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Concurs, începând cu data 
de 27 octombrie 2022, 

pentru ocuparea unui post de 
expert în cadrul Compartimentului 
Verificare Achiziții și Conflicte de 
Interese POR, Serviciul Verificare 

Proiecte POR, la sediul central 
din municipiul Călărași

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia 
organizează, începând cu data de 27 octombrie 2022, con-
curs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Com-
partimentului Verificare Achiziții și Conflicte de Interese 
POR, Serviciul Verificare Proiecte POR, la sediul central din 
municipiul Călărași. Contractul individual de muncă va fi 
pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licen-

ță în una dintre următoarele ramuri de știință (conform 
nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ progra-
melor de studii universitare): științe economice; ingine-
rie geologică, mine, petrol și gaze; inginerie electrică, 
electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor; 
inginerie civilă; ingineria sistemelor, calculatoare și teh-
nologia informației; inginerie mecanică, mecatronică, 
inginerie industrială și management sau științe juridice;

 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9 Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a in-

formațiilor;
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa 
de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se depun 
la sediul central al ADR Sud - Muntenia până la data de 
26.10.2022, ora 12:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
27.10.2022, începând cu ora 10:00, la sediul central al 
ADR Sud - Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Di-
recția Organism Intermediar POR, e-mail da.oi@adr-
muntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-
mail resurseumane@adrmuntenia.ro, tel: 0242-331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente nece-
sare înscrierii la concurs pot fi consultate pe website-ul 
ADR Sud - Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile 
> Bibliografii concursuri de angajare, link: https://www.
adrmuntenia.ro/download_file/document/1304/con-
curs-expert-CVACI-oct-2022.rar.

Concurs, începând 
cu data de 27 octombrie 2022, 

pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul 
Serviciului Evaluare, Selecție 

și Contractare POR, 
la sediul central 

din municipiul Călărași
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Mun-

tenia organizează, începând cu data de 27 octombrie 
2022, concurs pentru ocuparea unui post de expert 
în cadrul Serviciului Evaluare, Selecție și Contractare 
POR, la sediul central din municipiul Călărași. Contrac-
tul individual de muncă va fi pe durată determinată de 
12 luni din momentul angajării.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență 

în următoarele ramuri de știință (conform nomencla-
torului domeniilor și al specializărilor/programelor de 
studii universitare): inginerie civilă; inginerie electrică, 
electronică și telecomunicații; ingineria transporturi-
lor; inginerie mecanică, mecatronică, inginerie indus-
trială și management;

 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9 Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a in-

formațiilor;
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa 
de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se de-
pun la sediul central al ADR Sud - Muntenia până la da-
ta de 26.10.2022, ora 12:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
27.10.2022, începând cu ora 10:00, la sediul central al 
ADR Sud - Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Di-
recția Organism Intermediar POR, e-mail: da.oi@adr-
muntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, 
e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, telefon 0242-
331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente 
necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe 
website-ul ADR Sud - Muntenia, la adresa www.adr-
muntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > 
Documente utile > Bibliografii concursuri de angaja-
re, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_fi-
le/document/1305/concurs-expert-EVAL-oct-2022.
rar.
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
organizează, începând cu data de 27 octombrie 2022, 
concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul 
Biroului Verificare Plăți POR, Serviciul Verificare Proiecte 
POR, la sediul central din municipiul Călărași. Contractul 
individual de muncă va fi pe durată determinată de 12 
luni din momentul angajării.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în 

una dintre următoarele ramuri de știință (conform nomen-
clatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de 
studii universitare): științe economice sau inginerie civilă;

 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9 Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a in-

formațiilor;
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa de e-mail 
resurseumane@adrmuntenia.ro sau se depun la sediul central al 
ADR Sud-Muntenia până la data de 26.10.2022, ora 12:00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
27.10.2022, începând cu ora 10:00, la sediul central al 
ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Di-
recția Organism Intermediar POR, e-mail da.oi@adrmun-
tenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail 
resurseumane@adrmuntenia.ro, telefon 0242-331.769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente ne-
cesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe websi-
te-ul ADR Sud-Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.
ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente 
utile > Bibliografii concursuri de angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1306/
concurs-expert-VERIF-oct-2022.rar.

Concurs, începând cu data de 27 octombrie 2022, pentru ocuparea
unui post de expert în cadrul Biroului Verificare Plăți POR, 

Serviciul Verificare Proiecte POR, la sediul central din municipiul Călărași

Andreea Marina DOGARU 
• 15 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

La jumătatea lunii octombrie, colega noastră, Andreea Marina DOGARU, expert 
în cadrul Serviciului gestionare, evaluare și monitorizare Program, împlinește 15 ani 
de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! Cu această ocazie, te felicităm și îți mul-
țumim pentru consecvența și pentru competența manifestate în întreaga activitate!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

Emilia ORLANDEA 
• 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 18 octombrie, colega noastră, Emilia ORLANDEA, Serviciul adminis-
trativ, aniversează 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Pe această cale, te felicităm și îți mulțumim pentru dedicarea și pentru compe-
tența dovedite în acești ani în cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu multe succese!

Gheorghe PASCU 
• 10 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

La jumătatea lunii octombrie, colegul nostru, Gheorghe PASCU, expert în cadrul 
Serviciului monitorizare proiecte POR, aniversează 10 ani de activitate în cadrul ADR 
Sud Muntenia! Cu această ocazie, te felicităm și îți mulțumim pentru profesionalis-
mul și pentru competența manifestate în întreaga activitate desfășurată în Agenție!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 19 octombrie 2022
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Programul „Prima conectare la sistemul de alimentare 
cu apă şi canalizare”

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) 
a anunțat că în perioada 1 noiembrie – 

15 decembrie, se va derula prima rundă de 
atragere de fonduri în cadrul Programului „Prima 
conectare la sistemul public de alimentare cu 
apă şi canalizare”, finanțat prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR), în limita 
bugetului maxim eligibil alocat.

În data de 13 octombrie 2022, a fost publicat în Mo-
nitorul Oficial Ordinul ministrului Mediului, Apelor și Pă-
durilor nr. 2605/2022 pentru aprobarea Ghidului speci-
fic – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului național de redresare și reziliență, componenta 
C1 – Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conec-
tării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare 
cu apă și canalizare existente. Astfel, conform ordinului, 
în perioada 1 noiembrie 2022, ora 10:00 – 15 decembrie 
2022, ora 23:59, în limita bugetului maxim eligibil prea-
locat, se desfășoară prima rundă de atragere de fonduri 
în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public 
de alimentare cu apă și canalizare”, finanțat din PNRR. 
Cererile de finanțare se vor transmite la AFM prin aplica-
ția informatică destinată programului care va fi disponi-
bilă pe site-ul instituției, www.afm.ro.

Potrivit AFM, în cadrul programului se acordă finanța-
re pentru realizarea țintelor cuprinse în Investiția 3 – Spri-
jinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de 
alimentare cu apă și/sau canalizare existente din cadrul 

Componentei C1: Managementul Apei și contribuie la în-
deplinirea Reformei 1. Consolidarea cadrului de regle-
mentare pentru managementul sustenabil al sectorului 
de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului popu-
lației la servicii de calitate conform directivelor europene.

Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor 
singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bă-
nești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garan-
tat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuie-
lilor de branșare/racordare la sistemul public de alimen-
tare cu apă și/sau de canalizare.

Solicitanții care pot depune cereri de finanțare sunt 
operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regi-
onali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/
apă uzată. Aceștia sunt eligibili și sub condiția încheierii 
de parteneriate (în calitate de Lideri), cu Unități Admi-
nistrativ-teritoriale (UAT) sau cu Asociațiile de Dezvolta-
re Intercomunitară (ADI).

AFM precizează că alocarea financiară acordată prin 
PNRR pentru lucrările de branșare/racordare a gospodă-
riilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă 
și de canalizare din cadrul Investiției I3 este de 168 mili-
oane de euro.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde 
unui cost unitar de cel mult 1.900 euro/gospodărie ra-
cordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare 
cu apă și de canalizare, fără TVA.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din 
valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Sursa: canalsud.ro

Foto: pixabay.com
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Conacul Drugănescu se află în comuna 
Florești Stoenești, cea mai mare localitate 

rurală a județului Giurgiu, o comună frumoasă 
și bine administrată, aflată la circa 40 de 
kilometri de centrul Capitalei. 

Ansamblul Drugănescu cuprinde clădirea conacului și 
Biserica „Buna Vestire”, zidită în 1723. Conacul a fost ri-
dicat între anii 1710 și 1715, de Gavril Drugănescu, ma-
re vornic de Târgoviște, în timpul lui Constantin Brânco-
veanu și apoi în vremea lui Ștefan Cantacuzino, cucerit fi-
ind de armonia, echilibrul și spiritul artistic al ctitoriilor 
brâncovenești. Urmașii lui, Preda Drugănescu și fiul aces-
tuia, Preda Scarlat Drugănescu, i-au continuat lucrarea, 
dar în timpul urmașilor lui Scarlat a început decăderea 
ansamblului. Deoarece urmașii familiei Drugănescu nu 
au mai putut întreține conacul, acesta a ajuns în pose-
sia prințesei Marina Stirbey. În 1939, conacul a fost cum-
părat de aceasta, Marina fiind fiica prințului George Știr-
bey, cea care a fost prima româncă aviator care a pilo-
tat un avion pe ruta București-Stockholm și a traversat 
Marea Baltică. Noul proprietar a inițiat ample lucrări de 
restaurare, construcția integrându-se în suita valorilor ar-
hitecturii europene, individualizată prin spiritul său au-

tentic, profund românesc, inițiat de Sfântul Voievod Con-
stantin Brâncoveanu și impus mai ales la Mogoșoaia. Re-
facerea edificiului între 1965 și 1967 i-a conferit aspectul 
de palat singuratic, ce străjuiește imperial în mijlocul unui 
parc imens, cu arbori seculari, cum este dudul de peste 
150 de ani, din apropierea clădirii. Structura monumen-
tului cuprinde subsolul din bolți de cărămidă, ridicat dea-
supra nivelului curții, și parterul, la care se ajunge urcând 
12 trepte, aflate în interiorul foișorului. Logia ocupă locul 
unei foste verande, cu acces de la parter. Exteriorul dis-
pune de coloane brâncovenești din piatră, care susțin ar-
cadele foișorului și logiei, și oferă deschideri mari ce dau 
monumentalitate arhitecturii. După o vreme, când nici a-
ceasta nu l-a mai putut întreține, edificiul a ajuns părăsit.

În 2012, Protoieria Bolintin l-a preluat și s-a îngrijit de 
renovarea sa pentru a-i reda strălucirea de altădată. În 
interiorul său a luat naștere și un muzeu etnografic (mi-
cuț, comparativ cu alte muzee etnografice din țară). Vi-
zitarea (cu tot cu ghid) este gratuită. Clădirea este foarte 
frumoasă și este amplasată într-un parc sublim străbătut 
de un firicel de apă care conferă locului un farmec apar-
te. Iar mica bisericuță de lemn, ce poartă hramul Sfinților 
Arhangheli Mihail și Gavriil, completează atmosfera fee-
rică a locului și îndeamnă vizitatorul să revină.

Sursa: trecator.ro

Conacul Drugănescu, oaza verde din Giurgiu
Foto: blogspot.com

https://www.adrmuntenia.ro
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La Șuici a avut loc recepția asfaltărilor pe drumul co-
munal 246 și mai multe drumuri vicinale din satele Șuici 
și Rudeni.

Lungimea totală a drumurilor este de 6,4 kilometri, 
iar valoarea totală a investiției se ridică la 5,7 milioane 
lei, din fonduri europene pe măsura 7.2 prin AFIR. In-
frastructura aduce cu sine și alte investiții, mai ales că 
aici va trece și autostrada Pitești-Sibiu, așadar Valea To-
pologului se va dezvolta foarte mult pe viitor.

Alte două investiții similare sunt drumul de la Ian-
culești care face legătură cu Râmnicu Vâlcea, prin „An-
ghel Saligny” și la Sălătrucu. Tot prin programul cu fi-
nanțare guvernamentală, în comuna Șuici vor fi imple-
mentate în următorii ani alte două investiții care vizea-
ză infrastructura. Este vorba de extinderea rețelei de 
canalizare în satele Paltenu, Păuleni, Ianculești și Șuici 
(cătun Moșteni).

Sursa: jurnaluldearges.ro

Bani europeni
pentru drumurile 
din comuna Șuici, 

județul Argeș

În satul Dobra din comuna cu același nume, o bază 
sportivă multifuncțională a fost dată ieri, 13 octombrie 
2022, în folosință și îi așteaptă pe membrii comunității 
care îndrăgesc mișcarea în aer liber să practice, în con-
diții moderne, diferite activități sportive.

Amenajată de la zero, lucrările de construcție ale 
noii baze sportive au fost derulate prin Subprogramul 
„Construcția/ amenajarea/ reabilitarea/ modernizarea/ 
dotarea bazelor sportive, a terenurilor de sport și a să-
lilor de sport”. Investiția are valoarea de 365.754,66 de 
lei, iar din această sumă, 158.455,13 lei reprezintă va-
loarea finanțării acordate de Consiliul Județean Dâm-
bovița și 207.299,53 lei - contribuția financiară a Consi-
liului Local Dobra.

De asemenea, autoritățile au finalizat un alt proiect 
menit să îmbunătățească nivelul de trai al locuitorilor 
comunei Dobra.

Este vorba de un un drum cu lungimea de 2,3 km, 
care a fost modernizat în cadrul proiectului „Moder-
nizare de drumuri locale în satele Dobra și Mărcești, 
comuna Dobra”, derulat în asociere cu Consiliul Jude-
țean Dâmbovița, în valoare de 1.274.904,36 lei, din ca-
re contribuția CJD a fost de 637.452,18 lei.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Bază sportivă modernă 
la Dobra

Iluminatul public a fost modernizat printr-un proiect al 
AFM (Administrația Națională a Fondului de Mediu) tot prin 
fonduri europene. Satul Independența și satul Vișini au fost 
modernizate prin acest proiect, mai exact au fost înlocuite 
corpurile vechi de iluminat cu 518 corpuri noi de iluminat ba-
zat pe tehnologie LED. Din bugetul propriu al comunei Inde-
pendența a fost modernizat și satul Potcoava și unde au fost 
înlocuite 258 de lămpi cu tehnologie LED. 

Tehnologia LED a devenit rapid vârful de performanța în 
domeniul iluminatului stradal, deși a pornit ca fiind o tehnolo-
gie scumpă și accesibilă doar unui segment mic de populație. 
Datorită avansării tehnologiei și a cercetării continue, tehnolo-
gia LED a ajuns să fie o soluție cu amortizare eficienta și să re-
prezinte un factor extrem de important în reducerea costuri-
lor energiei electrice și în protecția mediului înconjurător.

Sursa: canalsud.ro

Iluminatul public
din Independența, modernizat 

printr-un proiect european

Vizită
a reprezentanților Congresului 

Autorităților Locale și Regionale
la Primăria municipiului Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Primăria Municipiului Giurgiu a găzduit joi, 13 oc-
tombrie, o vizită a reprezentanților Congresul Autorită-
ților Locale și Regionale (CPLRE), cu scopul de monitori-
zare a angajamentelor asumate de statele membre ale 
Consiliului Europei care au semnat și ratificat Carta Eu-
ropeană a Autonomiei Locale.

Delegația formată din raportori, experți și membri ai 
secretariatului a fost primită de primarul și de adminis-
tratorul public al municipiului Giurgiu, alături de o echi-
pă din cadrul Primăriei Giurgiu, împreună discutând 
despre modul de implementare a autonomiei locale, fi-
nanțarea sistemului bugetar, criza energetică și efecte-
le sale, modul de implicare a cetățenilor în viața publi-
că și nu în ultimul rând provocările cu care se confrun-
tă administrația locală în fiecare zi. Așa cum au decla-
rat și în cadrul dialogului din Primăria Giurgiu, reprezen-
tanții acestui organism consultativ al Consiliului Europei 
au dorit să obțină o perspectivă suplimentară asupra si-
tuației democrației locale și regionale în România, în lu-
mina angajamentelor asumate prin Carta Europeană a 
Autonomiei Locale.

În urma vizitei de la Giurgiu, Consiliul Județean, Pri-
măria Giurgiu și Primăria Frătești, delegația Congresu-
lui va pregăti un raport de monitorizare și o recoman-
dare privind democrația locală și regională în România.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://jurnaluldearges.ro
http://jurnaldedambovita.ro
http://canalsud.ro
http://jurnalgiurgiuvean.ro


INFO 
JUDEȚE

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro8

Info Regional Sud Muntenia #579
13 • 18 octombrie 2022 

Consiliul Județean Ialomița extinde lista clădirilor care ur-
mează a fi eficientizate energetic. Vineri, 7 octombrie 2022, 
consilierii județeni au aprobat în cadrul unei ședințe desfășu-
rate on-line o investiție de 4,1 mili oane de lei pentru „Eficien-
tizarea energetică a Sălii de spectacole Europa”. Aceasta es-
te a șasea clădire care ar putea fi reabilitată grație investiții-
lor din fonduri europene. Finanțarea acestei investiții urmea-
ză a fi asigurată prin intermediul Planului Național de Redre-
sare și Reziliență (PNRR). Conform documen tației aprobate, 
se vor executa lucrări de reabilitare termică a elementelor 
de anvelopare a clădirii, se va reabilita siste mul de alimenta-
re termică și vor fi instalate sisteme alternative de producere 
a energiei electrice. De asemenea, va fi reabilitat foaierul Sălii 
„Europa” și Centrul de Informații pentru Cetățeni care func-
ționează la parterul instituției. Conform esti mărilor, investiția 
va permite o reducere a cheltuielilor pentru energia electri-
că de 46,72%. Reamintim că Sala „Europa” este singura sală 
de spectacole cu geometrie variabilă din județ. Costurile mo-
dernizării Sălii au fost de 8 milioane de lei. Reabilitarea ei a 
durat 20 de ani și a fost finalizată în anul 2015.

Sursa: independentonline.ro

Reabilitare
energetică de 4,1 milioane de lei 

pentru Sala „Europa”
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Primăria Ploiești a depus, în parteneriat cu vecinii 
din Ariceștii Rahtivani, un proiect în cadrul Planului Na-
țional de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru achiziția 
a 20 de tramvaie din fonduri europene. Proiectul PNRR 
vizează achiziția a 20 de tramvaie, având o valoare de 
47,6 milioane de euro cu tot cu TVA. Conform hotărârii 
adoptate în această săptămână de Consiliul Local Plo-
iești, finanțarea de 40 de milioane de euro pentru achi-
ziția de tramvaie ar urma să fie asigurată în integralita-
te din fonduri europene, TVA-ul va fi suportat din bu-
getul de stat, iar administrația ploieșteană se angajea-
ză să suporte eventualele cheltuieli neeligibile. Proiec-
tul PNRR apare în contextul în care Ploieștiul are, în-
că din mandatul trecut, un parteneriat cu Ministerul 
Dezvoltării privind achiziția a 20 de tramvaie din fon-
duri europene, însă licitația ținută de minister s-a în-
cheiat mai târziu decât era așteptat, iar firma contrac-
tată a anunțat că nu poate livra mijloacele de transport 
în comun decât începând din 2024, în condițiile în ca-
re investiția, finanțată prin Programul Operațional Re-
gional 2014-2020, ar fi trebuit finalizată până în 31 de-
cembrie 2023.

Sursa: telegrama.ro

Primăria Ploiești
vrea tramvaie din fonduri 
europene, în parteneriat

cu Ariceștii Rahtivani

PRAHOVA

Echipa Europe Direct Teleorman a pornit la drum că-
tre una dintre cele mai pitorești localități din județul Te-
leorman: Călmățuiu de Sus - o localitate curată, îngrijită, 
preocupată de mediul înconjurător, cu oameni muncitori 
și copii inteligenți. Aceștia au stat de vorbă cu peste 60 de 
elevi și cadre didactice, despre cum pot să-și facă auzită 
vocea în Anul European al Tineretului, despre prioritățile 
Uniunii Europene pentru anul 2022, despre Pactul verde 
european și O Europă pregătită pentru era digitală, des-
pre Spațiul învățării – ghișeul unic pentru materiale oficia-
le, jocuri și multe alte informații despre Uniunea Europea-
nă. Alte subiecte au vizat activitatea și proiectele instituți-
ilor europene și ale Centrului ED Teleorman, dar și oferta 
educațională propusă instituțiilor școlare de către centrul 
european de informare din județul Teleorman.

„Echipa Florilor”, alcătuită din patru elevi și un profesor 
coordonator, a participat la competiția națională #EuroQu-
iz 2022, organizată de Reprezentanța Comisiei Europene 
(RCE) în România și Ministerul Educației. Acești copii inimoși, 
muncitori și foarte dornici de a învăța cât mai mult, au primit 
daruri oferite de RCE în România, dar și de ED Teleorman.

Sursa: edteleorman.ro

O nouă lecție
de informare europeană

la Călmățuiu de Sus, 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, 
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201, 
mun. Pitești, jud. Argeș, 
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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