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Comisia Europeană a publicat joi, 29 iulie, 
noi orientări tehnice privind imunizarea 

la schimbările climatice a proiectelor de 
infrastructură pentru perioada 2021-2027.

Orientările vor contribui la integrarea considerente-
lor legate de climă în viitoarele investiții și proiecte în 
materie de infrastructură, de la clădiri și infrastructuri 
de rețea până la o gamă largă de sisteme și active con-
struite. În acest mod, investitorii europeni instituționali 
și privați vor putea lua decizii în cunoștință de cauză cu 
privire la proiectele considerate compatibile cu Acordul 
de la Paris și cu obiectivele climatice ale UE.

Orientările adoptate vor ajuta astfel UE să pună în a-
plicare Pactul verde european, să respecte cerințele pre-
văzute de Legea europeană a climei și să aloce fondurile 
UE pentru realizarea unor obiective mai ecologice. Orien-
tările sunt aliniate la o traiectorie de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră cu -55 % din emisiile nete până 
în 2030 și cu obiectivul de realizare a neutralității clima-
tice până în 2050, urmează principiul „eficiența energeti-
că înainte de toate” și principiul de „a nu aduce prejudi-
cii semnificative” și îndeplinesc cerințele prevăzute în le-
gislație pentru mai multe fonduri ale UE, cum ar fi Inves-
tEU, Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), 
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul 
de coeziune (FC) și Fondul pentru o tranziție justă (FTJ).

Efectele schimbărilor climatice au deja repercusiuni 
asupra activelor și a infrastructurilor cu durate lungi de 
viață, cum ar fi căile ferate, podurile sau centralele elec-
trice, iar aceste efecte urmează să se intensifice în vii-
tor. De exemplu, construirea de clădiri în zone care ar 
putea fi afectate de creșterea nivelului mării necesită o 
atenție deosebită; în mod similar, toleranța la căldură a 
liniilor de cale ferată trebuie să fie calculată în funcție 
de temperatura maximă proiectată, și nu de valorile is-
torice. Prin urmare, este esențial să se identifice în mod 
clar - și, prin urmare, să se investească în - infrastructu-
ra care este pregătită pentru un viitor neutru din punct 
de vedere climatic și rezilient la schimbările climatice.

Imunizarea la schimbările climatice este un proces ca-
re integrează în dezvoltarea proiectelor de infrastructură 
măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adap-
tare la acestea. Orientările tehnice adoptate astăzi stabi-
lesc principii și practici comune pentru identificarea, cla-
sificarea și gestionarea riscurilor climatice fizice în cur-

sul planificării, dezvoltării, executării și monitorizării pro-
iectelor și programelor de infrastructură. Procesul este 
împărțit în doi piloni (atenuare și adaptare) și două faze 
(examinare și analiză detaliată), iar partea de documenta-
re și verificare a modalităților de imunizare la schimbările 
climatice este considerată un element esențial al raționa-
mentului pentru luarea deciziilor de investiții.

Mai precis, pentru infrastructura cu o durată de viață 
care depășește anul 2050, orientările prevăd că exploa-
tarea, întreținerea și dezafectarea finală a oricărui pro-
iect ar trebui să se desfășoare într-un mod neutru din 
punct de vedere climatic, care poate include considera-
ții legate de economia circulară, cum ar fi reciclarea sau 
reconversia materialelor. Reziliența la schimbările clima-
tice a noilor proiecte de infrastructură ar trebui asigura-
tă prin măsuri de adaptare adecvate, bazate pe o evalu-
are a riscurilor aferente schimbărilor climatice.

Sursa: ec.europa.eu

Noi orientări privind modalitățile
de imunizare la schimbările climatice a viitoarelor 

proiecte de infrastructură
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Toate statele membre s-au angajat 
să conlucreze, împreună cu Comisia 

Europeană și cu Agenția Spațială Europeană, 
pentru a construi EuroQCI, o infrastructură 
securizată de comunicații cuantice care va 
acoperi întreaga UE.

Odată cu recenta semnare, de către Irlanda, a decla-
rației politice de stimulare a capacităților europene în 
domeniul tehnologiilor cuantice, al securității ciberne-
tice și al competitivității industriale, toate statele mem-
bre s-au angajat să conlucreze, împreună cu Comisia Eu-
ropeană și cu Agenția Spațială Europeană, pentru a con-
strui EuroQCI, o infrastructură securizată de comunica-
ții cuantice care va acoperi întreaga UE.

Astfel de rețele securizate de comunicații de înaltă 
performanță vor fi esențiale pentru a răspunde nevo-
ilor Europei în materie de securitate cibernetică în anii 
următori.

EuroQCI va face parte dintr-o acțiune mai amplă a 
Comisiei de lansare a unui sistem de conectivitate secu-
rizată prin satelit care va pune la dispoziție banda largă 
de mare viteză peste tot în Europa. Acest plan va furni-
za servicii de conectivitate fiabile și eficiente din punc-
tul de vedere al costurilor, cu o securitate digitală spo-
rită. Ca atare, EuroQCI va completa infrastructurile de 
comunicații existente cu un nivel suplimentar de securi-
tate bazat pe principiile mecanicii cuantice – de exem-
plu, prin furnizarea de servicii bazate pe distribuția che-
ilor cuantice, o formă de criptare foarte sigură.

Sursa: ec.europa.eu

Comisia Europeană: Toate statele UE s-au angajat să construiască
o infrastructură de comunicații cuantice

Fonduri norvegiene pentru energie regenerabilă
Innovation Norway, în calitate de Operator de Fond, 

a lansat un nou apel în cadrul Programului pentru ener-
gie în România – Alte surse regenerabile de energie (SRE). 
Programul finanțează inițiative pentru creșterea capaci-
tății instalate pentru producerea de energie /electricitate 
cu SRE și creșterea numărului de instalații noi pentru pro-
ducerea de energie regenerabilă /electricitate din SRE.

Bugetul apelului este de aproximativ 4,6 milioane de 
euro, valoarea maximă a ajutorului nerambursabil se poa-
te situa între 200.000 de euro și maximum 2.000.000 de 
euro cu finanțare nerambursabilă între 10% la 90% din 
valoarea eligibila a proiectului, iar termenul limită pen-
tru depunerea proiectelor este 8 septembrie, ora 14.00.

Aplicanții eligibili sunt reprezentați de orice entitate 
publică sau privată, comercială sau necomercială, pre-
cum și ONG-uri, înființate ca persoane juridice în Româ-
nia, cu cel puțin trei ani înainte de termenul de finaliza-
re a acestui apel. Deși parteneriatele nu sunt obligatorii, 
proiectele cu parteneri din statele donatoare (Norvegia, 
Islanda și Liechtenstein) și/sau din România sunt puter-
nic încurajate.

Activități eligibile:
 9 Proiecte care utilizează bio produse /biomasă pen-

tru producerea de energie electrică și încălzire/răcire în 
comunitățile locale;

 9 Dezvoltarea și investiția în unități industriale pri-
vate pentru proiecte de producere a energiei, bazate pe 
deșeuri;

 9 Energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară mică 

(max. 1.000 kW capacitate instalată) și producția de ener-
gie electrică pentru consumul propriu al solicitantului;

 9 Instruirea personalului cu privire la instalarea și în-
treținerea echipamentului, asigurată de furnizorul de echi-
pamente, ca parte integrantă a proiectului de investiții.

Cheltuieli eligibile:
 9 Salariile personalului implicat;
 9 Transport, cazare, diurnă;
 9 Echipamente – costul integral sau amortizarea pe 

durata implementării proiectului;
 9 Consumabile și materii prime;
 9 Contracte realizate în scopul implementării pro-

iectului;
 9 Bunuri imobiliare și terenuri – maxim 10% din va-

loarea eligibilă a proiectului, și cu aprobarea Autorității;
 9 Costuri indirecte /administrative.

Sursa: finantare.ro
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Programul de Cooperare Transfrontalieră 
INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 

– 2020 sprijină dezvoltarea zonei de frontieră 
dintre România și Bulgaria prin îmbunătățirea 
accesibilității, promovarea cooperării instituționale 
și protejarea și dezvoltarea atuurilor regionale.

Prin proiectele finanțate în cadrul Programului se ur-
mărește extinderea orizonturilor regiunii, pentru a obți-
ne rezultate concrete și măsurabile și pentru a permite 
zonei de frontieră să devină o regiune unde să se poată 
studia, lucra, vizita și investi. Programul susține proce-
sul creării unor comunități competitive și durabile prin 
folosirea într-un mod eficient a resurselor, promovarea 
inițiativelor și a oportunităților oferite în zona coridoru-
lui Dunăre/Marea Neagră.

Programul, în al șaselea an de la lansare, înregistrea-
ză progrese care se transpun în domenii ca:

• Reconectarea regiunii transfrontaliere la rețeaua 
de drumuri, prin reabilitarea a peste 50 km de drumuri, 
care contribuie la dezvoltarea unui transport ecologic, 
cu emisii reduse de dioxid de carbon.

• Îmbunătățirea navigabilității Dunării și a Mării Ne-

gre în cadrul regiunii transfrontaliere.
• Crearea unor noi modele de utilizare durabilă a pa-

trimoniului natural și cultural al zonei transfrontaliere 
prin dezvoltarea unor produse turistice comune.

• Îmbunătățirea gestionării și a protecției comune a 
siturilor NATURA 2000.

• Sporirea capacității de prevenire și gestionare a ris-
curilor de dezastre în zona transfrontalieră.

• Integrarea zonei transfrontaliere în ceea ce priveș-
te ocuparea forței de muncă și mobilitatea lucrătorilor.

• Sporirea capacității de cooperare și a eficienței in-
stituțiilor publice din zona transfrontalieră.

În cadrul Programului au fost selectate 199 de pro-
iecte în valoare de aprox. 322 milioane euro din care 
172 de proiecte, în valoare de aprox. 275 milioane eu-
ro, au fost contractate și 59 de proiecte, în valoare de 
aprox. 184 milioane euro, sunt în implementare iar ra-
ta de absorbție la nivelul Programului este de 51,35% 
(aprox. 111 milioane euro fonduri FEDR).

Pentru a afla mai multe informații despre Programul 
Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele vi-
itoare, dar și despre proiectele finanțate, vă invităm să 
accesați pagina de internet www.interregrobg.eu.

Sursa: interregrobg.eu

Progresul înregistrat în implementarea
Programului Interreg V-A România – Bulgaria

https://www.adrmuntenia.ro
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Într-un loc cu frumuseți inegalabile, departe 
de lume, pierdut printre păduri seculare 

și stânci prăpăstioase, oameni dornici de 
reculegere s-au retras în umbra tăcută a 
peșterilor și și-au închinat viața lui Dumnezeu 
în cea mai aspră sihăstrie românească, 
deoarece „poporul român înzestrat din belșug 
cu darul dumnezeiesc al credinței a trăit în 
Carpați ca într-o catedrală”.

Mănăstirea Cetățuia Negru-Vodă este una dintre ce-
le trei așezăminte monahale rupestre, alături de Mănăs-
tirile Nămăiești și Corbii de Piatră. Se spune că cele trei 
biserici rupestre formează un triunghi energetic magic. 

Mănăstirea este situată în comuna Cetățeni, județul 
Argeș, la 22 de kilometri sud-est de Câmpulung, pe șosea-
ua națională Câmpulung-Târgoviște-București, pe frumoa-
sa vale a Dâmboviței, între satele Cetățeni și Cotenești.

Cunoscută inițial sub denumirea de „Schitul Cetățu-
ia Negru Vodă”, mănăstirea este construită pe o stancă 
înaltă, la altitudinea de 881 de metri, pe malul stâng al 
râului Dâmbovița, între „Valea lui Coman” și „Valea Chi-
liilor”. De la șoseaua principală se poate ajunge la mă-
năstire pe o potecă îngustă, în mai puțin de o oră.

Biserica din mănăstire are două hramuri: Adormirea 
Maicii Domnului, până în anul 1918, iar mai apoi, și Iz-
vorul Tămăduirii.

Potrivit tradiției locale, pe culmea abruptă de piatră, 
care se înalță între râul Dâmbovița si pârâul Cetățuia, a 
existat o cetate de rezistență zidită pe vremea ocupației 
romane. Cetatea ar fi fost loc de refugiu și pentru dom-
nitorul Negru Vodă al Țării Românești, care își avea aici 
și o peșteră de taină, numită până astăzi „Peștera lui Ne-
gru Vodă”. De la această cetate și-ar fi luat numele atât 
muntele, cât și satele din apropiere.

Ctitorul mănăstirii nu se cunoaște cu certitudine. Se 

presupune că acesta ar fi fost voievodul Nicolae Alexan-
dru Basarab, fiul lui Basarab I. Acesta apare în al treilea 
strat de frescă în naos. Tradiția locală susține că primul 
ctitor ar fi fost Negru Vodă. Biserica din peșteră, atribu-
ită lui Negru Vodă a fost construită în secolul al XIII-lea, 
odată cu cetatea Câmpulung-Muscel, prima capitală a 
Țării Românești.

Schitul Cetățuia este amintit în timpul lui Mihai Vitea-
zul care a trecut pe acolo în anul 1595. Domnitorul Con-
stantin Șerban s-a refugiat în acest loc în 1658, iar în anul 
1690 și Constantin Brâncoveanu. Atunci schitul era me-
toc al Mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung - Muscel.

În mănăstire se află două biserici: biserica veche, 
aflată într-o peșteră naturală, și biserica nouă din lemn, 
în stil maramureșean. 

Biserica rupestră este structurată în Sfânt Altar, na-
os și pronaos și păstrează trei straturi suprapuse de pic-
tură, constatate de pictorul Teodorescu în anul 1922.

Pe marginea peretelui estic al Cetățuii se află așa-zi-
să „chilie a lui Negru Vodă”. Potrivit legendei, aici își de-
pozita Negru Vodă tezaurul, în timpul năvălirilor tătari-
lor. Mai apoi, aici au locuit pustnici, care au cioplit icoa-
ne în pereții de piatră. Mai jos de biserica rupestră, cam 
la o sută de metri, se vede o Cruce mare, cățărată pe o 
stâncă înaltă și îngustă. Despre aceasta, se crede ca a 
fost așezată de însuși Negru Vodă. La baza acestei Cruci 
se află o piatră mare, numită „masa lui Mihai Viteazul”.

Încărcată de istorie și spiritualitate, Mănăstirea Cetă-
țuia Negru Vodă este un simbol al creștinătății poporu-
lui român din cele mai îndepărtate timpuri.

Turistul care pășește printre stâncile care ascund ne-
numărate taine și ajunge în preajma Sfântului Locaș es-
te surprins de asemănarea izbitoare cu Schitul Meteora 
din Grecia, motiv pentru care scriitorul Mihai Rădulescu 
l-a numit „Meteora României”, fiind profund impresio-
nat de acest rai de pământ românesc.

Sursa: crestinortodox.ro

Mănăstirea Cetățuia Negru Vodă - „Meteora României“

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://crestinortodox.ro
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Marți, 27 iulie, a fost semnat contractul de proiec-
tare și execuție pentru obiectivul „Conservarea și con-
solidarea Cetății Poenari Argeș”, a cărui valoarea tota-
lă a contractului de proiectare și execuție lucrări este 
de 20.133.693,14 lei cu TVA.

Restaurarea va fi făcută cu fonduri europene obți-
nute prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 
în cadrul Axei prioritare 5 – „Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și valorificarea durabi-
lă a patrimoniului cultural”. Lucrările propuse vizează 
1.897 mp, cuprinzând suprafața construită a cetății și 
calea de acces pietonală (scări) existentă.

 Cetatea Poenari, aflată în administrarea Muzeului 
Județean Argeș, este încadrată ca Monument istoric 
de categoria A, de importanță națională și internațio-
nală.

Sursa: adevarul.ro

Începe
restaurarea citadelei

lui Vlad Țepeș de la Poenari

Joi, 29 iulie, Consiliul Județean Dâmbovița a semnat 15 
contracte de finanțare prin Programul Județean de Dezvolta-
re Locală, alături de primăriile Corbii Mari, Crângurile, Dobra, 
Gura Foii, Gura Șuții, Malu cu Flori, Mătăsaru, Poiana, Produ-
lești, Pucheni, Răscăeți, Șelaru, Văleni Dâmbovița, Vlădeni și 
Vulcana-Pandele. Contractele se vor derula în cadrul celui mai 
mare program de dezvoltare locală la nivel județean - PJDL, 
în perioada 2021-2024, coordonat și implementat de Consi-
liul Județean Dâmbovița în asociere sau parteneriat cu unită-
țile administrativ-teritoriale. Astfel, se vor realiza investiții care 
se adresează nevoilor comunităților locale solicitante și vizea-
ză proiecte de reabilitare, modernizare și întreținere de dru-
muri, construcția de baze sportive și amenajarea de terenuri 
de sport, construirea de dispensare medicale, amenajarea de 
sisteme de colectare a apei pluviale, alimentare cu apă și ca-
nalizare, construirea de poduri, reabilitarea de centre civice și 
revitalizarea cinematografelor.

Sursa: cjd.ro

15 contracte de finanțare 
prin Programul Județean 

de Dezvoltare Locală
al județului Dâmbovița

Sâmbătă, 28 iulie, Primăria Municipiului Călărași a găzdu-
it conferința de lansare a proiectului „Screening pentru Can-
cerul de Col Uterin și Tratament Precoce (SCCUT) în județul 
Călărași”, finanțat prin Fondul Social European, Programul 
Operațional Capital Uman. SCCUT este un program com-
plex de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament 
precoce al cancerului de col uterin, oferind investigații medi-
cale gratuite pentru 170 de mii de femei din Regiunea Sud 
Muntenia., provenind în special din grupuri vulnerabile. În ca-
drul programului, femeile pot beneficia de testare gratuită 
Babeș Papanicolau și HPV pentru depistarea leziunilor colu-
lui uterin, fie în cabinetele medicale de recoltare înscrise în 
program, oricând pe parcursul anului, fie în cadrul unităților 
mobile care vor ajunge în localități din toate județele regiunii.

Sursa: facebook.com

Lansarea proiectului 
„Screening pentru Cancerul 
de Col Uterin și Tratament 

Precoce în județul Călărași”

Luni, 30 iulie, Biblioteca Județeană „I.A. Bassara-
bescu” Giurgiu, a semnat declarația de aderare la Progra-
mul INTERREG V-A România-Bulgaria. În cadrul proiectu-
lui implementat împreună cu parteneri din Bulgaria, de 
către Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, 
Dolj, s-a creat Rețeaua transfrontalieră a părților intere-
sate în domeniul „Comorilor Scrise ale Destinației trans-
frontaliere de pe Dunărea de Jos” pentru turismul literar.

Prin proiectul „Comori scrise ale Dunării de Jos/The 
Written Treasures of Lower Danube”, Biblioteca își pro-
pune să dezvolte o cooperare durabilă și eficientă în 
domeniul turismului literar și are ca obiectiv principal 
încurajarea conservării, protecției, promovării și dez-
voltării patrimoniului cultural intangibil al regiunii RO-
BG (România-Bulgaria) prin diversificarea serviciilor 
turistice și dezvoltarea turismului literar, ca factor ma-
jor pentru depășirea discrepanțelor.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Proiect
româno-bulgar

pentru dezvoltarea 
turismului literar

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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Luni, 2 august, în foaierul Sălii „Europa” a Consiliului 
Județean Ialomița, au fost semnate contractele pentru 
șase proiecte de utilitate publică, finanțate prin Pla-
nul Județean de Dezvoltare Locală al Asociației de Dez-
voltare Intercomunitară Ialomița, coordonat de admi-
nistrația județeană. Beneficiarele fondurilor oferite de 
Consiliul Județean Ialomița și Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița sunt Primăriile Cosâmbești, 
Grindu, Dridu, Rădulești, Moldoveni și Ciocârlia.

Cel mai mare proiect, ca valoare, este cel al admi-
nistrației locale din comuna Rădulești, ce vizează re-
abilitarea Școlii cu Clasele I-IV din satul Răsimnicea. 
Pentru reabilitarea unității de învățământ, Primăria 
Rădulești a primit o finanțare de 564 mii de lei.

Valoarea totală a fondurilor acordate de Consiliul 
Județean Ialomița pentru finanțarea celor șase proiec-
te de utilitate publică este de peste 1,6 milioane de lei.

Sursa: independentonline.ro

Proiecte edilitare, 
finanțate prin Asociația 

de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița

Miercuri, 28 iulie, Consiliul Județean Prahova a ho-
tărât preluarea de către administrația județeană a 
unor vile din Bușteni și Cheia. Preluarea se va face prin 
trecerea obiectivelor din domeniul public al statului și 
din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului 
prin Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Praho-
va în domeniul public al județului Prahova. Astfel, așa 
cum se menționează în proiect, Centrul de agrement 
Bușteni – Vila Fraga, precum și Centrele de agrement 
Cheia – Vila Cumpăna, Vila Scărișoara și blocul alimen-
tar și sala de mese vor fi reabilitate și modernizate în 
vederea desfășurării activităților educaționale și ex-
trașcolare în condiții optime. Odată refăcute, în aces-
te clădiri vor funcționa centre de agrement, sociale și 
culturale care au ca scop recreerea, socializarea și re-
laționarea și integrarea în societate a elevilor. De a-
semenea, elevii ar urma să beneficieze de programe 
de educație nonformală, facilitând accesul acestora 
la programe și proiecte specializate pentru dezvolta-
rea unor abilități și competențe complementare celor 
oferite în cadrul sistemului de învățământ. 

Sursa: ziarulprahova.ro

Vile vechi
din Bușteni și Cheia, 
preluate de Consiliul 

Județean Prahova
pentru a fi reabilitate

IALOMIȚA

PRAHOVA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) 
Teleorman a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor 
de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare ca-
dastrale cu 53 de unități administrativ-teritoriale (UAT) 
teormănene, din cele 65 eligibile. Suma totală alocată 
pentru înscrierea proprietăților din județul Teleorman 
în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2021, 
este de 1063092 lei. Lucrările de cadastru general se 
desfășoară în cadrul celei de-a șaptea etape de finan-
țarea Programului național de cadastru și carte funci-
ară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gratu-
ită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate 
din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Teleorman.

Sursa: infotr.ro

Contracte de finanțare 
pentru cadastrare încheiate 
de 53 de primării din Teleorman

TELEORMAN

Centrul de Agrement Bușteni, Vila „Şoimul”
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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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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.
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