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Liviu Gabriel Mușat, directorul general 
al Agenției pentru Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia, a participat în perioada 
17-18 martie 2022 la cea de-a VIII-a ediție a 
Forumului Coeziunii, eveniment de importanță 
majoră a politicii europene, organizat o dată la 
trei ani, în Bruxelles, capitala Belgiei.

Cel de-al 8-lea forum de coeziune, desfășurat în for-
mat hibrid, a fost un eveniment politic de amploare, ce 
a reunit la nivel înalt aproximativ 2.000 de reprezentanți 
ai instituțiilor europene, ai guvernelor centrale, repre-
zentanți regionali și locali, parteneri economici și sociali, 
ONG-uri și mediul academic, în care discuțiile s-au con-
centrat asupra provocărilor majore ale Europei.

Evenimentul a reprezentat o oportunitate unică de 
a reflecta, împreună cu toate părțile interesate, asupra 
modului în care Coeziunea poate îmbunătăți bunăstarea 
tuturor cetățenilor europeni pe fondul globalizării, al no-
ilor disparități legate de tranzițiile ecologice, digitale și al 
provocărilor demografice.

Liviu Gabriel Mușat, directorul general
al ADR Sud Muntenia, prezent la cea de-a VIII-a ediție 

a Forumului Coeziunii

Foto: flickr.com
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, în calitate de partener, anunță 

aprobarea spre finanțare a proiectului TIMS - 
Instruire în Sistemul de Management al Inovării 
pentru dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor, 
finanțat în cadrul programului Erasmus+, tipul 
de activitate - KA220-VET- Parteneriate de 
cooperare în educația și formarea profesională.

Proiectul se adresează persoanelor care au nevoie să do-
bândească cunoștințe pentru inițierea și implementarea ide-
ilor sau proiectelor inovatoare în organizații, astfel încât siste-
mul existent de management al calității să fie extins la siste-
mul de management al inovației, în vederea lansării strategii-
lor competitive. De asemenea, printre obiectivele proiectului 
se mai află și sprijinirea creării și accesul la căi de perfecționa-
re pentru adulți, prin oferte de învățare adaptate, special con-
cepute pentru mediile IMM-urilor; creșterea interesului adul-
ților pentru mijloacele de perfecționare prin strategii eficien-
te de îndrumare și motivație, pentru a se asigura acces la în-
vățarea relevantă pe tot parcursul vieții; promovarea inovați-
ei în IMM-urile europene ca principal instrument pentru faci-
litarea sustenabilității, învățarea pe tot parcursul vieții și adap-
tarea la schimbările la nivel european (cum ar fi criza pande-
mică); extinderea și dezvoltarea competențelor de instruire și 
a persoanelor care sprijină cursanții adulți, prin îmbunătățirea 
metodelor și instrumentelor de predare prin utilizarea eficien-

tă a soluțiilor inovatoare și a tehnologiilor digitale.
Contractul de finanțare se va derula pe o perioadă de 28 

de luni, în intervalul martie 2022 - iunie 2024 și va avea o va-
loare aproximativă de 300.000 euro, din care bugetul ADR 
Sud Muntenia va fi de circa 32.000 euro.

Consorțiul proiectului va fi format  din 7 parteneri: Asociația 
letonă pentru calitate (Riga, Lituania) care este coordonator, In-
stitutul ISQ (Porto Salvo, Portugalia), Compania I.S.C.N. - Experți 
internaționali în software pentru rețele de colaborare (Graz, 
Austria), Compania de consultanță în soluții tehnico-profesiona-
le (Zaragoza, Spania), Tournis Consulting (Agios Stefanos, Gre-
cia), Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (Călă-
rași, România), Deloris Mundo Limited (Lagos, Nigeria).

Pentru detalii suplimentare despre implementarea aces-
tui proiect puteți contacta reprezentanții ADR Sud Muntenia la 
adresa de e-mail programe@adrmuntenia.ro.

ADR Sud Muntenia anunță aprobarea spre finanțare 
a proiectului TIMS
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Joi, 17 martie 2022, la începutul ediției cu numărul 8 
a Forumului privind coeziunea, Comisia Europeană (CE) 
a lansat „Kohesio”, o platformă publică online care reu-
nește toate informațiile referitoare la peste 1,5 milioane 
de proiecte din toate cele 27 de state membre, finanța-
te, începând din 2014, din Fondul european de dezvol-
tare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul 
social european (FSE). În premieră, se creează și se pu-
ne la dispoziția tuturor o platformă cuprinzătoare de da-
te privind proiectele, care va fi disponibilă în toate limbi-
le UE. Realizarea acestei platforme a necesitat o coope-
rare strânsă cu autoritățile de management din diferite 
state membre sau regiuni, întrucât proiectele de coeziu-
ne sunt gestionate de autoritățile naționale și regionale.

Kohesio oferă, în premieră, un set complet de infor-
mații necesare pentru a descoperi în ce mod contribuie 
politica de coeziune la consolidarea Uniunii Europene. Cu 
ajutorul Kohesio, politica de coeziune câștigă în deschi-
dere și transparență. Cu doar câteva clicuri, oricine poate 
afla exact cum investește UE în regiunile și orașele euro-
pene pentru a promova convergența și coeziunea econo-
mică, socială și teritorială. Acest nou instrument comple-
tează raportul privind coeziunea, care a fost publicat luna 
trecută, și platforma de date deschise privind coeziunea.

Un instrument util pentru toți
Platforma Kohesio pune la dispoziția tuturor informa-

țiile deținute de autoritățile de management. Cu un vo-
lum impresionant de date, aceasta ilustrează contribuția 
esențială a politicii de coeziune la coeziunea economică, 
teritorială și socială a regiunilor UE, precum și la dubla 
tranziție verde și digitală, prin implementarea și finanța-
rea unei game largi de priorități politice în statele mem-
bre. De asemenea, platforma încurajează identificarea și 
schimbul de bune practici între regiuni și state membre.

Iată ce poate oferi Kohesio:
 9 date standardizate referitoare la 1,5 milioane de pro-

iecte din perioada de finanțare 2014-2020, inclusiv linkuri la 
programele și fondurile respective;

 9 date standardizate referitoare la cei 500 000 de bene-
ficiari ai proiectelor și la stadiul punerii în aplicare a acestora;

 9 date care acoperă peste 300 de programe operațio-
nale în toate cele 27 de state membre;

 9 o hartă interactivă care permite extragerea datelor pe 
criterii geografice;

 9 toate informațiile vor fi traduse în toate limbile UE.
În colaborare cu autoritățile de management selectate 

de statele membre pentru a gestiona fondurile de coeziune, 
Comisia va continua să dezvolte platforma „Kohesio” pentru 

a include proiecte din noua perioadă de programare 2021-
2027. În lunile următoare, platforma va fi disponibilă în toate 
limbile oficiale ale UE.

Comisia face în permanență eforturi pentru a asigura 
transparența și a pune informații la dispoziția publicului. 
Din acest motiv, în decembrie 2015 a fost lansată plat-
forma de date deschise privind coeziunea, care le permi-
te utilizatorilor să urmărească progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a politicii de coeziune la nivelul UE, 
pe teme, țări sau fonduri. Platforma Kohesio completea-
ză platforma de date deschise privind coeziunea cu un 
registru unic și cuprinzător de informații privind proiecte-
le și beneficiarii care primesc finanțare în cadrul politicii 
de coeziune. Cele două platforme vor coexista, deoarece 
oferă două perspective diferite: datele privind coeziunea 
cuprind informații financiare la nivel de program, în timp 
ce Kohesio oferă informații detaliate la nivel de proiect.

Puteți accesa platforma Kohesio accesând link-ul ur-
mător: https://kohesio.ec.europa.eu/.

Sursa: ec.europa.eu

UE: peste 1,5 milioane de proiecte finanțate de UE 
accesibile în cadrul platformei publice Kohesio

Fo
to

: e
c.

eu
ro

pa
.e

u

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://kohesio.ec.europa.eu/
https://kohesio.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu


OPORTUNITĂȚI 
DE FINANȚARE

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro6

Info Regional Sud Muntenia #551
16 • 22 martie 2022 

În perioada 25-26 martie, plenul Conferinței 
privind viitorul Europei se reunește pentru a 

discuta propunerile preliminare, într-un weekend 
completat cu schimburi ale grupurilor de lucru.

Sesiunea plenară a conferinței va dezbate, pentru pri-
ma dată, proiectele de propuneri preliminare pregătite în 
urma schimburilor a nouă grupuri de lucru din plen. Aceste 
prime proiecte, grupate pe teme, se bazează pe recoman-
dările formulate de grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni, de grupurile de dezbatere naționale și de ideile 
colectate prin intermediul platformei digitale multilingve, 
precum și pe schimburile desfășurate în timpul sesiunilor 
plenare și ale grupurilor de lucru ale conferinței.

Evenimentul se va desfășura în perioada vineri, 25 – 
sâmbătă, 26 martie 2022 (inclusiv ședințe pregătitoare, 
ședințe ale grupurilor de lucru și ale grupurilor politice), 
la sediul Parlamentul European de la Strasbourg, cu par-
ticipare hibridă, fizică și de la distanță.

Pe baza consensului, plenul își va prezenta propune-
rile Comitetului executiv. Acesta din urmă va elabora un 
raport în deplină colaborare și transparență cu plenul. 
Aflați mai multe informații despre componența, scopul și 
activitatea sesiunii plenare și descărcați toate documen-
tele relevante (inclusiv ordinea de zi) pentru următorul 
weekend, pe pagina de internet a sesiunii plenare a con-

ferinței (https://futureu.europa.eu/pages/plenary?loca-
le=ro). Raportul final al platformei care urmează să fie 
luat în considerare pentru propunerile din cadrul șe-
dinței plenare, pe baza contribuțiilor cetățenilor colec-
tate până la 20 februarie, este, de asemenea, disponi-
bil online (https://futureu.europa.eu/rails/active_stora-
ge/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc-
m4rIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1ea-
88b90a6936d6de6f7774d037d12937083f5a2/Kan-
tar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf).

În cadrul fiecăruia dintre cele patru grupuri de dezbate-
re ale cetățenilor europeni, aproximativ 200 de europeni 
de toate vârstele și provenind din medii diverse, din toate 
statele membre, s-au întâlnit pentru a discuta și a adopta 
recomandări cu privire la provocările cu care se confrun-
tă Europa în prezent și în viitor. Recomandările făcute de a-
ceste grupuri de dezbatere pentru sesiunea plenară a con-
ferinței sunt disponibile pe pagina web dedicată. Acestea 
au fost prezentate și dezbătute cu cei 80 de reprezentanți 
ai grupurilor de dezbatere în cadrul sesiunilor plenare an-
terioare (din ianuarie și martie 2022), care vor continua să 
participe la proces până la încheierea acestuia.

Cetățenii pot trimite în continuare contribuții pe plat-
formă, pentru a permite continuarea dezbaterii online. 
Contribuțiile introduse după 20 februarie vor face obiec-
tul unui raport final după 9 mai.

Sursa: europarl.europa.eu

Conferința privind viitorul Europei: 
primele proiecte de propuneri în plen

Foto: flickr.com
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O vizită la Casa „Hagi Prodan”, primul muzeu 
al Ploieștiului, ne oferă o pagină de istorie 

și arhitectură din secolele XVIII-XIX. Situată în 
centrul Ploieștiului, casa este un adevărat „giuvaer 
al vechii noastre arte”, după cum o cataloga 
profesorul Nicolae Simache, întemeietorul 
lăcașurilor de cultură din județul Prahova.

Imobilul a fost construit în jurul anului 1785 de meș-
teri pricepuți pentru un negustor localnic. Urmând mo-
da timpului, structura sa îmbină elemente de arhitectu-
ră românească cu unele de influență orientală. De pe la 
1801-1802, când Marița, fata primului proprietar, o pri-
mește ca dotă la căsătoria cu Ivan Hagi Prodan, membru 
al elitei negustorilor ploieșteni, clădirii îi va fi asociat nu-
mele acestei familii. La începutul secolului al XX-lea, ur-
mașii Mariței și ai lui Hagi Prodan vând imobilul Primări-
ei orașului Ploiești; casa aflată în ruină este remarcată de 
Nicolae Iorga și arhitectul Toma T. Socolescu. 

La puțin timp după Primul Război Mondial casa a fost 
reparată și s-a înființat primul muzeu, numit „Muzeul 
Prahovei”, care adăpostea multă artă religioasă. În anul 
1953, prof. Nicolae Simache a înființat Muzeul „Hagi Pro-
dan”. Mai recent (1985-2003), în spațiile ei a fost găzdui-
tă expoziția permanentă „Nichita Stănescu”.

Casa a cunoscut mai multe etape de restaurare înain-
te de anul 1953 - an în care a fost declarată monument 
de arhitectură - cât și după aceea. Ultima operațiune de 
acest gen a fost premergătoare evenimentului de la 18 

iunie 2005 - dată la care a avut loc (re)inaugurarea „Ca-
sei de Târgoveț”.

Expoziția permanentă își propune să prezinte un in-
terior de casă a unui negustor bogat din secolele al XVI-
II-lea – al XIX-lea; ea include o serie de piese originale, ce 
au făcut parte din interiorul Casei Hagi Prodan, adevă-
rate opere de artă; podoaba casei o reprezintă plafonul 
sufrageriei, din lemn sculptat în motiv stelat, dar și fru-
moasele decorațiuni interioare amplasate la uși și feres-
tre realizate în stuc.

În era tehnologiei, muzeul poate fi vizitat din orice par-
te a lumii printr-un simplu click. Turul virtual oferă imagini 
din toate încăperile și este foarte ușor de parcurs: htt-
ps://arsego.ro/muzeul-casa-de-targovet-ploiesti/.

Sursa: facebook.com

Vizită la Casa „Hagi Prodan”, primul muzeu al Ploieștiului
Foto: facebook.com
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Primăria Municipiului Pitești anunță demararea lu-
crărilor aferente proiectului „Crearea unui sistem de 
management al traficului și măsuri pentru gestionarea 
durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, începând cu 
data de 21 martie 2022. Implementarea acestui pro-
iect urmărește optimizarea traficului și realizarea unei 
semaforizări conforme cu normele europene, care să 
permită identificarea în timp real a valorilor de trafic, 
comunicarea între intersecții, modificarea în funcție de 
valorile de trafic a timpilor de semaforizare pentru o 
bună fluență a circulației autovehiculelor și o echipa-
re cu sisteme moderne și rezistente în timp. Proiectul 
vizează un număr de 38 de intersecții, cu o durată de 
desfășurare a lucrărilor de 14 luni, de la data de înce-
pere a acestora. Valoarea estimată a contractului fiind 
de 27.467.379,05 lei fără TVA, finanțat pe de o parte 
prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării durabile, Obiectiv 
specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în munici-
piile reședință de județ prin investiții bazate pe planu-
rile de mobilitate urbană durabilă, iar, pe de altă parte, 
din sume alocate de la bugetul local.

Sursa: ziarulargesul.ro

Sisteme 
de management al traficului 

și al parcărilor în Pitești

Consiliul Județean Dâmbovița a anunțat semnarea 
contractului de lucrări, în valoare de 12.699.065,85 lei 
(cu TVA), pentru realizarea proiectului „Extinderea și 
dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spi-
talului Județean de Urgență Târgoviște”, al cărui be-
neficiar este Unitatea Administrativ-Teritorială Județul 
Dâmbovița. Proiectul este finanțat în cadrul Programu-
lui Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Priorita-
tea de investiții 8.1.

Din punct de vedere funcțional, imobilul extins va 
avea demisol, parter și 3 etaje; demisolul va fi destinat 
spațiilor tehnice și de depozitare; parterul va găzdui ca-
binete de specialitate (boli de nutriție, diabet, urologie, 
sală de gipsare, sală de tratament) și spații conexe, iar 
cele 3 etaje vor fi locul de funcționare a mai multor ca-
binete de specialitate (oftalmologie, cardiologie și săli 
conexe, laboratoare de endoscopie, oncologie, saloa-
ne de chimioterapie, camera de recoltare, oficiu pen-
tru asistente, saloane și registratură.)

Sursa: targovistelive.ro

Policlinica
din Târgoviște va fi extinsă

Contractul pentru proiectul „Sprijin pentru pregăti-
rea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribu-
ire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructu-
rii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operato-
rului regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 
2014-2020” va fi semnat după expirarea perioadei afe-
rente dezbaterii publice. El constă în investiții pentru tra-
tarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor 
uzate care se vor implementa pentru județele Călărași și 
Ialomița în zonele urbane și rurale și care vor avea drept 
rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetățeni-
lor din aceste zone și conformarea cu prevederile direc-
tivelor UE relevante. Contractul de 265 milioane de eu-
ro a proiectului cofinanțat de către Uniunea Europeană, 
prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operați-
onal Infrastructură Mare, va fi implementat în 90 de lo-
calități aferente a 33 de comune din județele Călărași și 
Ialomița (25 de comune, 80 de localități din Călărași și 8 
comune, 10 localități din Ialomița).

Sursa: obiectiv-online.ro

Va fi semnat
contractul pentru modernizarea 

infrastructurii de apă și canal
a județului Călărași

27 de școli din județul Giurgiu au aplicat pentru granturi 
în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abando-
nului Școlar (PNRAS) – runda 1, cu finanțare din Planul Na-
țional pentru Redresare și Reziliență (PNRR) aferent Re-
formei 3 - „Reforma sistemului de învățământ obligatoriu 
pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii” și 
Investiției 4 - „Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ri-
dicat de abandon școlar”, din cadrul Componentei C.15 E-
ducație din PNRR. Printre altele, programul vizează: activi-
tăți de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și 
în școală; activități pentru reducerea absenteismului la cla-
să; activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoțio-
nale; activități de formare pentru cadre didactice; cursuri 
de remediere, testare cunoștințe, consiliere și orientare 
școlară, educație parentală, consiliere psihologică; activi-
tăți Școală după școală, inclusiv acordarea de hrană; vizite 
de documentare, activități outdoor, excursii, tabere, festi-
valuri, evenimente educaționale, cercuri școlare; dotarea 
cu clase inteligente; crearea și utilizarea resurselor digitale 
pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.

Sursa: giurgiu-tribune.ro

Granturi în cadrul
Programului Național

pentru Reducerea Abandonului 
Școlar în județul Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesul.ro
http://targovistelive.ro
http://obiectiv-online.ro
http://giurgiu-tribune.ro
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Administrația județeană ialomițeană a organizat 
marți, 1 martie 2022, o întâlnire cu reprezentanții uni-
tăților administrativ-teritoriale din municipiul Fetești și 
localitățile Stelnica, Bordușani, Vlădeni, Făcăeni și Giur-
geni. Întâlnirea, desfășurată la Fetești, și a avut drept 
scop constituirea unui Grup de Acțiune Locală pen-
tru Pescuit prin intermediul căruia să poată fi accesa-
te fonduri europene. Conform esti mărilor inițiale, no-
ul GAL ar putea accesa fonduri în valoare de 2 mi lioane 
de euro pentru retehnologi zarea a 85 de bărci de pes-
cuit, rea lizarea unor facilități de prelucrare industriali-
zată a peștelui și infrastructură rutieră la nivelul celor 6 
localități implicate în acest GAL. Este un proiect care ar 
putea fi implementat începând cu anul 2023, în cadrul 
Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Ma-
ritime 2014-2020 (POPAM). Beneficiarii acestor investi-
ții sunt cei peste 250 de pescari înregistrați în cele 6 lo-
calități implicate în proiect. 

Sursa: independentonline.ro

Proiecte
de 2 milioane de euro

pentru finanțarea Sectorului
de Pescuit și Acvacultură din Ialomița

Consiliul Județean a anunțat demararea, săptămâ-
na viitoare, a licitației pentru extinderea și moderniza-
rea ambulatoriului de specialitate de la Spitalul Jude-
țean de Urgență din Ploiești, în baza unui proiect euro-
pean. Proiectul prevede extinderea actualei zone dedi-
cate ambulatoriului, achiziția de aparatură medicală și 
modernizarea laboratorului de analize și a 11 cabine-
te de endoscopie, explorări funcționale, oncologie, ne-
frologie, cardiologie, interne, diabet, dermatovenero-
logie, gastroenterologie, hematologie și endocrinolo-
gie. Valoarea totală estimată este de 20,6 milioane de 
lei, cu TVA inclus, va fi decontată prin Programul Ope-
rațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 - „Dez-
voltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Priorita-
tea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanita-
re și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel nați-
onal, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând incluziunea 
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile socia-
le, culturale și de recreere, precum și trecerea de la ser-
viciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, 
Obiectivul Specific 8.1 - „Creșterea accesibilității servi-
ciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secun-
dar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operați-
unea A – Ambulatorii.

Sursa: ziarulincomod.ro

Licitație
pentru extinderea și modernizarea 

Spitalului Județean din Ploiești

IALOMIȚA

TELEORMAN

Foto: b1tv.ro

Un laborator mobil de educație rutieră, din cele 45 
achiziționate de Poliția română, a intrat în dotarea Inspec-
toratului de Poliție Județean Teleorman. Valoarea labo-
ratoarelor este de peste 7,4 milioane de lei (TVA inclus), 
iar autospecialele vor avea dotări tehnice și expoziționale 
menite să susțină activitatea polițiștilor rutieri, în campa-
niile pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, prin 
responsabilizarea cetățenilor, în calitate de participanți la 
trafic, fie că sunt pietoni sau conducători auto. Proiectul 
„Educație Rutieră – Modelarea factorului uman prin res-
ponsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea 
gradului de siguranță rutieră” este cofinanțat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională prin Programul Ope-
rațional Infrastructură Mare și a început în iulie 2020, a-
vând o perioadă de implementare de 2 ani. Bugetul total 
al proiectului este de 31.405.057,98 lei, iar scopul proiec-
tului este ca România să devină o țară sigură din punct de 
vedere al traficului rutier, pentru cetățenii ei și pentru cei 
care o tranzitează, prin prevenirea accidentelor de circula-
ție, pentru a se putea înscrie în graficul comun stabilit de 
statele membre UE, de reducere a numărului de persoa-
ne decedate sau rănite grav în evenimente rutiere.

Sursa: mai.gov.ro

Un laborator mobil
de educație rutieră a ajuns 

în județul Teleorman

PRAHOVA
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http://ziarulincomod.ro
http://mai.gov.ro


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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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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