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În perioada 3-4 mai 2022, doi reprezentanți 
ai ADR Sud Muntenia, împreună cu doi 

stakeholderi din cadrul Primăriei Municipiului 
Călărași, au participat, în cadrul proiectului 
SOCIAL GREEN - Politici regionale pentru 
locuințe sociale ecologice, la seminarul și 
vizitele de studiu organizate de reprezentanții 
Agenex - Extremadura Energy Agency, Spania.

Evenimentul a reunit partenerii proiectului Social 
Green, actori importanți din sectorul energetic ai auto-
rităților publice locale și naționale din țările partenere.

Evenimentul a cuprins atât vizite de studiu la diver-
se proiecte de eficiența energetică în clădiri sociale, cât 
și seminarii în cadrul cărora s-a discutat despre politicile 
privind tranziția energetică existente în regiune.

În acest sens, prin intermediul cooperării interregio-
nale, partenerii din proiect au putut identifica, disemina 
și transfera procese și bune practici utilizate pentru ela-
borarea și implementarea politicilor referitoare la locuin-
țele sociale ecologice, acestea vizând atât construcții noi, 
cât și construcții deja existente care pot fi reabilitate.

În prima zi de eveniment a avut loc și ședința comi-
tetului de coordonare a proiectului, în cadrul căreia s-a 
discutat despre activitățile implementate de fiecare par-
tener din proiect în regiunea sa.

Proiectul Social Green este implementat de ADR Sud 
Muntenia în calitate de partener, fiind finanțat în cadrul 

Programului Interreg Europe. Obiectivul principal al pro-
iectului constă în îmbunătățirea politicilor de dezvolta-
re regională referitoare la promovarea locuințelor socia-
le ecologice, prin creșterea eficienței energetice și utili-
zarea energiilor regenerabile, totodată subliniind impor-
tanța sa ca incubator pentru noi piețe în domeniul ener-
giei, tehnologiilor, serviciilor și modelelor de afaceri. În 
plus, prin intermediul acestui proiect, se vor identifica 
bunele practici din sectorul locuințelor ecologice, pre-
cum și cele referitoare la reducerea semnificativă a emi-
siilor de gaze cu efect de seră prin mijloace eficiente din 
punct de vedere al costurilor.

Proiectul este implementat de către un consorțiu for-
mat din cinci parteneri, câte unul din Suedia, Spania și 
Croația, respectiv doi din România, al cărui Coordonator 
este Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development 
Stockholm, Suedia. Mai multe detalii cu privire la pro-
iect găsiți accesând: https://www.adrmuntenia.ro/pro-
iectul-social-green/static/1159.

ADR Sud Muntenia, la seminarul organizat de Agenex - 
Extremadura Energy Agency (Spania), 

în cadrul proiectului Social Green
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Gilda Lidia NICULESCU 
• 19 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia

La începutul lunii mai, colega noastră Gilda Lidia 
NICULESCU, șef Serviciul gestionare, evaluare și mo-
nitorizare program, a împlinit 19 ani de activitate!

Cu acest prilej, te felicităm și îți mulțumim pen-
tru abilitățile organizatorice și profesionalismul din 
întreaga activitate derulată în cadrul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu multe realizări!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 11 mai 2022
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PNRR: Ghidul aferent apelului dedicat construirii de creșe, 
în consultare publică

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna mai 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
pentru luna mai 2022!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul po-
tențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud 
Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest 
document sunt prezentate oportunitățile de finanțare din progra-
mele operaționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent 
în România, precum și oportunitățile din Programul Național pen-
tru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agen-
ției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bibli-
otecă > Publicații > Catalogul surselor de finanțare, link: htt-
ps://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1291/
csf-mai-2022.pdf.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației a lansat în data de 6 mai 2022, în consultare pu-
blică, ghidul specific aferent Componentei C15 – Edu-
cație – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 
110 creșe, din cadrul PNRR.

Investiția are ca obiectiv creșterea capacității siste-
mului de învățământ de cuprindere, în serviciile de e-
ducație timpurie antepreșcolară, a 19% din copiii de 
0-3 ani până în 2026, prin investiții în infrastructură, re-
spectiv construirea a cel puțin 110 de creșe, eficiente 
energetic, la nivel național, pentru asigurarea unui ser-
viciu de educație timpurie standard la 5.000 de locui-
tori.

Creșele vor avea o capacitate cuprinsă între 40, 70 și 
110 locuri și trebuie să respecte obiectivul privind ne-
cesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic 
decât cerința pentru clădirile al căror consum de ener-
gie este aproape egal cu zero conform orientărilor na-
ționale, demonstrat prin certificate de performanță 
energetică.

Creșele nou construite trebuie să poată oferi sprijin 
educațional pentru un număr de maxim 4.500 de copii.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de 
proiecte pot fi:

• unitățile administrativ-teritoriale, respectiv:
• municipii reședință de județ, municipiul București;
• alte municipii;
• orașe;
• comune.

• subdiviziunile administrativ-teritoriale ale munici-
piilor.

Valoarea totală eligibilă alocată pentru investiție es-
te de 299 milioane (230 milioane euro din PNRR și 69 
milioane euro reprezintă majorarea de 30% conform 
OUG nr. 124/2021). 

Prima rundă de atragere de fonduri va începe în da-
ta de 30 mai 2022, solicitanții având la dispoziție o lu-
nă pentru depunerea cererilor de finanțare, respectiv 
30 iunie 2022.

Ghidul poate fi descărcat de la adresa: https://www.
fonduri-structurale.ro/stiri/28783/pnrr-ghidul-afe-
rent-apelului-dedicat-construirii-de-crese-in-consulta-
re-publica.

Sursa: fonduri-structurale.ro
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Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care 
prevede măsuri mai eficiente privind consolidarea seis-
mică a clădirilor, inclusiv a clădirilor publice, cu finanța-
re nerambursabilă și integrală, anunță ministrul Dezvol-
tării, Cseke Attila. Clădirile cu risc seismic I și II vor fi rea-
bilitate cu finanțare de la Guvern

„România este printre primele țări din Europa și prin-
tre primele zece la nivel mondial în ceea ce privește expu-
nerea la cutremur. Avem peste 2.000 de clădiri în Bucu-
rești și alte cel puțin 400 în țară care necesită consolida-
re seismică, acesta fiind motivul pentru care am creat as-
tăzi cadrul legislativ necesar unei măsuri rapide în acest 
sens”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Conform actului normativ adoptat, vor putea fi reabi-
litate clădirile cu risc seismic I și II, iar finanțarea va fi asi-
gurată integral de Guvern. Programul este unul multia-
nual, pentru a asigura rezultate, a spus ministrul.

„Consolidarea clădirilor cu risc seismic este un interes 
public, avem nevoie de rezultate în acest domeniu, iar le-
gislația în vigoare s-a dovedit a fi ineficientă prin faptul că 

procesele au fost sistate și reluate în fiecare an. Am pro-
pus un program multianual pentru a ne asigura că vom 
avea un progres în acest sens”, a conchis Cseke Attila.

Potrivit ministrului, este un pas important, având în 
vedere faptul că, în ultimele decenii au fost reabilitate 
doar câteva zeci de clădiri.

Suma alocată prin PNRR permite consolidarea seismi-
că și, în același timp, reabilitarea energetică a acestor clă-
diri, iar fondurile au fost accesate integral în prima zi de 
lansare a apelurilor de proiecte. 350 de imobile pot fi re-
abilitate din cele 217 milioane de euro alocate, prin PN-
RR, de Ministerul Dezvoltării. În premieră, vor fi incluse și 
clădirile publice, cum ar fi spitalele, școlile din clădiri mul-
tietajate sau clădirile monument istoric. Actul normativ 
adoptat este o reformă asumată de România în Planul Na-
țional de Redresare și Reziliență și prevede reglementări 
pe baza cărora vor fi reabilitate clădirile cu risc seismic, cu 
finanțare nerambursabilă și în procent de 100%, asigurată 
de Ministerul Dezvoltării, din bugetul național și din PNRR.

Sursa: mediafax.ro

Clădirile cu risc seismic I și II vor fi reabilitate
cu finanțare de la Guvern

Foto: playtech.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http:// mediafax.ro
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Când ajungeți în județul Argeș, faceți 
o oprire și la Conacul Golești (Muzeul 

Viticulturii și Pomiculturii Golești). Pe 
aproximativ 14 hectare se împletesc povești 
nebănuite din istoria țării, fiind singurul 
ansamblu laic fortificat de la sud de Carpați.

Construit în 1640 de către Vișa din Golești și soțul său, 
Stroe Leurdeanu, conacul a fost reședința familiei timp 
de secole și locul care le-a conferit Goleștilor identitate și 
puterea de a trece prin vâltoarea istoriei. Reședința bo-
ierească de la Golești îmbină monumentalul cu eleganța, 
tradiția arhitecturală românească cu elementele de influ-
ență orientală și caracteristici ale civilizației occidentale. 
Casa prezintă un beci mare, cu arcade și ziduri masive, 
peste care a fost ridicat parterul locuibil. Etajul, dintr-o 
structură ușoară de lemn, este accesibil prin folosirea 
elegantei scări din lemn masiv de stejar, ce pornește din 
holul central al casei. Doamne în ținute luxoase și dom-
ni în costume elegante au pășit pe ea spre sala de bal de 
la etaj. Expoziția din interior reconstituie cadrul familial al 
boierilor Golești de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până 
la începutul secolului al XX-lea. Din holul principal ni se 
deschide accesul în toate camerele care reconstituie u-
niversul acestei familii: salonul în care doamnele Golescu 
primeau și întrețineau oaspeții, rude sau prieteni; biroul 
de lucru al fraților Ștefan, Nicolae, Radu și Alexandru Go-
lescu unde s-a pus la cale Revoluția de la 1848; camera 
Zincăi Golescu – mobilată simplu și elegant - în care a fost 
găzduit la venirea în România viitorul rege Carol I; came-
ra în care a locuit familia doctorului Davila; camera orien-
tală care evocă atmosfera vremurilor fanariote, cu aro-
mă de cafea și miros de tutun. În salonul de iarnă, în care 
clanul Golescu se reunea în jurul meselor de sărbătoare, 
sunt expuse astăzi două piese excepționale: tronul regi-
lor României și biroul regelui Carol I. Legăturile familiei cu 
Casa Regală a României nu s-au limitat la primirea dom-
nitorului Carol I în seara zilei de 9 mai 1866. Luptători în 
Revoluția de la 1848, susținători ai Unirii Principatelor din 
1859, Goleștii au fost alături de Carol I în efortul de mo-
dernizare a statului român.

Susținători ai învățământului în limba română, ei în-
șiși mari cărturari, boierii Golești au înființat o școală pe 
domeniul lor, pentru copiii din sat care doreau să înve-
țe. Școala a funcționat cu intermitențe în prima jumăta-
te a veacului al XIX-lea, în vremea banului Radu Golescu, 
apoi din 1826 a fost redeschisă de Dinicu Golescu - până 
la o dată pe care, lipsa de informații, nu ne lasă a o pre-

ciza. Sălile de clasă și dormitoarele erau în camerele din 
partea dreaptă a foișorului de pază, iar în grădina cona-
cului se realizau lucrări practice și, în timpul liber, era lo-
cul de joacă al copiilor. Două mari personalități ale învă-
țământului românesc au predat aici: Ion Heliade Rădu-
lescu și Aaron Florian. În școala de la Golești se predau 
citirea, scrierea, elemente de gramatică și de aritmetică, 
istoria românilor și a „țărilor celor mai vestite”, geografia 
Țării Românești, dar și geografia Europei și a altor conti-
nente, mitologie, poetica, religia, logica, filosofia, meta-
fizica, morala, algebra și geometria, arta dramatică, mu-
zica. Paralel cu instrucția școlară propriu-zisă, fetele în-
vățau să împletească, să coasă și alte asemenea lucruri 
necesare în gospodărie. Lădița cu nisip în care se exer-
sau slovele, tăblițe de ardezie, bănci și pupitre, manua-
le și cărți vechi, „Sfântul Nicolae” (nuiaua folosită pen-
tru a-i pedepsi pe școlari), clopoțelul care chema copiii 
la ore vă duc în timp, în anul 1826, într-una dintre prime-
le școli moderne din Țara Românească.

În spatele conacului, dincolo de zidurile sale, se în-
tinde muzeul satului pe circa 14 hectare, căci titulatura 
completă a ansamblului este Muzeul Național al Viticul-
turii și Pomiculturii, Golești. Aici se regăsește și un mu-
zeu în aer liber care reproduce la scara reală un sat ro-
mânesc cu gospodării aduse din toate zonele țării, dar și 
singurul muzeu dedicat celor care vor să afle despre is-
toria tehnică, a utilajelor folosite, de-a lungul timpului la 
noi, în pomicultură și viticultură.

Curtea Goleștilor așteaptă să-i fie descoperită magia 
locului lăsată peste secole de una dintre cele mai vii fa-
milii de boieri, făuritori de neam și țară.

Sursa: muzeulgolesti.ro

Conacul Golescu- locul în care s-a scris
o pagină memorabilă de istorie românească

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://muzeulgolesti.ro
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Noul Complex de trei Locuințe Protejate și Centru de 
Zi, din comuna Băbana, este un proiect realizat de Consi-
liul Județean Argeș și Direcția Generală de Asistență Socia-
lă și Protecția Copilului Argeș, cofinanțat din Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, cu sprijinul Agenției pentru Dezvolta-
re Regională Sud Muntenia. Valoarea totală a proiectului 
este de peste 4.000.000 de lei, din care peste 1.400.000 
lei este contribuția CJ Argeș. Prin implementarea acestui 
proiect s-a reușit dezvoltarea a trei servicii sociale de tip 
locuință protejată pentru 24 de persoane adulte cu dizabi-
lități, care se vor transfera din cadrul Centrului de Îngrijire 
și Asistență Pitești, și a unui centru de zi în comuna Băba-
na. 30 de persoane adulte cu dizabilități vor fi beneficiarii 
noilor servicii sociale. Dintre acestea, 24 de persoane adul-
te cu dizabilități, dezinstituționalizate din cadrul Centrului 
de Îngrijire și Asistență Pitești sunt rezidente ale locuințelor 
protejate, iar 6 persoane adulte cu dizabilități, neinstituțio-
nalizate, din comuna Băbana și din localitățile limitrofe, ca-
re sunt în grija familiei sau trăiesc independent, vor benefi-
cia, de asemenea, de serviciile centrului de zi.

Sursa: ziarulargesul.ro

Complex
de trei Locuințe Protejate

și Centru de Zi, în comuna Băbana

Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgo-
viște a câștigat, recent, un proiect finanțat de Unitatea Execu-
tivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în cadrul competiției „Proiec-
te de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independen-
te (TE), Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de CD, 
subprogramul I1”. Proiectul a obținut 97,6 puncte, clasându-se 
astfel pe locul 4 într-o competiție strânsă. În valoare de 93.750 
Euro, proiectul „Tehnologia litică în Paleoliticul mijlociu și supe-
rior din regiunea carpatică a României: adaptarea comporta-
mentului tehnic la mediul montan” propune o abordare nouă 
a ansamblurilor litice din Paleolitic, descoperite în situri din regi-
unea carpatică a României, prin înțelegerea răspunsului adap-
tiv al comunităților umane în raport cu paleomediul. Studie-
rea adaptării unor populații diferite la mediul montan, cu lo-
cuiri desfășurate pe un palier cronologic mare (între 60.000 și 
15.000 ani BP), poate oferi informații importante despre evo-
luția comportamentului tehnic în Paleoliticul mijlociu și superi-
or din această zonă. Durata proiectului este de 24 luni.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Finanțare
pentru studierea ansamblurilor litice 
din Paleolitic la Complexul Național 

Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților 
(CRFPA) din Călărași va derula două proiecte cu fonduri eu-
ropene, prin intermediul Programului Operațional Capital 
Uman (POCU), destinat tinerilor NEETs șomeri, cu vârste 
cuprinse între 16 și 29 de ani. Aceștia se vor forma profesi-
onal și își vor dezvolta competențele antreprenoriale, pu-
tând astfel să își scrie propriile planuri de afaceri, finanța-
te cu până la 25.000 de euro, bani nerambursabili. În data 
de 4 mai a.c., conducerea instituției a fost anunțată, prin-
tr-o scrisoare de clarificare, că aceste proiecte au trecut 
de fazele de verificare și eligibilitate financiară. Partea teh-
nico-administrativă a fost, de asemenea, încheiată cu suc-
ces, instituția urmând să primească acordul final al orga-
nismului de verificare și, cel mai probabil, din luna iunie a 
acestui an, vor fi semnate contractele de finanțare. Odată 
semnate aceste contracte de finanțare, CRFPA va începe 
efectiv recrutarea tinerilor NEETs, întrucât, ca ei să fie eligi-
bili în aceste proiecte, trebuie să nu fie prinși în nicio formă 
de învățământ și să nu aibă loc de muncă. Tinerii sunt con-
siliați, ajutați să se înscrie la Agenția de Ocupare a Forței de 
Muncă și urmează, apoi, partea de formare profesională 
prin cursuri în diverse domenii. Durata celor două proiecte 
este de 18 luni, din iunie a.c. până în decembrie 2023, îm-
preună având o valoare de 2 milioane de euro.

Sursa: canalsud.ro
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Primăria Comunei Florești-Stoenești a anunțat des-
chiderea lucrărilor pe câteva artere din localitate. Astfel, 
Consiliul Județean Giurgiu a demarat lucrări de constru-
ire de piste pentru biciclete, acostamente și canalizare 
pentru ape pluviale pe drumurile județene 401A și 404, 
pe străzile: Domnească, Petroliștilor și Cernele. Proiectul, 
ce are ca principal obiectiv de investiții „Reabilitare DJ 
401A, Palanca – Stoenești, km 50+000 – 55+050, 5.050 
km”, este relevant pentru îmbunătățirea infrastructurii 
de transport regionale și locale, având ca scop creșterea 
accesibilității regiunii și mobilității populației, bunurilor și 
serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice du-
rabile. Lucrările au ca termen de finalizare luna august a 
acestui an și sunt finanțate din fonduri guvernamentale 
ce depășesc suma de patru milioane de euro.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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Primăria Fetești anunță că a început 
lucrările de construire a celui de-al doilea 

teren sportiv multifuncțional cu gazon sintetic 
și sistem de iluminat nocturn, din vecinătatea 
Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară. 

Obiectivul de investiții va fi destinat iubitorilor de sport 
care vor putea să practice alternativ: baschet, fotbal, hand-
bal și tenis. Primul teren sintetic, care a fost amenajat în ur-
mă cu aproximativ doi ani, va fi folosit pentru antrenamen-
tele copiilor și tinerilor de la Clubul Sportiv Municipal Fetești, 
urmând ca acest nou teren să se adreseze publicului larg. 
Proiectul, intitulat „Construire teren sportiv multifuncțional 
cu gazon sintetic, branșamente și racorduri la utilități” es-
te susținut cu fonduri nerambursabile obținute de Primăria 
Municipiului Fetești de la ADI Ialomița, prin Programul Ju-
dețean de Dezvoltare Locală și cu fonduri din bugetul local.

Sursa: ilnews.ro
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„Ateliere Fără Frontiere” continuă și în acest an pro-
gramul de donații de calculatoare și alte 4.000 de echi-
pamente IT recondiționate, ce vor ajunge pe băncile șco-
lilor din România, până la finalul anului 2022 prin Proiec-
tul „Dăm Click pe România”. Proiectul luptă pentru digi-
talizarea unităților de învățământ din România și scăde-
rea decalajului educațional în: grădinițe, școli, licee, or-
ganizații non-guvernamentale sau instituții publice cu 
caracter social. Aflat la cea de-a treia ediție în această 
colaborare, proiectul va ajunge în 2022 în fiecare județ 
al țării, la un total de 258 de unități școlare și alte orga-
nizații educaționale care activează în comunități defavo-
rizate. Printre acestea se află și 5 organizații din județul 
Prahova: Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Telega; Școa-
la Gimnazială „Mihai Eminescu” Ploiești; GPP și GPN Crai 
Nou, Ploiești; Școala Gimnazială Centrală Câmpina; Aso-
ciația Acțiune Pentru Sănătate, Florești. Laureații „Dăm 
Click pe România” au fost aleși în urma unui apel de pro-
iecte deschis în perioada 25 martie-14 aprilie 2022, la fi-
nalul căruia, au fost înscrise 347 de aplicații.

Sursa: infoploiesticity.ro
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației (MDLPA) a virat suma de 140.560.183,17 lei, în 
vederea decontării facturilor pentru 235 de obiective 
de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Astfel, pentru etapa I, a fost achitată suma de 
22.783.043,59 de lei pentru 31 de obiective, iar pen-
tru etapa a II-a, au fost decontate facturi în valoare de 
117.777.139,58 de lei pentru 204 obiective. Din Teleor-
man, au primit bani Primăria Alexandria – 793.981,59 
lei, Primăria Călinești – 1.695.192,75 lei, Primăria Călmă-
țuiu – 551.012,77 lei, Primăria Drăcșenei – 249.006,32 
lei și Primăria Ștorobăneasa – 668.083,81 lei.

În cadrul celor două etape ale PNDL, listele obiecti-
velor de investiții și sumele alocate acestora sunt publi-
ce și pot fi consultate accesând pagina de internet a mi-
nisterului, secțiunea Lucrări Publice, Programul Națio-
nal de Dezvoltare Locală, rubrica Obiective de investiții, 
iar transferurile lunare sunt publicate în secțiunea Plăți.

Sursa: ziarulteleormanul.ro
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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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