşi

http://www.proarges.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.radiovocescampi.ro
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Centura Târgoviştei,
unul din cele trei proiecte depuse în cadrul

POR 2014-2020, Axa 6 - Infrastructură rutieră

Dâmboviţa

Consiliul județean dâmbovița a»
reușit să depună pe Axa 6 – „Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță
regională”, Prioritatea de investiții 6.1 –
„Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale”, trei proiecte foarte
importante privind reabilitarea și modernizarea
infrastructurii rutiere din județ.

Primul proiect a fost depus pe data de 1 iunie și
a fost și primul la nivel deregiune, depus pe aceas -
tă axă. este vorba despre „Reabilitare și moderni -
zare infrastructură rutieră în județul Dâmbovița”,
un proiect ce vizează reabilitarea a 39 km de drum
și anume dj 701, dj 401 și dj 711A, reabilitare pa-
saj dj 711A la km 41+400 peste Autostrada Bucu-
rești-Pitești, reabilitare 1,74 km de drum și a po-
dului peste canalul de irigații de la odobești, res-
pectiv dj 711A la km 35+640, la podul de la km 24+
500 de pe dj 701 peste canalul de irigații de la odo -
bești și la intersecțiile cu dn 71 și dj 701.

Proiectul este format și din următoarele obiec -
tive de investiții cu lucrări de execuție în continuare:

Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe dj 712A•
Râul Alb – Runcu;

Reabilitare dj 712A fieni – Runcu;•
Reabilitare dj 712B Vulcana Băi -Vulcana Pan-•

dele – Lăculețe;
Modernizare dj 702 H Morteni – limită județul•

Argeș.
Cel de-al doilea proiect depus este legat de „Mo -

dernizare DJ 702 în comuna Cândești și DJ 710 Bez-
dead-Costișata-limită județul Prahova”. Valoarea
eligibilă a proiectului este de 17.287.472,36 lei. Con -
cret, proiectul vizează modernizarea a 11,787 km de
drumuri județene, în perioada de implementare a
proiectului dar nu mai târziu de data de 31.12.2023.

Modernizare dj 702 limită județul Argeș-Cân-
dești deal – Cândești Vale constă în 9,319 km de drum,
iar modernizare dj 710 Bezdead-Costișata-limită ju -

dețul Prahova, vizează 2,248 km de drum.
Și nu în ultimul rând, cel de-al treilea proiect de -

pus pe data de 16.07.2018 este cel ce vizează „Rea -
bilitarea și modernizarea Drumului de Centură al
municipiului Târgoviște”. în cadrul acestui proiect
se vor reabilita și moderniza 13,808 km de drumuri
județene iar valoarea eligibilă a proiectului este
de 57.827.530,31 lei.

În data de 6 iulie 2018, Ministerul dezvoltării
Regionale și Administrației Publice (MdRAP) a emis
ordinul de aprobare a „Ghidului solicitantului –
condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIEC -
TE NEFINALIZATE, apel național pentru regiunile
mai puțin dezvoltate, în cadrul Axei prioritare 6 -
„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de impor-
tanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 -
„Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.”

Alocarea totală a apelului de proiecte este de
162.443.563,74 euro (fonduri ue și buget de stat),
iar aplicațiile se pot depune în perioada 16 iulie –
17 septembrie 2018. Apelul este de tip non-compe -
titiv, cu termen limită de depunere a cererilor de
finanțare, proiectele putând fi contractate în ordi -
nea depunerii cererilor, la nivel național, conform
principiului: „primul depus, primul evaluat”.

Sursa: ziardambovita.ro

daniel-nicolae Comănescu,
președintele Cj dâmbovița

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Liceul tehnologic „Ion Barbu” din»
giurgiu nu se dezminte! Școala europeană
implementează un nou proiect erasmus+
„COMBAT, PROMOVEZ, INTEGREZ – PRIN
ERASMUS +” / „FIGHT, FACILITATE, FIT IN –
THROUGH ERASMUS +”, în cadrul căruia nouă
cadre didactice vor participa, în anul școlar
2018/2019, la cursuri de formare internațională
în centre acreditate de formare profesională
continuă din Spania, grecia și Cipru.

Acest proiect vizează îmbunătățirea metode-
lor de predare-învățare-evaluare, dezvoltarea unor
competențe de comunicare, având drept scop inclu -
derea elevilor cu comportament neadecvat, a edu-
cabililor provenind din grupuri minoritare, a elevi -
lor cu cerințe educaționale speciale (CeS) sau cu di -
ficultăți de învățare și reintegrarea în mediul șco -
lar a celor aflați în risc de abandon sau care absen -
tează frecvent.

Activitățile de formare vor avea în vedere: îm -
bunătățirea strategiilor, a practicilor didactice și me -
todice a celor 9 participanți la stagii profesionale prin
Erasmus+ privind: construirea parcursului educațio -

nal, orientarea profesională și dezvoltarea per so na -
lă a elevilor aflați în risc de abandon; asimilarea u -
nor tehnici inovative de predare-învățare-evaluare
orientate spre activități integrate și diferențiate
de către participanții la formare pentru diminua-
rea cu 10% a ratei absenteismului în mediul educa -
țional în următorii trei ani școlari; integrarea stra-
tegiilor pedagogice și manageriale însușite în urma
formării profesionale în viața curentă a școlii și în
activitățile didactice, astfel încât cel puțin 50% din -
tre elevii cu dificultăți de învățare să înregistreze
progres în următorii trei ani școlari; elaborarea pe
termen mediu și lung a unei strategii de dezvoltare
și implementarea acesteia la nivelul organizației
școlare vizând problematica reducerii fenomenului
de violență și indisciplină în mediul școlar.

Având în vedere că una dintre țintele strategi -
ce ale școlii în perioada următoare va fi internaționa -
lizarea acesteia prin dezvoltarea parteneriatelor
strategice educaționale, directorul instituției de în -
vățământ, doamna profesor Mihaela Cîrjaliu, afir mă
că unitatea școlară este deja pe punctul de a realiza
noi proiecte și stabili colaborări importante cu alte
instituții școlare la nivel european.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Liceul Tehnologic „Ion Barbu”
din Giurgiu implementează un nou proiect Erasmus+
Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://giurgiuveanul.ro
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Strategia de dezvoltare
a Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti

a fost aprobată

Ialomiţa

Consilierii locali ai municipiului fetești au apro -
bat, în cadrul ședinței din luna iunie, strategia de dez -
voltare a Spitalului Municipal „Anghel Saligny” fe -
tești, necesară realizării obiectivelor urmărite de au -
toritățile locale de îmbunătățire a serviciilor de asis -
tență medicală.

Astfel, strategia de dezvoltare a Spitalului por -
nește de la spațiul existent, resurse umane și tehni -
că, abordând totodată obiectivele de investiții ca -
re se vor concretiza până în anul 2021, în funcție de
resursele financiare atrase prin programe guverna -
mentale și fonduri europene.

În urma analizei efectuate s-a stabilit care sunt
punctele tari și punctele vulnerabile, precum și ris-
curile legate de factorii interni și externi din uni-
tatea sanitară, dar și obiectivele generale care tre-
buie asigurate printr-un management eficient și ser -
vicii medicale de calitate.

Așadar, Spitalul municipal este alcătuit din cor -
pul de spitalizare cu ambulatoriul integrat și corpul
teh nico-medical. Alăturat funcționează într-o clădi -
re separată dispensarul tBC. În zona de spitalizare
serviciile de asistență medicală sunt asigurate de
către medici de specialitate, în secțiile neurologie,
Pediatrie, obstetrică – ginecologie, Chirurgie gene -
rală, Boli interne, două linii de gardă, respectiv li -
nie de gardă pentru specialitățile medicale și linie
de gardă pentru specialitățile chirurgicale. Ambu-
latoriul integrat al Spitalului Municipal „Anghel Sa-
ligny” – fetești acordă asistență medicală în cabi-
nete medicale de medicină internă, obstetrică – gi -
necologie, psihiatrie, urologie, neurologie, recupera -
re, medicină fizică și balneologie, oftalmologie, oRL.

Pentru deservirea secțiilor medicale din cadrul
spitalului, funcționează un laborator de analize me -
dicale cu specialitățile: Imunologie, Hematologie,
Biochimie sânge și Biochimie urini, precum și un la -
borator de Radiologie – Imagistică medicală.

Spitalul, dat în funcțiune în anul 2011, are în to -
tal 152 de paturi, iar 20 sunt pentru spitalizare de zi.

Ca multe dintre unitățile sanitare din țară și spi -
talul din fetești se confruntă cu multe probleme,
începând de la migrarea personalului calificat și,

implicit, dificultăți în recrutarea de personal califi -
cat, cu experiență pentru a ocupa posturile vacan -
te și până la dotarea cu aparatură performantă. de
exemplu, din cauza distanței mari față de centrele
universitare de unde se pot recruta medici și perso -
nal medical superior, în cadrul spitalului își desfă -
șoară activitatea doar 5 medici care fac naveta zil-
nic pe distanțe mai mari de 50 km. de asemenea, nu -
mărul bolnavilor externați a scăzut în anul 2017 față
de anul precedent din mai multe motive, iar în anul
2017 Ambulatorul integrat din cadrul Spitalului Muni -
cipal „Anghel Saligny” – fetești mai are doar 10 ca -
binete funcționale din cele 17 cabinete prevăzute
în organigramă, înregistrând în total de 16.640 con -
sultații de tip ambulator. numărul mai mic de ca-
binete funcționale față de anul precedent (14 cabi -
nete funcționale în 2016) se reflectă și în numărul
mai mic de consultații de tip ambulator în anul 2017,
în scădere cu 371 consultații (2.18%) față de anul
precedent (17,011).

extinderea și dotarea cu aparatură medicală
a Ambulatoriului Integrat și aplicarea tuturor măsu -
rilor necesare pentru îmbunătățirea funcționalită -
ții acestuia, inclusiv extinderea și dotarea serviciu -
lui de Balneofizioterapie în cadrul Ambulatoriului de
specialitate pentru satisfacerea nevoilor populației
reprezintă o prioritate.

Ca urmare, există un proiect pentru construc -
ția unui ambulatoriu, pe fundația celui vechi, care
va fi realizat la standarde europene. noua clădire va
avea 19 cabinete de specialitate, săli de tratament
și un laborator de radiologie și imagistică medica -
lă. Viceprimarul municipiului fetești, Laurențiu Șon -
chereche, a declarat că proiectul privind moderni -
zarea ambulatoriului a fost depus în timp util, va-
loarea investiției fiind de 2,3 milioane de euro.

„Ne-am încadrat în timpul de depunere, iar de
atunci am mai primit câteva notificări pe care le-am
rezolvat. Proiectul se află în faza de evaluare și
sperăm cât mai curând să avem și rezultatul final.
Ne dorim cu toții să câștigăm acest proiect. Sper din
tot sufletul”, a spus viceprimarul Șon chereche.

Sursa: obiectiv.net
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Victor Drăguşin, primarul Alexandriei:
„Modernizăm Alexandria cu fonduri europene”

Teleorman

Refacerea centrului pietonal, un sistem de 10,6
km de piste pentru biciclete și transport în comun
ecologic prin achiziționarea de autobuze electrice –
asta își dorește Primăria Alexandria pentru munici -
piul reședință de județ, iar proiectul prin care toa -
te vor fi puse în aplicare este aproape de start.

„Demarăm, în Alexandria, cu fonduri europe -
ne, cea mai amplă lucrare de modernizare urbană,
prin refacerea în totalitate a centrului pietonal
(Str. București – Str. Ion Creangă), înființăm un sis-
tem de 10.6 km de piste pentru biciclete și introdu -
cem transportul în comun ecologic prin achizițio-
narea de autobuze electrice”, a precizat primarul
municipiului Alexandria, Victor drăgușin.

Alexăndrenii care au idei ce pot contribui la îm -

bunătățirea proiectului o pot face, până pe data de
15 august, la Primăria Alexandria, Str. dunarii, nr. 139,
et. 1, ca. 27, prin email la primalex@alexandria.ro
sau fax 0247/317728.

Proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în Mu -
nicipiul Alexandria prin adoptarea unui transport
public ecologic” este finanțat prin AXA 4 – Spriji-
nirea dezvoltării urbane durabile (prin care se acor -
dă finanțare directă municipiilor reședință de județ),
Prioritatea de investitii 4.1 – reducerea emisiilor de
carbon in municipiile resedinta de judet prin inves -
titii bazate pe planurile de mobilitate urbană și
are o valoare de 17.070.500,00 euro conform acor-
dului de negociere.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

17 milioane de euro vor fi investiți»
în Parcul In dustrial Ciorani din județul
Prahova, după ce șapte firme au semnat
contractul de cesiune cu Consiliul
județean Prahova pentru o suprafață de
aproximativ 20 hectare de teren, urmând
a fi angajate zeci de persoane.

Consiliul județean Prahova a anunțat că primii
investitori ai Parcului Industrial Ploiești au cesionat
o suprafață de aproximativ 20 hectare de teren, în
Parcul Industrial Ciorani.

Potrivit Cj Prahova, este vorba de 7 companii
care vor realiza investiții de aproximativ 17 mili -
oa ne de euro, firmele urmând să facă și angajări.

„Valoarea totală a investiției este de aproxi-
mativ 17 milioane de euro, iar domeniul de activi-
tate principal este legat de sectorul zootehnic, în
special de creșterea porcinelor. Prin acest obiectiv
de investiție se înființează câteva zeci de locuri de
muncă, într-o primă fază, urmând ca pe parcurs să

fie făcute noi angajări. După viabilizarea terenu-
lui, în baza contractului încheiat cu antreprenorii
respectivi, aceștia vor fi sprijiniți cu racordarea la
rețeaua de iluminat stradal, rețeaua de apă pota-
bilă, rețeaua de canalizare menajeră și pluvială,
rețeaua de gaze naturale și la rețeaua de energie
electrică”, arată sursa citată.

Suprafața totală a parcului este de 45 de hecta -
re. Parcul Industrial Ciorani, component al Parcului
Industrial Ploiești se află în imediata apropiere a
dn1d, Ploiești – urziceni, având acces direct la sis-
temul național de căi ferate, prin gara Ciorani.

Sursa: zf.ro

Angajări şi investiţii
de 17 milioane de euro

în Parcul Industrial Ciorani din Prahova

Prahova
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newsletter-ul „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.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
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 Judeţean ARGEŞ
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 Judeţean 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 Judeţean GIURGIU
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. giurgiu, jud. giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean 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 Judeţean PRAHOVA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 23 iulie 2018

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 newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul 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 mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.
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