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La Mulți Ani Sud - Muntenia!
Vineri 21 septembrie, Agenția»

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
organizează, începând cu ora 10:00,
la Complexul Muzeal „Dinicu Golescu”
din satul Golești, orașul Ștefănești,
județul Argeș, evenimentul aniversar
dedicat celor 20 de ani de activitate
în domeniul dezvoltării regionale. 

Centrată pe reliefarea contribuțiilor indivi-
duale și colective care au avut drept finalitate dez-
voltarea Regiunii Sud-Muntenia, acțiunea va reuni
personalități importante din domenii variate: ad -
mi nistrație, educație, mass-media, cultură, afa-
ceri. Astfel, vor fi înmânate plachete aniversare re -
prezentanților din fiecare județ, membri ai Consi-
liului pentru Dezvoltare Regională, a căror activita -
te a avut ca rezultat dezvoltarea economică și so-
cială a Regiunii. totodată, vor fi acordate diplome
de excelență reprezentanților mediului de afaceri,
ale căror proiecte, finanțate din fonduri nerambur -
sabile Regio, au constituit un real succes. 

În cadrul evenimentului, vor fi organizate, pe
de o parte o expoziție cu motto-ul „Fabricat în

Sud-Muntenia”, cu scopul de a pune în valoare po -
tențialul, valorile fiecăruia dintre cele șapte jude -
țe ale Regiunii, iar pe de altă pare, momente artis -
ti ce susținute de artiști din fiecare județ, după cum
urmează: Călărași, Ialomița, Giurgiu, teleorman, Pra -
hova, Dâmbovița, Argeș. 

În cele două decenii de activitate, în cele șap -
te județe ale regiunii, prin intermediul și cu spri-
jinul Agenției, s-au finanțat 1.668 de proiecte cu o
valoare totală de 1.461 de miliarde de euro. Sinte -
tizate la doar patru domenii majore, rezultatele a -
cestor proiecte au avut următoarele rezultate: pes -
te 690.000 de beneficiari ai programelor: de reabi -
litare a școlare, de servicii sociale, de sesiuni instruc -
tive, de modernizare a obiectivelor turistice; peste
9.900 de locuri de muncă nou create, ca urmare a
implementării proiectelor finanțate din fonduri Re-
gio; peste 1.400 de clădiri, școli, lăcașe de cult, gos -
podării, construite/reabilitate/modernizate și pes -
te 500 de km de drumuri modernizate în toată Re-
giunea. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia este un organism neguvernamental non-pro-
fit, cu personalitate juridică, al cărei obiectiv de ac -
tivitate îl constituie serviciile de utilitate publică.

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


3Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 386 / 10 - 16 septembrie 2018

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

EVEN
IM

EN
TE

Rezultatele implementării proiectelor
derulate prin intermediul ADR Sud Muntenia

În cele două decenii de când ne desfășurăm
activitatea, în județul Argeș, prin intermediul și cu
sprijinul Agenției, s-au finanțat 470 de proiecte cu
o valoare totală de 352,02 milioane de euro.

finalizarea acestor proiecte a avut ca rezul-
tate următoarele:

9 clădiri construite;•
96 de clădiri reabilitate/modernizate/extinse;•
30 km lungime drumuri modernizate/reabilitate;•
19,5 ha spații verzi amenajate;•
1.300 de persoane deservite;•
80 km străzi orășenești modernizate/reabilitate;•
15.000 de echipamente/dotări achiziționate;•

176 de studii/strategii/softuri;•
301 IMM-uri finanțate;•
4 clădiri istorice/muzee/unități de cult rea-•

bilitate/modernizate;
3.600 de persoane instruite în 79 de programe;•
20.000 de turiști/vizitatori;•
13 minute timp de răspuns mediu intervenție ISu (ur-•

ban), 27 de minute timp mediu de interven ție ISu (rural);
88 de unități mobile echipate;•
8.600 de elevi beneficiari ai infrastructurii•

școlare modernizate/reabilitate;
2.599 de locuri de muncă nou create;•
100.000 de persoane beneficiare ale servicilor sociale.•

Județul Argeș

Județul Călărași
În cele două decenii de când ne desfășurăm

activitatea, în județul Călărași, prin intermediul și
cu sprijinul Agenției, s-au finanțat 160 de proiecte
cu o valoare totală de 125,79 milioane de euro.

finalizarea acestor proiecte a avut ca rezul-
tate următoarele:

432 de locuri de muncă nou create; •
10 clădiri construite;•
90 de clădiri reabilitate/extinse/modernizate;•
2.606 mp suprafață clădiri construite; •
118 Km drumuri modernizate/reabilitate;•

82 IMM-uri finanțate; •
24.000 de echipamente/dotări achiziționate;•
33 de studii /strategii/softuri; •
13 min (urban), 27 min (rural) timp de inter -•

ven ție în situații de urgență;
o unitate de cult; •
un campus; •
1.447 de persoane instruite în 18 programe de instruire;•
113.000 de persoane beneficiare ale servicii-•

lor sociale; 
188 de gospodării reabilitate termic.•

Județul Dâmbovița
În cele două decenii de când ne desfășurăm

activitatea, în județul Dâmbovița, prin intermediul
și cu sprijinul Agenției, s-au finanțat 297 de proiec -
te cu o valoare totală de 336,40 milioane de euro.

finalizarea acestor proiecte a avut ca rezul-
tate următoarele:

7 clădiri construite;•
96 de clădiri reabilitate/modernizate/ex-•

tinse;
41 Km de drumuri modernizate/reabilitate;•
121.000 populație deservită;•
13 km de străzi orășenești modernizate/rea-•

bilitate;
16.000 de echipamente/dotări achiziționate;•
139 de studii/ strategii/consultanță/softuri;•

3 poduri reabilitate;•
141 IMM-uri finanțate;•
27.000 de turiști/vizitatori;•
2 campusuri;•
18.000 de elevi beneficari ai infrastructurii•

școlare modernizate/reabilitate;
1.829 locuri de muncă nou create;•
63.000 de persoane beneficiare ale serviciilor•

sociale;
3.900 de persoane instruite în 68 de pro-•

grame;
6 clădiri istorice/muzee/unități de cult mo-•

dernizate/reabilitate;
24.000 mp de spații verzi amenajate;•
7.383 mp suprafață clădiri construite.•

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Județul Giurgiu

În cele două decenii de când ne desfășurăm
activitatea, în județul Giurgiu, prin intermediul și
cu sprijinul Agenției, s-au finanțat 146 de proiecte
cu o valoare totală de 82,71 milioane de euro.

finalizarea acestor proiecte a avut ca rezul-
tate următoarele:

3 clădiri construite;•
18 clădiri reabilitate/modernizate/extinse;•
105 IMM-uri sprijinite;•
un campus;•
347 de gospodării reabilitate termic;•

1.300 de echipamente/dotări achiziționate;•
28 de studii/strategii/consultanță/softuri;•
22.000 mp suprafață clădiri construite;•
32.000 mp spații verzi amenajate;•
2.300 locuri de muncă menținute;•
2.195 de elevi beneficiari ai infrastructurii•

școlare modernizate/reabilitate;
1.200 de locuri de muncă nou create;•
1.020 de persoane beneficiare ale serviciilor sociale;•
643 de persoane instruite în 16 programe;•
o unitate de cult modernizată/reabilitată.•

Județul Ialomița
În cele două decenii de când ne desfășurăm ac -

tivitatea, în județul Ialomița, prin intermediul și cu
sprijinul Agenției, s-au finanțat 128 de proiecte cu
o valoare totală de 113,18 milioane de euro.

finalizarea acestor proiecte a avut ca rezulta -
te următoarele:

36 clădiri construite;•
16 clădiri reabilitate/modernizate/extinse;•
152.000 de mp suprafață clădiri construite;•
19 km lungime drum modernizat/reabilitat;•
8 km străzi orășenești modernizate/reabilitate;•
16.700 de echipamente/dotări achiziționate;•
7 rețele de iluminat stradal;•

69 de IMM-uri finanțate;•
2 campusuri;•
1.048 de persoane beneficiare ale serviciilor sociale;•
1.504 de locuri de muncă nou create;•
13 minute timp de răspuns intervenție ISu (ur-•

ban), 27 de minute timp de răspuns mediu inter -
ven ție ISu (rural);

88 de unități mobile echipate;•
4.060 de elevi beneficiari ai infrastructurii•

școlare modernizate;
52.000 de persoane deservite;•
686 de persoane instruite în 5 programe;•
10.000 de mp de spații verzi amenajate.•

Județul Prahova
În cele două decenii de când ne desfășurăm ac-

tivitatea, în județul Prahova, prin intermediul și cu
sprijinul Agenției, s-au finanțat 363 de proiecte cu
o valoare totală de 333, 29 milioane de euro.

finalizarea acestor proiecte a avut ca rezultate
următoarele:

14 clădiri construite;•
56 de clădiri reabilitate/modernizate/extinse;•
29.000 de mp suprafață clădiri construite;•
2 clădiri publice reabilitate termic;•
81 de studii, strategii, softuri;•
47 km lungime drum modernizat /reabilitat;•
1.100 de persoane instruite în 19 programe;•
34 km de străzi orășenești modernizate/reabi-•

litate;
o rețea de iluminat stradal;•
245 IMM-uri finanțate;•

426 de gospodării reabilitate termic;•
13 minute timp de răspuns mediu intervenție•

ISu (urban), 27 de minute timp de răspuns mediu
intervenție ISu (rural);

88 de unități mobile echipate;•
7 clădiri istorice/muzee/unități de cult reabi-•

litate/modernizate;
17.300 de elevi beneficiari ai infrastructurii•

școlare modernizate;
1.875 de locuri de muncă nou create;•
101. 000 de turiști/vizitatori;•
3.176 mp de spații verzi amenajate;•
159.000 de persoane beneficiare ale serviciilor•

sociale;
1.800 de persoane deservite.•

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Județul Teleorman

În cele două decenii de când ne desfășurăm ac-
tivitatea, în județul teleorman, prin intermediul și
cu sprijinul Agenției, s-au finanțat 104 proiecte cu
o valoare totală de 117,54 milioane de euro.

finalizarea acestor proiecte a avut ca rezultate
următoarele:

2 clădiri construite;•
17 clădiri reabilitate/modernizate/extinse;•
un pod reabilitat;•
51 IMM-uri finanțate;•
un campus;•
744 mp suprafață de clădiri construite;•

3.404 echipamente/dotări achiziționate;•
9 studii/strategii/consultanță/softuri;•
129 km lungime drumuri modernizate/reabili-•

tate;
665 de locuri de muncă menținute;•
50.000 de persoane deservite;•
1.152 de persoane instruite în 38 de programe;•
1.643 de elevi beneficiari ai infrastructurii•

școlare reabilitate/modernizate;
477 de locuri de muncă nou create;•
34.000 de persoane beneficiare ale serviciilor•

sociale.

Datele prezentate sunt aferente contractelor de finanțare până în luna februarie 2018, când a fost realizată
această statistică.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Mihaela Daniela Nica
• 14 ani de activitate
în ADR Sud Muntenia

În data de 13 septembrie, colega noastră, Mihaela
Daniela Nica, expert Serviciul Monitorizare proiecte
PoR, împlinește 14 ani de activitate în Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie dorim să o felicităm și să-i mul-
țumim pentru colegialitate și pentru activitatea desfă-
șurată de-a lungul celor 14 ani în cadrul ADR Sud Mun-
tenia.

INFO ADR SUD MUNTENIA

Rezultatele concursului
de idei de afaceri organizat

în cadrul proiectului
„Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia” -

județul Călărași
Joi, 13 septembrie 2018,»

Patronatul tinerilor Întreprinzători
din România a publicat rezultatele
concursului de idei de afaceri organizat
în cadrul proiectului „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”,
pentru județul Călărași.

Pentru finalizarea cursurilor de formare antre -
prenorială, cursanții au depus proiectele cu ideile
de afaceri. Asociația Patronatul tinerilor Întreprin -
zători din România a afișat rezultatele pentru câș -
tigătorii concursului pentru grupa a opta, din ju de -
țul Călărași. Primele trei persoane care au obținut
punctajul cel mai mare vor primi un premiu în bani
de 500 de lei.

Mai multe detalii puteți afla accesând următo -
rul link: http://www.ptir.ro/2018/08/rezultatele-
concursului-de-idei-de-afaceri-start-pentru-afa-
cerea-ta-regiunea-sud-muntenia/.

INFO ADR SUD MUNTENIA

Promovează-ți afacerea
prin fonduri nerambursabile!

Ministerul pentru Mediul»
de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
a anunțat lansarea sesiunii de înscrieri
on-line corespunzătoare Programului
de Internaționalizare 2018,
începând cu data de 17 septembrie,
ora 10:00.

Programul are ca beneficiari principali com-
paniile românești care doresc să-și promoveze
produsele și serviciile la export. Principala modi-
ficare, în raport cu anul trecut, constă în simpli-
ficarea modului de aplicare și a procesului de de-
contare, în acest an, ajutorul acordându-se sub
forma unei sume fixe, de tip sprijin forfetar. Stra-
tegia Ministerului pentru acest apel este promo-
varea, în special pe pietele extra-ue, a operato-
rilor economici români din sectoarele considerate
prioritare.

Detalii privind Normele metodologice, Mode-
lul de acord sau ouG 58/2018, puteți găsi acce-
sând site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat, la următorul link: www.ai -
ppimm.ro/articol/comunicate/anunt-programul-
de-interna-ionalizare-2018/.

Sursa: www.aippimm.ro

OPORTUNITĂȚI

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ptir.ro/2018/08/rezultatele-concursului-de-idei-de-afaceri-start-pentru-afacerea-ta-regiunea-sud-muntenia/
http://www.ptir.ro/2018/08/rezultatele-concursului-de-idei-de-afaceri-start-pentru-afacerea-ta-regiunea-sud-muntenia/
http://www.ptir.ro/2018/08/rezultatele-concursului-de-idei-de-afaceri-start-pentru-afacerea-ta-regiunea-sud-muntenia/
http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/anunt-programul-de-interna-ionalizare-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/anunt-programul-de-interna-ionalizare-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/anunt-programul-de-interna-ionalizare-2018/
http://www.aippimm.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 17 septembrie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești –
reper de cultură și spiritualitate

Pe Argeș în sus... așa cum nostalgic»
ne spune Ion Pillat sau Pe Argeș în jos,
așa cum frumos ne prezintă legenda,
depinde acum de privirea
contemplatorului, se află un reper
încărcat de semnificații profunde. Situat
la 10 km de Pitești, Muzeul Dinicu
Golescu, cinstind astfel memoria marelui
cărturar român Constantin Radovici din
Golești, denumit în prezent Muzeul
Viticulturii și Pomiculturii, a fost înființat
de Regele Carol al II-lea, la 7 iunie 1939

Recunoscut drept singura construcție laică
fortificată, datând din evul Mediu, Muzeul Golești
prezintă mai multe puncte de interes. Conacul Go -
leștilor este unul dintre acestea. Marcant prin mo-
numentalitate și eleganță, conacul a fost ridicat în
anul 1640 de Stroe Leurdeanu, spirit prevăzător (re -
flex al vremurilor tulburi) care, ulterior, l-a înconju -
rat cu ziduri din cărămidă, iar în turnurile de apăra -
re a instalat tunuri. 

În 1646 Stroe a mai înălțat, în vecinătatea co -
nacului, biserica realizată în stil prebrâncovenesc,
îmbinând cu finețe, influențele muntenești cu cele

din Moldova, din Armenia și din orientul apropiat
– alt centru de interes. 

Necropola boierească, adăpostind mormintele
membrilor familiilor Golești și Racoviță, se află în
zona zidurilor de fortificație, servind drept biserică
parohială până în prezent. Arhitectura actuală a
edificiului este diferită de cea originală, fiind rodul
unor restaurări ulterioare.

De asemenea, în cadrul muzeului, poate fi vi-
zitată Secția Pedagogică ce cuprinde Școala slo-
bodă obștească, înființată de Dinică Golescu, spirit
iluminist, pe cheltuiala lui, o școală organizată la
acea vreme, pe două cicluri de învățământ – „gim-
nasticesc şi filozoficesc” în care materia era pre-
dată după cel mai modern sistem de învățământ
din europa, metoda lancasteriană. Ceea ce trebuie
subliniat este faptul că în această școală puteau
învăța toți copiii din toate straturile sociale. 

totodată, vizitatorii pot admira și Muzeul în
Aer Liber care se întinde pe o suprafață de apro-
ximativ 10 hectare și are în componența sa peste 35
de gospodării țărănești. Rațiunea organizării aces-
tui muzeu la Golești derivă din importanța viticul-
turii și a pomiculturii pe teritoriul județului Argeș.
Muzeul în aer liber cuprinde două mari sectoare.

(continuare în pagina 6)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 5)
Sectorul în aer liber are ca obiectiv înfățișarea

civilizației țărănești de la mijlocul secolului al XIX-
lea din principalele zone viticole și pomicole ale
țării, prin obiecte autentice și elemente auxiliare
specifice. Se oferă astfel o interesantă perspectivă
asupra istoriei viticulturii și pomiculturii de pe te-
ritoriul țării, din cele mai îndepărtate veacuri până
în zilele noastre, incluzând, evident, și perspective -
le de dezvoltare ale celor două ocupații.

Cel mai important sector al muzeului îl con-
stituie gospodăriile țărănești aduse din principa-
lele zone viticole și pomicole ale țării, grupate sub
forma unui sat românesc. fiecare gospodărie viti-
colă sau pomicolă înglobează în cadrul ei: casa de
locuit, dependințele, instalațiile și uneltele de lu-
cru specifice, necesare pentru practicarea diferi-
telor îndeletniciri: agricultura, creșterea animale-
lor, albinăritul etc.

Spațiu al concretizării ideilor iluministe în ța -
ra Românească, Muzeul Golești are și puternice re -
verberații istorice. tudor Vladimirescu și-a petrecut
ultimele trei zile de libertate în foișorul de pază ri -
dicat deasupra porții de acces, la 18 mai a fost a -
restat din mijlocul armatei lui de panduri, dus la
târgoviște și asasinat.

totodată, Zinca Golescu, soția lui Dinicu Goles -
cu, descendentă a unei vechi familii din țara Româ -
nească, Pârșcoveanu-farfara, a încurajat ideea de
independență, fiind o aprigă susținătoare a Revo-
luției de la 1848. este mama fraților Golești, Ștefan,
Nicolae, Radu și Alexandru, care „au luptat pentru
idealurile Revoluţiei paşoptiste. Politicieni influ-
enţi în Ţara Românească şi în Principatele Unite, mi -
niştri, prim-miniştri, au scris efectiv istoria Româ -
niei moderne. Nicolae Golescu, unul dintre cei trei
mem bri ai locotenenţei domneşti, a renunţat în
1859 pentru a-i permite lui Alexandru Ioan Cuza
să fie reales, la 24 ianuarie, la Bucureşti, ca dom-
nitor şi al Ţării Româneşti, realizându-se astfel
unirea celor două principate şi luând naştere Ro-
mânia modernă“, subliniază istoricul Claudiu tița
Nicolescu.

Deși dețineau mari proprietăți, Goleștii au fost
liberali. Localitatea Ștefănești devine, astfel, loc
important pentru politica țării Românești și a Româ -
niei moderne, având în vedere că în vecinătatea Go -
leștilor este moșia florica, sediul Brătienilor. În a -
nul 1866, principele Carol de Hohenzollern-Sinma-

ringen, viitor rege al României, în primele zile petre -
cute pe pământ românesc, a poposit și la conacul de
la Golești, însoțit de Nicolae Golescu și I.C. Brătia -
nu. Aici semnează primul document în calitate de
suveran al Principatelor unite: grațierea Mitropo-
litului Calinic Miclescu al Moldovei, inițiatorul unei
mișcări separatiste la Iași. A dormit o noapte în
conac și o descrie în jurnalul său pe Zinca Golescu,
iar caleașca cu care a fost adus de la Pitești către
Golești se află expusă în incinta Muzeului Golești.

În an centenar, Agenția pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia a ales Muzeul Golești – loc în care
s-a făcut un pas important în realizarea Marii unirii -
drept gazdă a evenimentului aniversar prin care se
celebrează 20 de ani de dezvoltare regională.

Sursa: muzeulgolesti.ro
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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
Agenția 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 Județean 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 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, B-dul 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, 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 Județean 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 / Direcția Dezvoltare și Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Mihaela FELEA, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuț POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 17 septembrie 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 informații suplimentare vă rugăm să contactați
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.
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