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Marți, 20 aprilie, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături 
de Ioan-Alin Moldoveanu, primarul municipiului Câmpina, au 
semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilita-
re, Modernizare, Extindere Sistem de iluminat public în mu-
nicipiul Câmpina”, în cadrul Programul Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de inves-
tiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteli-
gente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în secto-
rul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public.

Prin semnarea acestui document, Primăria Municipiului 
Câmpina din județul Prahova a primit fonduri Regio pentru 
creșterea calității vieții câmpinenilor prin reabilitarea, mo-
dernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal, 
astfel încât acesta să asigure satisfacerea integrală a necesi-
tăților orașului și locuitorilor săi, în condiții de maximă efici-
ență din punct de vedere al consumului de resurse și cu re-
zultate benefice în privința costurilor acestor utilități pentru 
populație și municipalitate. Investiția va conduce la crearea, 
modernizarea, extinderea și reîntregirea a peste 28,8 km de 
sistem de iluminat public și utilizarea a 64 de surse de ener-
gie regenerabilă, urmărindu-se scăderea consumului anual 
de energie primară în iluminatul public și a emisiilor de CO2, 
ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor 
pe timp de noapte, diminuarea poluării luminoase și folosi-
rea materialelor ecologice pentru protecția mediului.

Proiectul va fi implementat în 46 de luni, în perioada 1 
mai 2018 – 28 februarie 2022, și are un buget cu o valoare to-
tală de 7.683.934,09 lei, din care 6,5 milioane de lei este va-
loarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dez-
voltare Regională, peste 994 de mii de lei este finanțarea de 
la Bugetul Național, iar aproape 191 de mii de lei este contri-
buția Primăriei Municipiului Câmpina.

Până la această dată, în cadrul Priorității de investiții 3.1.C, 
unde au putut fi depuse proiecte pentru îmbunătățirea in-
frastructurii iluminatului public, s-au transmis 19 aplicații în 
valoare totală de 214,14 milioane de lei, ce au solicitat aproa-
pe 172 de milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 
12 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoa-
re totală de 134 de milioane de lei și au solicitat fonduri pu-

blice în valoare de peste 129 de milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost 

transmise până acum 2.098 de cereri de finanțare care au o 
valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând fonduri pu-
blice de aproape 14,35 miliarde de lei. Pentru 816 dintre ele 
au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 
aproape 8,53 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solici-
tate de 7,26 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui 
beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Ex-
tinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăți-
lor în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare tota-
lă de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare ne-
rambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis 
556 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 
aproape 5,58 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambur-
sabile de peste 3,83 miliarde de lei. Pentru 206 dintre aces-
tea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 
aproape 1,88 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în 
valoare de peste 1,58 miliarde de lei.

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.

Iluminat public de calitate, 
finanțat prin Regio în municipiul Câmpina
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 26 aprilie 2021
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Elena Cristina RADU 
• 13 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 21 aprilie, Elena Cristina RADU, șef Serviciu helpdesk, ani-
versează 13 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim pentru competența și 
pentru responsabilitatea dovedite prin activitatea desfășurată alături 
de echipa Agenției în sprijinul solicitanților de fonduri Regio!

La Mulți Ani cu multe realizări!

Sediul ADR Sud Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Centrul de competențe în materie de 
securitate cibernetică cu sediul la București 

a primit săptămâna trecută undă verde din 
partea Consiliului Uniunii Europene (UE).

UE intenționează să sporească securitatea internetu-
lui și a altor rețele și sisteme informatice esențiale prin 
înființarea unui Centru de competențe în materie de se-
curitate cibernetică pentru a pune în comun investiții-
le în cercetarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în 
materie de securitate cibernetică. Noul organism, care 
va avea sediul la București, în România, va canaliza în 
special finanțarea legată de securitatea cibernetică din 
programul Orizont Europa și din programul Europa digi-
tală. Acest „Centru european industrial, tehnologic și de 
cercetare în materie de securitate cibernetică” va cola-
bora cu o rețea de centre naționale de coordonare de-
semnate de statele membre. De asemenea, centrul va 
aduce laolaltă principalele părți interesate europene, 
inclusiv industria de profil, instituțiile academice și de 
cercetare, precum și alte asociații relevante ale societă-
ții civile, pentru a forma o comunitate de competențe în 
materie de securitate cibernetică, cu scopul de a conso-
lida și a disemina know-how-ul în materie de securitate 
cibernetică în întreaga UE.

„Noul centru de competențe în materie de securitate 

cibernetică și noua rețea vor juca un rol esențial în asi-
gurarea securității infrastructurii digitale pe care atât de 
mulți dintre noi o utilizăm zilnic pentru muncă și activi-
tăți recreative, precum și a sistemelor și a rețelelor in-
formatice în domenii vitale, cum ar fi sănătatea, trans-
porturile, energia, piețele financiare și sistemele banca-
re. De asemenea, acesta va stimula competitivitatea la 
nivel mondial a industriei securității cibernetice a UE, în 
special a IMM-urilor, și va consolida poziția noastră de 
lider și autonomia noastră strategică în domeniul securi-
tății cibernetice”, a declarat Mariana Vieira da Silva, mi-
nistru de stat portughez, a cărui țară asigură Președin-
ția rotativă a Consiliului UE.

Sursa: euractiv.ro

Centrul de competențe în materie de securitate cibernetică 
din București, undă verde de la Consiliul Uniunii Europene
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Uniunea Europeană relaxează regulile pentru ajutoarele de stat
acordate regiunilor mai puțin dezvoltate

Comisia Europeană a relaxat începutul săptămânii trecu-
te regulile care permit statelor membre UE să acorde mai 
multe ajutoare pentru a permite regiunilor mai puțin dez-
voltate din blocul comunitar să își atingă obiectivele ecolo-
gice și digitale destinate stimulării creșterii economice.

Executivul comunitar a precizat că guvernele vor putea să 
acorde stimulente de investiții în aceste zone, pe lângă un pla-
fon mai mare cu privire la ajutoarele de stat. Astfel de zone 
sunt regiunile periferice, zonele de graniță, zonele în tranziție 
și zonele care se confruntă cu o pierdere de populație. Con-
form noilor linii directoare privind ajutoarele regionale, gradul 
de acoperire va crește până la 48% din populația UE, față de 
47% anterior. Noile linii directoare revizuite vor intra în vigoare 
la 1 ianuarie 2022, pentru a oferi suficient timp statelor mem-
bre să își pună la punct hărțile de ajutoare regionale.

„Noile linii directoare privind ajutoarele regionale vor per-
mite statelor membre să sprijine cele mai defavorizate regi-

uni europene să ajungă din urmă și să reducă decalajele în 
termeni de bunăstare economică, venit și șomaj”, a declarat 
comisarul european pentru competiție, Margrethe Vestager.

Ajutoarele regionale sunt un instrument important utilizat 
de statele membre pentru a crește dezvoltarea regională.

Sursa: bursa.ro
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La 95 km de București, în comuna Sângeru 
din județul Prahova, într-un peisaj superb, 

cu dealuri împădurite, pe care un jurnalist 
străin l-a declarat „Toscana României”, se află 
Muzeul Pietrei, înființat, întreținut, dezvoltat 
permanent și oferit gratuit de către scriitorul și 
jurnalistul Lucian Avramescu. Un adevărat vis 
în piatră, cu o istorie spectaculoasă. 

Totul a început cu un bunic care a făcut Marele Răz-
boi, participând inclusiv la luptele de la Mărășești, după 
care s-a întors acasă, în Sângeru. Avusese zile, căci trei 
sferturi dintre camarazii săi nu s-au mai întors. Om gos-
podar, născut sărac, Victor N. Avramescu a știut să ago-
nisească pentru urmași. Între altele, din solda primită a 
cumpărat ruinele unei locuințe de pe vremea lui Carol 
I, pe care le-a transformat într-o casă mare, cu toate 
acareturile. După decembrie 1989, nepotul lui, Lucian 
Avramescu, scriitor, jurnalist și fondatorul primei agen-
ții de presă private, a recuperat locul și, cu multă trudă, 
a refăcut casa, mai mare și mai frumoasă ca înainte, lu-
cru care i-a luat nu mai puțin de 20 de ani. Și nu s-a mul-
țumit cu atât. 

Un jurnalist brazilian îi spusese odată că noi, româ-
nii, avem o formidabilă civilizație a lemnului. Nu numai 
a lemnului, a zis poetul, nu ați auzit de Brâncuși? A!, a 
exclamat acela, cine nu-l știe pe marele sculptor fran-
cez Brancussi!

Atât a fost de ajuns ca să-l provoace pe Lucian Avra-
mescu. Azi, Muzeul Pietrei din Sângeru (numele vine de 
la o bătălie cu tătarii în care, spune legenda, valea s-a 
umplut de sânge) numără peste 3.000 de piese, de la 
râșnițe de cereale și colace de fântână, la cruci și o co-
pie a tronului de la Balcic al Reginei Maria. Toate au fost 
achiziționate de fondatorul muzeului, una câte una, um-
blând prin împrejurimi, cărându-le cu mașina lui, mai 
rar fiindu-i aduse la poartă.

Imaginea de ansamblu este impresionantă. Piesele 
muzeului sunt așezate în trei curți consecutive, dintre ca-
re a doua, pentru amuzamentul copiilor care vin acolo, 
are și o fermă de animale: găini, păuni, un berbec poreclit 
Burebista, căprițe cameruneze, un ponei și multe altele. 

Un set special de obiecte sunt așa-numiții trovanți, pie-
tre cu forme frumoase sau interesante, care au fost găsite 
ca atare în natură. Poetul ne spune: „Eu prefer să le spun 
«pietre cioplite de Dumnezeu»”, și ne arată una cu adevărat 
tulburătoare: când s-a surpat un mal, a ieșit la iveală o cru-
ce de piatră aproape perfectă, dar neatinsă de vreo daltă.

Cruci și troițe lucrate de mâna omului (inclusiv o tro-
iță proiectată de custode, care are o licență în arhitec-

tură peisageră) sunt mai multe în muzeu, unele coman-
date de Avramescu ultimilor meșteri locali (din păca-
te, n-au lăsat în urmă ucenici), după ce preotul Adrian 
Enescu (coinci dență de nume cu compozitorul care a 
ilustrat muzical o bună parte din opera poetului), de la 
Udrești, l-a căutat să-i spună că e păcat să nu aibă și 
cruci sculp tate de țărani, căci de fapt așa au început cio-
plitorii noștri - inclusiv Brâncuși, care a făcut un monu-
ment funerar la Buzău, azi dispărut.

Foarte interesante sunt câteva cruci duble, formă 
părând să nu mai existe undeva în lume, care, după cum 
a aflat poetul, sunt cruci de familie, simbolizând faptul 
că soțul și soția se sprijină unul de altul, în viața de apoi, 
prin brațul Mântuitorului răstignit.

Muzeul Pietrei are și alte piese speciale, de exemplu 
un fragment de coloană despre care specialiștii au spus 
că este pre-romană, adică are peste 2.000 de ani. A lu-
at-o de la un cetățean care o folosea ca tăvălug.

Ca și cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, într-o 
încăpere răcoroasă gazda noastră ne prezintă un grup 
de lucrări extrem de valoroase ale regretatului sculptor 
George Apostu, printre care Iisus Răstignit, unul din ce-
le trei exemplare în bronz făcute după mulajul original. 

Sursa: ziarullumina.ro

Muzeul Pietrei, o istorie a culturii populare românești

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarullumina.ro
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Echipa Invictus România a dat startul vineri, 23 
aprilie, pregătirii în vederea reprezentării Armatei Ro-
mâniei la „Invictus Games”, competiție sportivă ce ur-
mează a se desfășura în perioada 16-22 aprilie 2022, 
la Haga. Momentul a fost marcat la Pitești, de lotul de 
ciclism al echipei Invictus România care s-a deplasat 
pe biciclete, de la Poarta Eroilor din Pitești, până la se-
diul Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada”, din 
Curtea de Argeș, unde au păstrat un moment de recu-
legere în memoria camarazilor căzuți la datorie.

Sursa: mapn.ro

La Pitești
s-a dat startul pregătirii 

echipei Invictus România 
pentru participarea 

la Invictus Games de la Haga

Zilele trecute au început lucrările aferente investiției „Îm-
bunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de 
vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare trans-
portului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe 
coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgo-
viște”. Primele intervenții vizează construirea depoului și a 
stației de capăt de pe strada Calea Ialomiței. În linii mari, vor 
fi reabilitate străzi în lungime de 5,4 km, vor fi modernizate 
stațiile de călători, vor fi construite 3 stații de capăt de tra-
seu, un depou pe strada Calea Ialomiței și vor fi implemen-
tate sisteme integrate de management al transportului pu-
blic. Toate stațiile si mijloacele de transport vor fi monitoriza-
te video, vor avea sisteme de informare pe bază de panouri 
în tehnologie LED, va fi implementat în plus și un sistem de 
management flotă, cu aplicații multiple. Cele trei stații de ca-
păt de traseu vor fi prevăzute cu sală de așteptare, info point, 
grupuri sanitare, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, o ca-
meră mama și copilul, sistem de ticketing, cel puțin 30 de lo-
curi de parcare, inclusiv pentru taxi si persoane cu dizabilități. 
Valoarea contractului de execuție este de 42.562.374,36 lei, 
fără TVA, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

La Târgoviște a debutat 
construcția depoului 

noilor autobuze

La mijlocul lunii aprilie, Primăria Municipiului Călărași a 
fost gazda unei întâlniri preliminare de prezentare a proiec-
tului DANUrB+ (DANube Urban Brand + Building Regional 
and Local Resilience through the Valorization of Danube’s 
Cultural Heritage), organizată de Facultatea de Urbanism – 
UAUIM în parteneriat cu Asociația pentru Tranziție Urbană – 
ATU. Municipiul Călărași este partener strategic asociat con-
sorțiului acestui proiect, alături de alte municipalități situate 
pe Dunăre, atât din țară cât și din străinătate. Temele dezbă-
tute au vizat modalitatea de implicare a actorilor locali din 
Călărași și dezbaterea oportunităților de colaborare ce pot 
fi dezvoltate în etapele ulterioare ale proiectului DANUrB+, 
proiecte legate de valorificarea patrimoniului local, educa-
ție și acțiuni comunitare. De asemenea, echipa consorțiu-
lui a făcut o documentare în oraș pentru viitoarele proiecte.

Sursa: observatorcl.info

Primăria
Municipiului Călărași,

gazda întâlnirii preliminare 
de prezentare

a proiectului DANUrB+

Începând de vineri, 23 aprilie, Ziua Națională a Biblio-
tecarului din România, Biblioteca Județeană „I.A. Bassara-
bescu” Giurgiu vine în întâmpinarea giurgiuvenilor cu un 
nou serviciu: înscriere gratuită online. Orice persoană, a-
tât din municipiul cât și din județul Giurgiu, care dorește să 
devină utilizator al serviciilor oferite de bibliotecă, se poate 
înscrie gratuit online. Pentru ridicarea permisului este ne-
cesară prezența fizică la oricare secție a bibliotecii din mu-
nicipiul Giurgiu. Utilizatorii pot beneficia de toate serviciile: 
împrumutul de documente la domiciliu, consultare la sala 
de lectură, împrumut interbibliotecar, participare la toate 
evenimentele culturale organizate la Bibliotecă.

Mai multe detalii puteți afla accesând site-ul Bibliotecii 
Județene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, www.bjgiurgiu.ro.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Înscriere online, un nou 
serviciu la Biblioteca 

Județeană „I.A. 
Bassarabescu” Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://mapn.ro
http://jurnaldedambovita.ro
http://observatorcl.info
http://www.bjgiurgiu.ro
http://giurgiuveanul.ro
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Noul Ambulatoriu al Spitalului Municipal „Anghel Saligny” 
este tot mai aproape de deschidere. În urmă cu o săptămână, 
la Fetești au ajuns și echipamentele medicale cu care Ambula-
toriul este dotat. Obiectivul a fost modernizat și dotat cu echi-
pamente medicale în baza unui proiect cu finanțare europea-
nă Regio în valoare de 10,6 milioane de lei. Proiectul privind re-
abilitarea Ambulatoriului din Fetești a fost concretizat în urmă 
cu aproximativ 3 ani, când întreaga documentație a fost depu-
să de reprezentanții administrației locale la Agenția pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia. Pe lângă amenajarea spațiului, 
Ambulatoriul va beneficia și de cele mai noi echipamente me-
dicale. Aparatele au ajuns la Fetești în urmă cu o săptămână. În-
tre ele, a fost recepționat și aparatul de radiologie RX, precum și 
mobilierul pentru zona de Recepție a unității medicale.

Sursa: independentonline.ro

Echipamente medicale 
pentru Ambulatoriul 
Spitalului Municipal 

„Anghel Saligny” Fetești

Una dintre investițiile finanțate prin Programul Ope-
rațional Regional în orașul Slănic este cel privind reno-
varea, modernizarea și iluminarea arhitecturală a cine-
matografului Unirea, aceasta fiind una dintre compo-
nentele unui proiect mai amplu care vizează și reabili-
tarea mai multor străzi din localitate.

Astfel că, pe lângă modernizarea străzilor Mărăști, 
General Praporgescu, Gorgan, Bisoca, Mihai Eminescu, 
Nicolae Bălcescu, Heleșteu, Splaiul Crinilor, Gladiolei, 
Crizantemelor, Grotei, autoritatea locală a lansat pro-
cedura de achiziție pentru proiectare și execuția lucră-
rilor de transformare a vechiului cinematograf al ora-
șului într-un spațiu modern.

Proiectul constă în refuncționalizarea cinematogra-
fului Unirea, prin realizarea unor lucrări semnificative. 
Printre acestea, se regăsesc reabilitarea termică a clă-
dirii, inclusiv tâmplării performante, instalații termice, 
electrice și sanitare, instalarea de panouri fotovoltaice. 
În proiect intră și recondiționarea treptelor de acces, 
dar și dotarea cinematografului cu instalație de sonori-
zare și videoproiecție.

Valoarea totală estimată a contractului este de cir-
ca 3,5 milioane de lei fără TVA.

Sursa: ziarulprahova.ro

Cinematograful „Unirea” 
din Slănic, renovat și 

modernizat prin Regio

IALOMIȚA

PRAHOVA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M-
DLPA) a virat săptămâna trecută județului Teleorman 175.372,46 
lei, pentru primăriile Olteni și Vârtoape. Astfel, pentru Olteni a 
fost virată suma de 162.925,27 lei, iar pentru Vârtoape suma de 
12.447,19 lei, conform datelor făcute publice. Banii sunt destinați 
implementării proiectelor depuse spre finanțare în cadrul Pro-
gramului Național de Dezvoltare Locală, cel mai important pro-
gram multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. 
Programul are ca obiectiv general echiparea unităților adminis-
trativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastruc-
tură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-cul-
turală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunica-
ție, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt 
egale cu sumele înscrise în contractele de finanțare multianua-
le încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Finanțări PNDL pentru 
comunele Olteni

și Vârtoape din județul 
Teleorman

TELEORMAN
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Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, 
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, 
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
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. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000, 
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere 
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de 
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de 
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din 
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud 
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
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Data publicării 26 aprilie 2021

Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei, în vederea promovării 
Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre activitatea 
instituțiilor membre ale Reţelei de Informare 
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai 
importante evenimente organizate de 
acestea în județele regiunii.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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