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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului și
documentele suport aferente din cadrul Componentei
C12-Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale
prespitalicești – I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie din Planul Național de Redresare și Reziliență
(PNRR).
Beneficiar eligibil poate fi orice unitate spitalicească
publică cu personalitate juridică/fiscală în cadrul căreia
își desfășoară sau își va desfășura activitatea (inclusiv cei
care doresc înființarea) o unitate de asistență medicală
ambulatorie. Unitățile sanitare publice eligibile sunt cele din subordinea:
• Unităților administrativ-teritoriale (UAT), definite
conform OUG 57/2019 cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale;
• Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv
instituții din sfera apărării și ordinii publice și siguranței
naționale respectiv Academiei Române;
• Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în subordinea sau în coordonarea
acestora.
Activități eligibile:
• construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii ambulatorii existente;
• îmbunătățirea accesibilității spațiului pentru serviciile medicale și căile de acces;
• asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv conectarea la utilități pe amplasamentul
obiectivului de investiții);
• achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie.
Cheltuieli eligibile:
• cheltuielile identificate în corelare cu activitățile eligibile descrise în Ghid;
• cheltuielile ce conduc la realizarea investiției, inclusiv cheltuielile cu elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea aplicației de finanțare;
• cheltuielile pentru implementarea și managementul proiectului și a contractului de finanțare;
• cheltuielile de audit ale proiectului, obligatorii pentru proiectele cu o valoare nerambursabilă mai mare de
2.467.100 lei fără TVA echivalentul a 500.000 euro făwww.adrmuntenia.ro

Foto: pixabay.com

PNRR / Ministerul Sănătății a lansat Ghidul
pentru unități de asistență medicală ambulatorie

ră TVA;
• cheltuielile de publicitate și informare, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare.
Buget total este de 394.543.900 lei echivalent a
80.200.000 euro și se va realiza prin derularea unui apel
deschis prin care se vor finanța 30 de ambulatorii/unități
medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie din care cel puțin 20 de unități de îngrijire ambulatorie vor fi situate în
regiuni sau municipalități mai puțin dezvoltate. Valoarea
minimă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect
este de 24.671 lei fără TVA reprezentând 5.000 euro fără
TVA. Valoarea maximă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de maxim 13.189.116,6 lei fără TVA
echivalentul a 2,673 mil euro fără TVA.
Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro începând cu data de 25 septembrie 2022
ora 10:00, până pe 30 noiembrie 2022, ora 16:00.
Sursa: fonduri-structurale.ro
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Ghid de finanțare Electric Up 100.000 de euro
pentru panouri fotovoltaice
IMM-urile și companiile din domeniul HoReCa pot accesa până la 100.000 de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice. Cei interesați pot consulta ghidul de finanțare Electric Up și vor descoperi că pot primi ajutor
de la stat pentru a instala sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară
consumului propriu, cu livrarea surplusului în Sistemul
Energetic Național.
De asemenea, fondurile trebuie să fie folosite și pentru instalarea a cel puțin o stație de reîncărcare de minimum 22 kW. pentru vehicule electrice și electrice hibrid
plug-in, cu minimum două puncte de încărcare.
Finanțarea nerambursabilă se acordă în cuantum de
maximum 100.000 de euro, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile. În cadrul programului Electric Up se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul
cheltuielilor eligibile aprobate.
Astfel, fiecare operator economic poate depune o
solicitare de avans de maximum 30% din suma solicitată, ca anexă a contractului de finanțare nerambursabilă,
în maximum 2 luni (60 de zile) de la semnarea acestuia.
Solicitarea se poate face începând din faza de depunere a proiectelor.
Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
a) cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp, având ca principale părți componente:
panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente
conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de
comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitawww.adrmuntenia.ro

tea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea și transmiterea
datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
b) cheltuielile cu achiziția a cel puțin unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice
și electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de
încărcare;
c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea și punerea în funcțiune a sistemului de
panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maximum 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
e) cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea
panoului de informare sunt și ele cheltuieli eligibile, potrivit acestui ghid de finanțare Electric Up;
f) cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea
unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;
g) 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de
stocare (maximum 30% din valoarea puterii instalate a
panourilor fotovoltaice), opțional.
Fondurile pot fi accesate doar de întreprinderi mici și
mijlocii, inclusiv microîntreprinderi („IMM-uri”) – întreprinderi care au sub 250 de angajați și a căror cifră anuală de afaceri nu depășește 50 de milioane euro și/sau al
căror total al bilanțului anual nu depășește 43 de milioane euro și unitățile HoReCa.
Sursa: cursdeguvernare.ro
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Momente de istorie
la „Casa Memorială George Topîrceanu”
Cu multă amabilitate, pasiune, muzicalitate în glas, dar
și cu dragostea omului simplu, suntem introduși în lumea
fermecătoare a „chiriașului grăbit”. Născut la 20 martie
1886, la București, din părinți ardeleni, poetul și-a petrecut
o bună parte a vieții la Nămăești, județul Argeș, unde s-a
stabilit familia sa. Chiar și după plecarea poetului, mama sa
a continuat să locuiască aici, înființând chiar un atelier de
țesut covoare în incinta Mănăstirii de maici Nămăești.
Casa este construită în stil muscelean, cu demisol,
etaj și pridvor la fațadă, ca mai toate casele de la munte.
Muzeul abundă de exponate originale și facsimile. În
hol este expus ultimul portret al poetului - realizat cu unul
dintre aparatele sale Kodak pe care le prețuia foarte mult o figură tristă, prevestitoare a sfârșitului, precum și câteva
volume apărute în timpul vieții: Balade vesele și triste, Parodii originale, Migdale amare, Scrisori fără adresă (proză
umoristică și pesimistă), Pirin - Planina, amintiri din prizonieratul în Bulgaria și altele, în ediții diferite. Aici se află și
manuscrisul romanului neterminat: Minunile Sfântului Sisoe – cartea ce i-a fost cea mai aproape de suflet.
În camera de lucru a poetului, sunt expuse numeroase documente care oglindesc nu numai viața scriitorului,
ci și o parte din laboratorul său poetic. Printre ele, versiunea inițială a poeziei „Noapte de vară”, forma finală
fiind „Noapte de mai”. Pe birou, manuscrisul original al
poemei erotice Somnul iubitei (1911), închinat învățătoarei Victoria Iuga, o fermecătoare brunetă, cu care se căsătorește în anul 1912 și are un unic fiu, Gheorghe. Victoria Iuga „Dolor” (1882-1966) din Nămăești a fost prima
iubire încă din clasa a VII-a liceală, devenind apoi soția
poetului. După un timp, căsătoria se destramă și se înfiripează o dragoste discretă cu poeta Otilia Cazimir, care
declară despre marea pasiune pentru fotografie a lui Topîrceanu: „era și fotograf amator, am câteva cutii cu clișee. Mereu își cumpăra aparate și Kodak-uri cu burduf pe
care să le dreagă și le strica definitiv”.
Este puțin cunosc faptul că George Topîrceanu a inventat cinematografia în relief, însă lipsa banilor l-a făcut să
nu-și breveteze invenția. Alte numeroase facsimile de versuri, documente privind viața poetului, relațiile cu fratele
vitreg, sculptorul Ion Mateescu – cel care a realizat bustul
lui Mihai Eminescu din parcul Copou – cu editorii și o parte din corespondența sa, fotocopia partiturii „Balada chiriașului grăbit” – compoziție de Gh. Radovanu – întregesc
informațiile despre personalitatea lui Topîrceanu. În bibliotecă se găsesc opere din clasicii literaturii universale și
multe cărți ale colegilor de breaslă, cu dedicații. Într-o vitrină au fost adunate exemplare din revistele la care a colaborat: Viața Românească, Însemnări ieșene, Însemnări
www.adrmuntenia.ro

literare, Lumea umoristică, etc. De asemenea, sunt nelipsite bastonul poetului, cutia puștii de vânătoare, fluierul la
care cânta. George Topîrceanu a început să scrie din clasa
a III-a. A urmat liceul „Matei Basarab” la București, și-a luat bacalaureatul la „Sf. Sava“ și, pentru că era foarte talentat la literatură și strălucit la gramatică, profesorul lui de
atunci i-a găsit serviciu la ziarul „Adevărul” din București,
ocazie cu care a publicat o poezie magistrală, scrisă cu înțelepciune și haz, care l-a uimit pe Garabet Ibrăileanu, pe
atunci redactor la „Viața românească” din Iași. L-a impresionat atât de mult încât a vrut să-l cunoască personal și
l-a invitat la Iași. I-a oferit funcție și onorariu pe măsură,
numai să vină la „Viața românească“. A scris proze, publicistică, moralistică, poezii. A scris cu mare talent și dăruire
pentru copii: „Balada unui greier mic”, „Rapsodiile de primăvară”, „Bivolul și coțofana”, „Leul deghizat”, iar din anul
1936 devine membru corespondent al Academiei Române. Deși își petrecea verile la Agapia și Văratec, la partide
de pescuit și vânătoare alături de bunii săi prieteni, precum Sadoveanu, el care era mare iubitor al necuvântătoarelor nu participa la ospățurile vânătorești, ci își punea sub
lupă florile și gâzele, pe care le regăsim în întreaga sa opera. La 7 mai 1937 „poetul tuturor anotimpurilor”, George
Topîrceanu, trece în neființă în casa lui Demostene Botez,
din Iași, unde și-a petrecut ultimii ani de viață.
Sursa: romaniapress.ro
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Spitalul de pediatrie
din Pitești se modernizează

Muzeul
„Dunării de Jos” Călărași va fi renovat
în cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență al României

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

În ultimii ani, spitalul de copii din municipiul Pitești a
cunoscut ample transformări, începând cu bucătăria, care nu mai fusese modernizată de 40 de ani, până la recondiționarea secțiilor, schimbarea mobilierului și, nu în ultimul rând, înființarea Compartimentului de Primiri Urgențe. La Spitalul de Pediatrie continuă procesul de modernizare, lângă intrarea principală executându-se lucrări de
„Extindere, modernizare și dotare spații de urgență”. Proiectul a primit finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie
la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului
la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
comunitate”, Obiectivul Specific 8.2 – „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. Obiectivul proiectului este acela de a îmbunătăți calitatea și eficiența îngrijirii
spitalicești prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu. Valoarea totală
a proiectului este de 3.430.123,54 lei, din care contribuția
Uniunii Europene se ridică la 2.398.170,97 lei. Data finalizării proiectului este 30.06.2023.
Sursa: ziarularges.ro

Consilierii județeni din Călărași au votat luni, 19 septembrie, în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean
Călărași, un proiect de hotărâre ce vizează renovarea
clădirii Muzeului „Dunării de Jos” din Călărași, în cadrul
Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR). Astfel, Consiliul Județean Călărași a depus
proiectul „Renovare integrată clădire Muzeul Dunării
de Jos Călărași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul
renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, în temeiul Hotărârii nr. 68 din
31.03.2022. Implementarea acestei inițiative va conduce la reabilitarea clădirii Muzeului Dunării de Jos, care
să fie redată circuitului public într-o formă arhitecturală îmbunătățită și care să poată fi utilizată în siguranță. Obiectivul specific al Componentei 5 – Valul renovării, Axa 2 al PNRR este renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).
Sursa: clnews.ro

PNRR „aduce”
o creșă nouă la Giurgiu

GIURGIU

A fost câștigată
licitația pentru lărgirea pe patru benzi
a DN 71 Bâldana – Târgoviște
DÂMBOVIȚA

În vara acestui an, Primăria municipiului Giurgiu, prin direcția de resort a depus, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cererea de finanțare pentru proiectul „Proiect tip creșă mică – construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe moderne și eficiente energetic în
municipiul Giurgiu”, acesta fiind selectat, de curând, pentru
finanțare. Proiectul presupune construirea unei creșe mici,
eficientă energetic, echipată și operaționalizată pe un teren
situat pe intrarea Dâmboviței care va deservi 40 de copii.
Valoarea investiției se ridică la 2.005.806,54 euro fără T.V.A,
la un curs euro de 4,98 lei, respectiv 9.988.916,57 lei, fără
T.V.A. Investiția propusă conduce la îndeplinirea obiectivului general propus pentru acest apel de proiecte, respectiv, „Creșterea capacității sistemului de învățământ de cuprindere, în serviciile de educație timpurie antepreșcolară,
a 19% din copiii de 0-3 ani până în 2026, prin investiții în infrastructură, respectiv construirea a cel puțin 110 de creșe,
eficiente energetic, la nivel național, pentru asigurarea unui
serviciu de educație timpurie standard la 5 000 de locuitori.”
Sursa: giurgiu-news.ro

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că a fost depusă o singură ofertă destinată proiectării și execuției contractului de „Modernizare DN 71 Bâldana - Târgoviște Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 lărgire la 4 benzi de
circulație și km. 51+041 - km. 109+905 drum la două
benzi (Sector 2); Târgoviște - Sinaia km. 51+041 - km.
109+905 - drum la două benzi de circulație”, în lungime
de 58,86 km. Valoarea estimată fără TVA este cuprinsă
între 1.066.703.205,98 lei și 1.208.756.943,59 lei. Durata contractului este de 96 de luni și cuprinde: 12 luni
perioada de proiectare, 24 de luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție a lucrărilor. Durata contractului poate varia în funcție de
perioada de garanție a lucrărilor ofertată de antreprenorul desemnat câștigător.
Sursa: monitorizari.hotnews.ro
www.adrmuntenia.ro
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Modernizarea
străzilor Voila, Orizontului
și Drumul Taberei din Câmpina

PRAHOVA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat obiectivele de investiții aprobate pentru finanțare prin Programul Național „Anghel Saligny”
în județul Prahova. Pe listă se află și trei proiecte depuse de Primăria Câmpina: modernizarea străzilor Voila, Orizontului și Drumul Taberei. Ministerul va finanța, prin programul menționat, 158 de obiective de investiții din Prahova, în valoare totală de aproximativ
1,5 miliarde lei. Suma totală alocată pentru aceste trei
proiecte fiind de aproximativ 19 milioane de lei. Astfel,
pentru modernizarea Străzii Voila, Câmpina primește
7.549.061 lei, pentru modernizarea Drumului Taberei –
6.965.078 lei, iar pentru modernizarea Străzii Orizontului – 4.272.576 lei.
Urmează ca Primăria Câmpina să organizeze procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție. Prima care va intra în lucru va fi Strada Voila, unde,
în prezent, se desfășoară lucrarea de canalizare și se
schimbă și conducta de apă, pregătind strada pentru
momentul în care la Câmpina va demara „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova” derulat de Hidro Prahova și finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).
Sursa: campinatv.ro

Parcul Trandafirilor
din Fetești se modernizează

IALOMIȚA

Primăria Municipiului Fetești a obținut toate avizele pentru proiectul privind reabilitarea Parcului Trandafirilor. Locul va fi transformat într-o zonă de agrement
pentru toate vârstele. Proiectul tehnic a fost finalizat și
urmează să fie depus pentru finanțarea dotărilor, prin
Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin proiect
se prevede reanimarea funcțională parțială a Parcului
Trandafirilor (9.098,40 mp) și reutilizarea acestei suprafețe degradate în vederea transformării în două zone.
Conform Primăriei Municipiului Fetești, o zonă va fi de
agrement, relaxare și petrecere a timpului liber. Aceasta va cuprinde amenajări cu elemente naturale (un amfiteatru în aer liber, rozariu, spații verzi, copaci, arbuști),
amenajări recreaționale (alei pietonale, mobilier specific format din bănci, foișoare, pergole), dotări dedicate
activităților fizice pentru copii (loc de joacă). Cea de-a
doua zonă cu destinație de loisir va fi organizată pentru
târguri și va avea mai multe căsuțe din lemn prefabricate. Autoritățile speră ca acestea, prin veniturile generate din închirierea lor, să contribuie la susținerea costurilor de întreținere a spațiului multifuncțional.
De asemenea, pentru cei care doresc să vină la iarbă
verde va fi amenajată o zonă pentru preparare în aer liber în mod organizat de grătare și ieșiri de tip picnic, cu
platforme, sisteme integrate de mese cu scaune și cabane destinate acestor activități, amenajarea unui loc
de joacă și a două puncte de interes de tip belvedere.
Sursa: adevarul.ro

„Sănătate
pe bicicletă într-un mediu nepoluat”
TELEORMAN

La Roșiori de Vede, a avut loc anuala plimbare cu bicicleta din cadrul Campaniei „Săptămâna Europeană a
Mobilității 2022”, celebrată, în acest an, cu tema „Conexiuni mai bune”. Intitulat „Sănătate pe bicicletă într-un mediu nepoluat”, evenimentul organizat de Consiliul Local, Primăria Municipiului Roșiori de Vede, Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport, prin
Biblioteca Municipală „Gala Galaction” și Centrul Europe Direct Teleorman, a adus împreună peste 90 de iubitori ai mersului cu bicicleta, dar și ai unui stil de viață
sănătos: copii, adolescenți, tineri, adulți, vârstnici, fiecare participant purtând tricouri și șepci inscripționate
cu logo-ul Anului European al Tineretului, dar și al Centrului Europe Direct Teleorman.
Bicicliștii au avut de parcurs un traseu de peste 11
km, pe cele mai importante străzi ale municipiului, cu
o pauză de 10 minute pentru hidratare într-o oază de
verdeață, în Pădurea Vedea.
Sursa: edteleorman.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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,
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201,
mun. Pitești, jud. Argeș,
E-mail arges@adrmuntenia.ro

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 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.

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
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Se distribuie gratuit

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.

