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EVENIMENTE

Întâlnirea de lucru cu administraţia publică
din Teleorman privind oportunităţile de finanţare
din POR 2014 – 2020, varianta draft

» Marţi, 19 mai, AdR Sud Muntenia
a participat la o întâlnire de lucru cu
reprezentanţii administraţiei publice
locale din judeţul teleorman, pentru a
prezenta oportunităţile de finanţare din
Programul Operaţional Regional pentru
perioada de programare 2014 - 2020,
varianta draft, transmisă spre aprobare
Comisiei europene, la sfârşitul lunii aprilie.

Astfel, evenimentul găzduit de Cj teleorman
a reunit peste 30 de autorităţi publice de la nivelul
judeţului, care au purtat discuţii despre modul de
accesare a fondurilor nerambursabile europene Regio, prin proiecte care să contribuie la dezvoltarea
economico-socială a judeţului teleorman, identificarea celor mai bune metode de iniţiere şi dezvoltare a unor investiţii de succes, precum şi clarificări pe marginea problemelor legate de
finanţarea din fonduri europene.
www.adrmuntenia.ro

din partea Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au participat directorul liviu
Muşat, directorul adjunct direcţia dezvoltare şi
Comunicare, daniela traian, şi şeful Serviciului Comunicare, Cristina Radu.
Scopul participării reprezentanţilor Agenţiei
la această întrunire a fost de a prezenta ultimele
noutăţi din POR 2014 - 2020, varianta draft, precum şi detalii privind stadiul implementării proiectelor aflate în derulare în cadrul programului Regio
2007 - 2013, ai căror beneficiari sunt unităţile administrativ-teritoriale de la nivelul judeţului teleorman.
totodată, la această întâlnire au participat şi
reprezentanţi ai Biroului Regional pentru Cooperare transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România - Bulgaria, care au prezentat posibilităţile
de finanţare pentru administraţia publică locală
din Programul Interreg v-A România - Bulgaria, precum şi despre primul apel de proiecte lansat oficial
în data de 26 martie 2015.
http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

3

Buletin Informativ nr. 227 / 18 - 24 mai 2015

EVENIMENTE

Consultări publice privind elaborarea
„Strategiei pentru Specializare Inteligentă
în regiunea Sud Muntenia”

» Agenţia pentru dezoltare Regională
Sud Muntenia a organizat, în perioada
19 - 20 mai, la Călăraşi şi la Alexandria,
evenimentele de lansare a consultărilor
publice privind elaborarea „Strategiei
pentru Specializare Inteligentă în
Regiunea Sud Muntenia”.

Acest studiu, ce va fi realizat de AdR Sud Muntenia, prin firma contractată - tdP Partners SRl,
vizează potenţialul de specializare inteligentă al
regiunii noastre. Astfel, prin organizarea de consultări publice se urmăreşte stabilirea unor priorităţi regionale, bazate pe avantajele competitive
locale şi pe fructificarea potenţialului de inovare
al regiunii Sud Muntenia.
Cu această ocazie, a fost adus în atenţia participanţilor conceptul de Specializare inteligentă,
au fost analizate avantajele competitive identificate la nivelul regiunii, punctele tari şi punctele slabe, prin intermediul unei analize SWOt, precum şi
sectoarele cu potenţial de specializare inteligentă.
la aceste evenimente au participat reprezentanţi ai instituţiilor publice, mediului academic şi
al celui privat, pentru a găsi împreună soluţii pentru o mai bună colaborare în vederea creşterii impactului investiţiilor publice şi private.
www.adrmuntenia.ro

toate opiniile şi ideile factorilor implicaţi în
acest proces vor fi adunate şi atent analizate, pentru a avea un fundament corect pentru direcţiile
de specializare inteligentă.
Întâlnirile de lucru de la sediul Agenţiei din
Călăraşi şi de la sediul Cj teleorman din Alexandria
au deschis sesiunea de consultări publice privind
elaborarea acestui document de planificare, evenimente ce vor fi organizate în toate judeţele regiunii Sud Muntenia, astfel:
• 26 mai, ora 10:00: Ploieşti, sediul Cj Prahova;
• 27 mai, ora 10:00: Piteşti, Hotel Ramada;
• 28 mai, ora 10:00: Giurgiu, sediul Cj Giurgiu;
• 29 mai, ora 10:00: Slobozia, Centrul Cultural
uNeSCO „Ionel PERLEA”;
• 2 iunie, ora 10:00: târgovişte, sediul Cj dâmboviţa.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia, prin
directorul liviu Muşat, directorul
adjunct direcţia dezvoltare şi
Comunicare, daniela traian,
şi şeful Serviciului Comunicare,
Cristina Radu, a participat,
la invitaţia Consiliului judeţean
Argeş, la seminarul de informare
destinat reprezentanţilor
unităţilor administrativ-teritoriale
din Argeş.

Scopul participării la această întâlnire de lucru a fost prezentarea noutăţilor privind oportunităţile de finanţare
din Programul Operaţional Regional pentru perioada de programare 2014 - 2020,
conform variantei draft, transmisă spre
aprobare Comisiei europene, la sfârşitul
lunii aprilie.
Astfel, s-au purtat discuţii şi au fost
analizate axele prioritare ale programului, tipurile de activităţi şi solicitanţi
eligibili. de asemenea, autorităţile publice de la nivelul judeţului Argeş, prezente la această întâlnire, au aflat detalii importante despre modul de accesare a fondurilor nerambursabile europene Regio, prin proiecte care să sprijine dezvoltarea economico-socială a
judeţului Argeş, identificarea celor mai
bune metode de iniţiere şi dezvoltare a
unor investiţii de succes, precum şi clarificări pe marginea problemelor legate
de finanţarea din fonduri europene.
totodată, a fost prezentat stadiul
implementării proiectelor aflate în derulare în cadrul programului Regio 2007
- 2013, ai căror beneficiari sunt unităţile administrativ-teritoriale de la nivelul judeţului Argeş.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Seminar de informare pentru autorităţile publice
din Argeş, privind noutăţile din POR 2014 – 2020,
varianta draft
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» Sevil Shhaideh, secretar
de stat în MdRAP, a fost
numită, miercuri, ministru al
dezvoltării regionale şi
administraţiei, portofliu pe
care îl preia de la liviu dragnea.
Aceasta a depus în data de 21
mai, la Cotroceni, jurământul
de investire în funcţie.

Sevil Shhaideh s-a angajat la
Consiliul judeţean Constanţa în
1993. A fost, până în 2007, directorul departamentului de Sisteme Informatice din cadrul instituţiei. Apoi, între 2007 şi 2012, a
ocupat funcţia de şef al direcţiei
Generale de Proiecte. În aceeaşi
perioadă a fost şi coordonator al
uniunii Naţionale a Consiliilor judeţene din România.

Observatorul Teritorial
va fi disponibil
din toamna acestui an

din 2012 până în prezent a
fost secretar de stat în cadrul
MdRAP
Sursa: digi24.ro

Marius Nica: Ne dorim ca Programul Operaţional
Infrastructura Mare să fie aprobat în iunie

În cadrul unei întâlniri, ministrul fondurilor europene, Marius
Nica, şi comisarul european pentru Politica Regională, doamna
Corina Creţu, au discutat despre
stadiul Programului Operaţional
Infrastructura Mare, dar şi despre lista proiectelor din perioada
de programare 2007 – 2013, care
trebuie fazate pe următorul cadru financiar.
„Facem toate demersurile necesare pentru ca Programul Operaţional Infrastructura Mare să
fie aprobat la Bruxelles în luna
iunie. Tot în iunie dorim să transmitem Comisiei şi lista proiectelor aferente perioadei 2007 – 2013,
www.adrmuntenia.ro

pe care dorim să le fazăm”, a explicat ministrul fondurilor europene, Marius Nica.
„Aşa cum am afirmat şi la
Bruxelles, munca depusă în toată această perioadă pentru creşterea nivelului absorbţiei pe actualul cadru financiar va avea rezultate pozitive şi se vor putea observa în a doua parte a acestui an.
Sunt încrezător, totodată, că România va demonstra mai multă
eficienţă în perioada de programare 2014 - 2020, ţara noastră
acumulând experienţa lecţiilor
din perioada 2007 – 2013”, a mai
declarat Marius Nica.

Sursa: finantare.ro

Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MdRAP) a organizat
de curând o conferinţă pentru informarea
actorilor relevanţi (reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ai structurilor asociative, precum şi ai mediului academic şi profesional) cu privire la obiectivele şi stadiul proiectului „Observatorul
Teritorial – sistem informaţional integrat
în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială”.
Proiectul, finanţat prin Programul Operaţional dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, are ca obiectiv crearea
unui instrument de fundamentare tehnică
a deciziilor privind dezvoltarea teritoriului naţional, pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor specifice furnizate de MdRAP către administraţia publică locală, în vederea reducerii duratei de livrare a serviciilor publice în domenii precum: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională,
amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii şi turism.
Prezentările susţinute şi discuţiile din
cadrul evenimentului au evidenţiat nevoia
de decizie fundamentată pe informaţii.
Geoportalul ce va fi realizat în cadrul proiectului va pune la dispoziţie date statistice şi informaţii spaţiale din diferite
surse, sprijinind astfel fundamentarea politicilor publice din domeniile de competenţă ale MdRAP, în special amenajarea
teritoriului şi dezvoltare regională, şi oferind oportunitatea realizării unei baze
complexe de date teritoriale la nivel local, regional şi naţional. totodată, se estimează ca acest geoportal să fie disponibil şi să poată fi utilizat începând cu perioada septembrie – octombrie 2015.
Persoană de contact: Radu Necşuliu, email: radu.necsuliu@mdrap.ro
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Guvernul a aprobat miercuri
un proiect de Ordonanţă de urgenţă ce prevede înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, o nouă instituţie care ar
urma să preia atribuţiile şi personalul de la Autoritatea Naţională
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP, de la unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor
publice din cadrul Ministerului finanţelor Publice (uCvAP) şi de la
compartimentele de verificare a
achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor regionale ale finanţelor publice. Practic, ANRMAP va fi desfiinţată, toate atribuţiile acesteia urmând să fie preluate de noua entitate. Noua instituţie se va afla în
subordinea Ministerului finanţelor.
Actul normativ a fost introdus
pe ordinea de zi chiar în timpul
şedinţei de Guvern, fiind aprobat
imediat. ulterior a fost publicat
pe site-ul Ministerului finanţelor.
Potrivit notei de fundamentare, înfiinţarea ANAP este necesară în vederea eliminării unor
deficienţe din sistemul de achiziţii publice. „Acest demers are loc
în baza Deciziei Prim-ministrului
nr. 218/2014, pentru înfiinţarea Comitetului Inter-instituţional pentru achiziţii publice, fiind stabilit
un grup de lucru tehnic care include toate instituţiile implicate
şi care are un dialog bilateral permanent cu Comisia Europeană pentru a stabili liniile de acţiune aferente fiecărui obiectiv strategic,
www.adrmuntenia.ro

în baza analizei deficienţelor şi
blocajelor din sistem. Astfel, au
fost identificate o serie de deficienţe ale sistemului achiziţiilor
publice, precum faptul că în cadrul
acestuia funcţionează entităţi cu
rol de autoritate care, uneori îşi
suprapun responsabilităţile, încarcă din punct de vedere administrativ cadrul operaţional, iar
responsabilitatea decizională a acestor entităţi este mult diluată. Din
acest motiv, se impune stabilirea
unui nou cadru instituţional, care
să permită o mai bună colaborare a
instituţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice cu eventualii participanţi la
procedurile de achiziţie publică”,
se arată în nota de fundamentare.
ANAP este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat,
numit şi eliberat din funcţie prin
decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanţelor publice. Organizarea, funcţionarea,
structura organizatorică şi numărul maxim de posturi al ANAP se
aprobă prin hotărâre a Guvernului
în termen de 90 de zile de la data
intrării în vigoare a ordonanţei de
urgenţă. Până la data intrării în
vigoare a hotărârii de Guvern, ministrul finanţelor publice asigură
coordonarea activităţii desfăşurată de către ANRMAP, uCvAP şi
compartimentele de verificare a
achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor regionale ale finanţelor
publice.
Sursa: hotnews.ro

[WebPR] Conferinţa
Internaţională
„Oportunităţi
de finanţare
pentru mediul privat.
Marile investiţii”:
26 mai, Bucureşti

EurActiv.ro şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România organizează cel mai relevant eveniment al anului dedicat finanţării
marilor investiţii din mediul privat,
cu un speaker de marcă din cadrul
Comisiei Europene: Vittoria Alliata
di Villafranca, director în Direcţia
Generală Politica Regională şi Urbană.
Participanţii la conferinţă sunt reprezentanţi ai partenerilor. Partenerii
sunt companii mari şi firme de consultanţă care lucrează cu beneficiari
companii mari.
Marile investiţii în economia europeană, care pot debloca şi propulsa
domenii precum sectoarele strategice sau cercetare-inovare, nu ar fi posibile fără implicarea actorilor mari
din mediul privat. În acest sens, companiile mari, deşi reprezintă sub 1%
din totalul organizaţiilor private, au
o pondere de aproximativ 40% din cifra de afaceri totală a firmelor din
România şi din ue. extrem de importante, acestea asigură un procentaj
important din locurile de muncă, în
particular în sectoarele strategice, şi
acoperă cea mai mare parte a PIB-ului
european.
Companiile mari au fost extrem de
afectate de criza economică din ultimii ani, trecând în multe cazuri prin
procese drastice de restructurare şi
reconfigurare. Ca urmare, oportunităţile europene şi naţionale de finanţare sunt extrem de importante pentru sprijinirea proceselor de reconstrucţie, dezvoltare şi inovare în acest
sector.
Pentru a contribui la eforturile de
dezvoltare din acest domeniu, eurActiv România şi Reprezentanţa Comisiei europene organizează o conferinţă internaţională concentrată pe
finanţările pentru mediul privat, în
principal pe oportunităţile şi provocările asociate cu proiectele marilor
investiţii.
Sursa: hotnews.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Impact Hub îşi extinde
sprijinul pentru mediul
antreprenorial românesc

la aproape trei ani de la deschiderea în Bucureşti a primului
spaţiu colaborativ dedicat antreprenorilor şi celor ce dezvoltă acţiuni sustenabile, Impact Hub anunţă lansarea unor noi iniţiative menite să sprijine şi mai mult mediul
antreprenorial şi de inovare în România.
„Suntem aproape la trei ani
de când am lansat comunitatea
şi spaţiul Impact Hub în Bucureşti. În aceşti 3 ani în care ne-au
trecut pragul peste 70.000 de
oameni, am organizat peste 1.500
de evenimente şi am găzduit până acum peste 750 de membri
Impact Hub. Ideile noastre, precum şi multe din proiectele membrilor noştri au prins aripi, am
colaborat cu nenumăraţi oameni
de valoare şi organizaţii partenere şi am făcut constant paşii
necesari pentru dezvoltare şi încurajarea de noi colaborări şi iniţiative.”, a declarat Oana Păun,
cofondator şi manager general al
Impact Hub Bucureşti.
www.adrmuntenia.ro

Impact Hub anunţă o serie
de noi iniţiative pentru 2015:
• pregătirea a nu mai puţin de
3 programe de incubare şi accelerare care vor demara în această
toamnă. Printre ele, a treia ediţie
a „60 Day Challenge”, acceleratorul dedicat antreprenorilor la început de drum şi „Impact Hub Scaling
Program”, program desfăşurat în
parteneriat cu încă 7 Impact Huburi din europa, dedicat organizaţiilor care sunt la momentul în care vizează expansiunea internaţională;
• lansarea parteneriatului cu
platforma de crowdfunding „We
Are Here”, cu ambiţia de a crea şi
dezvolta noi oportunităţi de finanţare tip crowdfunding şi match-making pentru start-up-uri româneşti;
• organizarea la Cluj-Napoca
a conferinţei Unlikely Allies, între 13 şi 17 iunie, conferinţa globală a reţelei Impact Hub cu participarea a peste 300 de antreprenori, investitori, parteneri strategici din peste 60 de ţări.
Sursa: finantare.ro

Organizatorii au întocmit o listă cu cele
mai importante motive pentru care firmele locale, antreprenorii sau persoanele
interesate de contacte internaţionale trebuie să viziteze Expoziţia mondială de la
Milano.
• pentru oportunitatea de a promova
proiectele şi organizaţia în cadrul unui
eveniment universal;
• pentru că, timp de 6 luni, exPO Milano va fi capitala lumii;
• pentru a participa la evenimente de afaceri unice şi workshop-uri utile afacerii tale;
• pentru a întâlni reprezentanţi din
peste 150 de state într-un singur loc;
• pentru sesiunea de business networking cu reprezentanţi ai unor companii
chineze şi sud-americane în cadrul evenimentelor dedicate;
• pentru a afla care sunt soluţiile altor
ţări de a schimba obiceiurile alimentare
ale populaţiei.
doritorii se pot înscrie pe pagina dedicată www.afaceri.ro sau pot suna la
0755/692.647.
Sursa: finantare.ro

Care sunt oportunităţile de
finanţare disponibile
pentru crescătorii de albine

uniunea europeană va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru toţi cei care activează în domeniul apiculturii, prin
feAdR (instrument ce face parte din Politica Agricolă Comună).
Astfel, crescătorii de albine pot obţine
bani europeni nerambursabili prin:
• Programul Naţional Apicol (PNA) 20142016;
• Programul Naţional de dezvoltare Rurală (PNdR) 2014-2020.
Prin PNA 2014-2016 sunt acordate fonduri
pentru activităţi ce ţin de profilaxia şi combaterea varoozei, efectuarea analizelor fizico-chimice ale mierii, achiziţionarea materialului biologic pentru refacerea efectivului de familii de albine în vederea obţinerii produselor apicole de cea mai înaltă
calitate, achiziţionarea stupilor şi tipărirea şi multiplicarea ghidului de bune practici în apicultură. Astfel, crescătorii trebuie să depună cererea şi documentele aferente până la 1 august, în fiecare an.
de asemenea, prin PNdR 2014-2020, crescătorii de albine au la dispoziţie spre finanţare:
• Măsura 4 „Investiţii în active fizice” (SM
4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”);
• Măsura 6 „Dezvoltarea exploataţiilor şi
întreprinderilor” (SM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi SM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”).
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Misiunea economică
regională, la EXPO
Milano 2015!
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Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud-est
(AdR Se) anunţă organizarea concursului de idei de
afaceri, acţiune prevăzută în cadrul proiectului cu
titlul „Dezvoltarea Antreprenoriatului în Regiunile
de dezvoltare Sud-Est şi Sud Muntenia” (dARSeSM), Id proiect 149522, cofinanţat din fondul Social european, prin Programul Operaţional Sectorial dezvoltarea Resurselor umane 2007- 2013, Axa
prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor
şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
Planurile de afaceri pot fi depuse până în data de
27 mai (data poştei) la sediul AdR Se din Str. Grădinii Publice, nr. 12, cod poştal 810022, Brăila. În
urma acestui concurs vor fi selectate minim 55 de
planuri de afaceri care vor beneficia de un ajutor
de minimis în valoare maximă de 20.000 de euro
fiecare. Pot participa la concursul de planuri de
afaceri persoane cu vârsta mai mare de 18 ani,
care doresc să iniţieze o afacere independentă, în
zona ţintă a proiectului: judeţele Brăila, Buzău,
Constanţa, Galaţi, tulcea, vrancea, Prahova, Călăraşi,
Ialomiţa, Giurgiu, Argeş, dâmboviţa şi teleorman.
În vederea depunerii planului de afaceri, vă rugăm să consultaţi ghidul solicitantului publicat pe

site-ul www.darsesm.ro, secţiunea „Plan de afaceri”
şi pe site-ul www.adrse.ro. – secţiunea Cooperare
Internaţională şi Parteneriate/proiect DARSESM.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului de idei de afaceri, vă puteţi
adresa Centrelor de sprjin pentru iniţierea afacerilor (CSIA), astfel:
• CSIA Brăila (pentru judeţele Brăila, Galaţi, tulcea, Constanţa): Str. Grădinii Publice, nr. 12, Brăila
- persoane de contact: Marius tăBăCARu, e-mail:
marius.tabacaru@adrse.ro; Armand Popoacă, email: armand.popoaca@adrse.ro; tel.: 0339/732.414.
• CSIA Buzău (pentru judeţele vrancea, Buzău,
Prahova, Călăraşi, Ialomiţa): Str. victoriei, nr.17,
Buzău - persoane de contact: Niculina elena OPReA,
tel.: 0238/712.626; mobil: 0724/334.889; e-mail:
elena.oprea@acsactivexpert.ro; florin drăgulin,
tel.: 0238/712.626; mobil: 0730/970.127; e-mail:
florin.dragulin@acsactivexpert.ro.
• CSIA Piteşti (Giurgiu, Argeş, dâmboviţa, teleorman):
Calea Bucureşti, nr. 3, et. 1, Piteşti, judeţul Argeş - persoane de contact: Ionela Cerbu, tel.: 0745/530.160, email: cerbu_ioana@yahoo.com; laura Savin, tel.:
0723/273.458, e-mail: laura.savinn@yahoo.com.

Sursa: adrse.ro

www.adrmuntenia.ro

data limită pentru manifestarea interesului:
28 mai 2015. Parteneri căutaţi: în special autorităţi locale şi regionale din europa.
Contact pentru detalii privind această propunere
şi manifestarea interesului: dl GAZeAS Stefanos, tel.:
(30) 23/313.506.26, e-mail: sgazeas@yahoo.gr sau
dna tHeOlOGIdOu Patra, (30) 69/727.708.34, e-mail:
patrathe5@gmail.com.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO PARTENERIATE

Oraşul Veria din Grecia caută parteneri pentru un proiect
în cadrul programului URBACT III

localitatea veria din nordul Greciei caută
parteneri pentru un proiect ce urmează să fie depus ca aplicaţie pentru cofinanţare prin programul european uRBACt III. Scopul proiectului îl reprezintă crearea unei reţele de oraşe care să colaboreze pentru dezvoltarea planurilor de acţiune
în vederea reducerii consumului de energie, creşterii performanţelor energetice şi a producţiei din
sursele regenerabile.

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Concurs de idei de afaceri,
finanţat prin POSDRU

Info Regional Sud Muntenia
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A apărut Revista REGIO nr. 38

9

INFO REGIO

» Informaţii la zi despre Regio idei de proiecte, bune practici,
poveşti de succes din ţară şi din
celelalte state membre ue puteţi
citi în noul număr al Revistei Regio.

În această ediţie a revistei, editată de
Autoritatea de Management pentru POR
din cadrul Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, aflaţi informaţii despre proiectele ce se derulează la
nivelul regiunii Sud Muntenia, precum:
• sensul giratoriu suspendat de la Ploieşti, primul din România, ale cărui lucrări
se vor finaliza în data de 30 octombrie
2015, este situat la ieşirea din Ploieşti spre
Păuleşti şi valea Slănicului, la intersecţia
dintre dj 102 şi dN 1B;
• structura de cazare „Forrest Residence” de pe Aleea Seneslau din municipiul Piteşti a fost, încă de la început, admirată pentru arhitectura ei elegantă şi
modernă, construcţia fiind finalizată încă
din 2013, astăzi spaţiile de cazare putând
fi închiriate în regim hotelier.
Revista poate fi citită accesând următorul link: http://www.inforegio.ro/images/Publicatii/Regio38%20web.pdf.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Axa poli de creştere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până
în această dată au fost semnate 757 de contracte de
finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.382.038.270,35 lei. din cele 757 de contracte
semnate, 52 de proiecte au fost reziliate.

Nr.
Nr.
Nr.
proPID-uri proiecte
iecte Resdepuse depuse
retrase pinse

Stadiul proiectelor
În
evaluare

Precontractate

În
rezervă

0

0

12

35

0

10

0

1

20

2

2

0

0

1

15

3

0

0

0

0

9 cereri

Suma aloValoare
cată /
asistenţă
disponibilă
financiară
Con- neranbursabilă Regiunii
Sud
tracsolicitată
tate - mil. Euro - Muntenia
- mil. Euro 25

86,55

58,20

0

16

108,10

97

0

0

12

33,69

38,80

0

0

0

9

2,71

22,80

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
2
şoselelor de centură

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

2

0

10

40,53

35,7

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

60

10

14

0

0

4

32

22,25

13,88

3

0

0

0

0

0

3

13,81

15,43

100

5

3

2

0

31

59

99,00

39,73

67

7

6

0

0

0

54

43,52

24,62

26

7

7

0

1

0

12

48,77

37,11

0

0

0

0

0

0

0

-

fonduri
realocate

168

0

0

0

53,75

13,55

Axa 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
3 infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform
deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013
4.1 dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală

Axa 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
4 şi pregătirea pentru noi activităţi
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

520

41

110

30

1

5

317

5

0
0

0
0

0

336

61,22

9

15

90,23

144

52,54
30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
32
4
15
0
1
0
12
61,20
35,64
Axa creşterea calităţii serviciilor turistice
5
Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
ORGANISMul INteRMedIAR PeNtRu tuRISM: Ministerul economiei, direcţia Gestionare fonduri
atractivităţii României ca destinaţie turistică
Comunitare pentru turism - B-dul dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 25 mai 2015, la sediul Agenţiei
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană
pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul Piteşti,

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia.
din totalul proiectelor primite de AdR Sud
Muntenia au fost respinse 101 şi retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31 lei. din cele 313 contracte semnate, 84 de proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Domeniul/Subdomeniul

Nr.
proiecte
preluate Evaluare

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
evaluate
1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
36
la AM
mici şi mijlocii (CONtRACtARe)
POSCCe
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
204
204
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii (evAluARe)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
evaluate în
206
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijalte
regiuni
Axa locii (CONtRACtARe)
1
9
evaluate
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
(5 - SM,
la AM
internaţionale (CONtRACtARe)
4 - BI)
POSCCe
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (evAluARe)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (CONtRACtARe)
Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet şi la servi3 ciile conexe (evAluARe şi CONtRACtARe)

AdR Sud Muntenia este
Organism Intermediar, pentru
Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare
din POS CCe puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

88

88

102
evaluate în
(28 - SM,
alte
74 - BI)
regiuni
66

61
(5 preluate
în etapa
de precontractare)

Retrase

Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
SOLICITATĂ
- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară
Rezinerambursabilă liate
APROBATĂ
- Euro -

1

7

28

165.245.981,64

132.329.097,97

2

23

179

140.192.625,09

179 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

11

22

173

157.008.213,97

157.008.213,97

50

0

5

4

583.756,49

583.756,49

3

8

3

77

7.480.717,01

3

21

78

7.968.637,42

7.968.637,42

22

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

9

77 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 25 mai 2015, la sediul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost primite 711 proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

Info Regional Sud Muntenia

12

Buletin Informativ nr. 227 / 18 - 24 mai 2015

EXCELENȚĂ ÎN SUD MUNTENIA

Anda Maria Zahiu (stânga)

Medalie de bronz
la Olimpiada Internaţională de Filosofie
pentru o elevă de la Colegiul Naţional
„I.L. Caragiale” din Ploieşti

» Anda Maria Zahiu, de la Colegiul
Naţional „I.L. Caragiale” din Ploieşti, a
câştigat o medalie de bronz la cea de-a a
xxIII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale
de filosofie. tânăra este din BoldeştiScăeni şi este elevă în clasa a xII-a j – profil
uman, specializarea filologie, bilingv - engleză.

Celelalte medalii de bronz au fost obţinute de
teodora Groza (Colegiul Naţional „Mihai eminescu”
din Oradea), de doi elevi din Italia şi unul din letonia. Medaliile de aur au fost câştigate de doi
elevi din finlanda şi ungaria, iar cele de argint au
fost cucerite de elevi din alte opt ţări. Concursul
s-a desfăşurat în perioada 14 - 18 mai, la tartu (estonia) şi a reunit 84 de participanţi din 39 de ţări
www.adrmuntenia.ro

(europa, Asia, America de Nord şi America de Sud).
tema generală a competiţiei a fost „Disagreements” (dezacorduri) şi a prilejuit prezentări şi
dezbateri academice, atât pentru elevi, cât şi pentru profesorii prezenţi. „Graţie rezultatelor foarte
bune reuşite în mod constant, organizatorii au
apreciat calitatea sistemului educaţional românesc, în special a învăţământului filosofic preuniversitar din România, care include ore de filosofie
şi statutul de disciplină de Trunchi Comun (TC)”,
se arată într-un comunicat al Ministerului educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice.
Olimpiada Internaţională de filosofie a fost înfiinţată în 1993, la iniţiativa unui grup de profesori
din Bulgaria, Germania, Polonia, România, turcia
şi ungaria şi este oficial recunoscută de uNeSCO.

Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

627 de ani de la prima
atestare documentară a Piteştiului

Călăraşi

nie, fiind inclusiv ocupat de trupe turceşti.
Oraşul este centru şi martor al revoluţiei lui
tudor vladimirescu, precum şi al revoluţiei române
de la 1848. Boierii Brătieni şi Goleşti sunt implicaţi
activ în politica românească a secolului al xIx-lea.
de la 1833, la Şcoala Naţională din Piteşti predă
Nicolae Simonide, cel care acceptă ca în 1841 o trupă de francezi să susţină o serie de spectacole în
localul şcolii. În 1842, cunoscutul revoluţionar şi om
politic român, C.A. Rosetti este numit şeful poliţiei
oraşului. O serie de documente arată că locuitorii
Piteştilor participau cu interes la evenimentele politice şi diplomatice ale perioadei 1856 - 1859, primindu-l cu entuziasm şi căldură pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care vizitează oraşul după unirea din 24 ianuarie 1859, în data de 17 aprilie. Pe
scurt, o istorie de 627 de ani, rezumată în câteva
cuvinte de reprezentanţii de azi ai urbei noastre!

Şomajul în judeţul Călăraşi,
în scădere

la sfârşitul lunii aprilie 2015, rata şomajului
înregistrat la nivelul judeţului Călăraşi a fost de
7,26%, ceea ce corespunde unui număr de 7.808 şomeri, din care 1.175 de şomeri beneficiari de indemnizaţie şi 6.633 de persoane neindemnizate.
de la începutul acestui an până la finele lunii aprilie 2015, rata şomajului a scăzut cu 0,67 puncte procentuale, ceea ce reprezintă 724 de şomeri mai
puţini în evidenţa Agenţiei judeţene pentru ocupawww.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Piteştiul apare pentru prima dată într-un act oficial
pe 20 mai 1388, dată la care domnitorul Mircea cel Bătrân dăruia, printr-un hrisov, mânăstirii Cozia o „moară
în hotarul Piteştilor”. Au trecut de atunci 627 de ani,
vreme în care urbea a fost într-o continuă transformare.
Municipalitatea piteşteană a organizat în data de
20 mai, la statuia lui Mircea cel Bătrân, o evocare istorică a atestării oficiale a Piteştiului. Personajele medievale întruchipate de actorii teatrului „Alexandru
Davila” au dat citire hrisovului, prin care domnitorul
oferea mănăstirii Cozia o „moară în hotarul Piteştilor”.
Atestarea documentară a Piteştilor se datorează domnitorului țării Româneşti, Mircea cel Bătrân (1386 - 1418) care la 20 mai 1388 dăruia,
printr amintitul hrisov, mânăstirii Cozia, o „moară
în hotarul Piteştilor”. urbea a fost, încă din acea
perioadă, datorită aşezării sale geografice, o localitate importantă din punct de vedere comercial.
În 1461, documente oficiale atestă „Calea Giurgiului”, parte a drumului ce făcea legătura cu Giurgiu, Piteşti, Câmpulug-Muscel, Braşov. Negustorii
piteşteni făceau comerţ cu oraşele Braşov şi Sibiu
şi mai multe acte păstrează numele acestora şi activităţile lor comerciale. În 1507 sunt atestate viile
domneşti ale Piteştilor, iar câţiva ani mai târziu,
Piteştii sunt numiţi oraş într-un document domnesc. În vremea domniei lui Neagoe Basarab (1512 1521), Piteştii sunt capitală vremelnică a țării Româneşti şi tot în secolul al xvI-lea, oraşul se dezvoltă ca târg şi este martor al luptelor pentru dom-

13

Sursa: adevarul.ro

rea forţei de muncă din Călăraşi.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, rata şomajului înregistrat la 30 aprilie 2015
este cu 0,28 puncte procentuale mai mare.
la nivelul judeţului Călaraşi, şomajul se menţine în continuare ridicat în rândul bărbaţilor, rata
şomajului masculin, înregistrată la 30 aprilie 2015,
fiind de 8,76%.
Sursa: infomuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Soluţii financiare
pentru finalizarea poiectului de construire
a Complexului de nataţie din Târgovişte

14

Dâmboviţa

„Acest proiect vizează o contribuţie foarte importantă din partea municipalităţii, şi anume 50%
din valoarea proiectului. Fără aceste fonduri (rambursabile), nu poate fi derulat proiectul în continuare. Acesta trebuia finalizat în octombrie 2014.
Cu ajutorul împrumutului, reuşim să deblocăm situaţia la proiectul complexului de nataţie şi chiar
vom putea să-l accelerăm. Există acolo şi un proiect revizuit, pentru că nu erau prevăzute anumite
lucrări în proiectul iniţial. Sper să intrăm într-un
ritm foarte rapid şi să reuşim să-l finalizăm până
la sfârşitul anului”, a spus Cristian Stan, primarul
interimar al târgoviştei.
Construirea complexului de nataţie de pe terenul fostei baze de agrement „Crizantema” a început în anul 2012, investiţia fiind finanţată în
proporţie de 50% prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. termenul de finalizare a fost de-

Giurgiu

calat de trei ori până în prezent, însă complexul
trebuie să fie gata până în data de 31 decembrie
2015, pentru ca primăria să nu suporte şi alte
corecţii financiare.
Stadiul fizic al lucrărilor a stagnat, de aproximativ un an, la 65%.

Sursa: dambovitanews.ro

Bazin de înot
pentru elevii din municipiul Giurgiu

la amplasamentul de la Steaua dunării, constructorii deja au demarat proiectul. Investiţia are
o valoare de circa 34 de miliarde de lei vechi şi
este realizată de Compania Naţională de Investiţii,
în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social. Bazinul de înot de la Giurgiu va oferi posibilitatea elevilor să practice acest
sport în cele mai bune condiţii, dar va fi deschis şi
publicului larg, conform unui orar stabilit de societatea care va administra clădirea.
www.adrmuntenia.ro

„Bazinul de înot va fi destinat uzului didactic,
cu posibila utilizare publică în perioadele de vacanţă. Ne dorim ca întreaga zonă să fie una destinată petrecerii timpului liber şi mişcării sportive”, a declarat primarul Nicolae Barbu. Clădirea,
cuprinzând spaţii tehnice şi vestiare, va ocupa o
suprafaţă de circa 850 mp. Bazinul de înot va avea
lungimea de 25 m, lăţimea de 12,5 m şi înălţimea
variabilă de 1,2 – 1,8 m.
Sursa: giurgiu-news.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În cadrul şedinţei din data
de 18 mai a Consiliului local Municipal
târgovişte, aleşii au votat, în unanimitate,
contractarea unui împrumut de
18.571.000 de lei pentru cofinanţarea
proiectului de construire a Complexului
turistic şi de nataţie.
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Ialomiţa

Centru naţional
de informare turistică la Amara

15

foto: guraialomitei.ro

Proiectul a fost posibil prin Programul Operaţional Regional de dezvoltare a turismului românesc, iar administraţia locală asigură că acesta va
deveni funcţional prin crearea unui centru pentru
informarea turiştilor în timp real despre atracţiile
turistice locale, evenimentele culturale, structuri
de cazare şi posibilităţile de petrecere a timpului
liber.
Proiectul va înlesni îndeplinirea unui obiectiv
mai vechi, astfel încât 30% dintre localnici să cazeze turişti în sezonul estival.
Centrul naţional de informare turistică de la
Amara va fi amplasat în zona Perla, la intrarea
dinspre Slobozia, şi va avea doi angajaţi care să în-
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» din toamna acestui an, la Amara va
funcţiona un centru naţional de informare
turistică.

drume turiştii. valoarea proiectului este de peste
550.000 de lei, din care contribuţia administraţiei
locale este de 16.000 de lei.
Sursa: guraialomitei.com

În această vară
se modernizează terenurile de sport
de la nouă şcoli

Prahova

Început anul trecut, programul de modernizare din fonduri europene a terenurilor de sport
din unităţile de învăţământ ploieştene va continua
şi în 2015, autorităţile locale aşteptând perioada
vacanţei de vară, pentru a începe lucrările la nouă
şcoli din municipiu. Acestea fac parte dintr-o listă
de 12 unităţi de învăţământ, investiţiile fiind finanţate de uniunea europeană.
la primele trei unităţi - Colegiul „I.L. Caragiale”, Colegiul „Jean Monnet” şi Colegiul „Nichita
Stănescu” - lucrările s-au finalizat în 2014.
„După finalizarea probelor de la Bacalaureat
vom începe lucrările la celelalte unităţi incluse în
proiect”, a precizat directorul executiv adjunct al
direcţiei tehnic Investiţii din Primăria Ploieşti, Mădălina Crăciun. termenul pentru finalizarea întregului proiect este 31 decembrie 2015. Contractul
are o valoare totală de 3,9 milioane de lei, din care
aproape 3,2 milioane de lei reprezintă finanţare
www.adrmuntenia.ro

nerambursabilă de la ue, 486.000 de lei vin de la
bugetul de stat, iar restul reprezintă cota de cofinanţare care îi revine Primăriei Ploieşti. Cele 12
unităţi de învăţământ aflate pe listă sunt Colegiul
Naţional „Ion Luca Caragiale”, Colegiul Naţional
„Jean Monnet”, Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Colegiul „Spiru Haret”, liceul tehnologic de Servicii
„Sfântul Apostol Andrei”, Colegiul tehnic „Elie Radu”, Şcoala Gimnazială „Radu Stanian”, Şcoala Gimnazială „George Emil Palade”, Şcoala Gimnazială
„George Coşbuc”, Şcoala Gimnazială „Toma Caragiu” şi Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”, în total, la aceste şcoli învăţând peste 13.200 de elevi.
Contractul vizează reabilitarea terenurilor de
sport existente sau amenajarea unora noi, în curţile unităţilor, cu suprafaţă de joc cauciucată, porţi
de handbal, coşuri de baschet noi şi tribune.
Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Teleorman

Proiecte de succes în Teleorman –
„Antreprenoriatul – oportunitate
pentru competitivitate”

Între proiectele de succes, date ca exemple
de bună practică în regiunea de dezvoltare Sud
Muntenia, se numără şi proiectul „Antreprenoriatul – oportunitate pentru competitivitate”, derulat
de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură teleorman. Acest proiect, finanţat din fonduri de
la uniunea europeană, a avut următoarele obiective:
• formarea şi dezvoltarea abilităţilor manageriale prin furnizarea de instruire în următoarele
specializări: manager de proiect, manager resurse
umane, manager al sistemului de calitate;
• promovarea culturii antreprenoriale prin activităţile de training, consiliere şi consultanţă, tutoriat, în vederea creşterii abilităţilor persoanelor
de a materializa ideile de afaceri;
• sprijinirea înfiinţării start-up-urilor, în rândul
a 320 de persoane din regiunea Sud Muntenia.
În cadrul proiectului s-au desfăşurat activităţi
www.adrmuntenia.ro

specifice de formare profesională, în scopul obţinerii de noi competenţe profesionale în ocupaţiile:
manager de proiect; manager resurse umane; manager al sistemului de calitate. toate programele
de formare profesională au avut la bază tematica
autorizată de CNfPA şi activităţi specifice de training, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial.
Rezultate obţinute: 104 persoane instruite în
ocupaţia manager de proiect; 110 persoane instruite în ocupaţia de manager resurse umane; 51
de persoane instruite în ocupaţia manager al sistemului de calitate; 88 de persoane au urmat programul de training în domeniul antreprenoriatului;
40 de persoane consiliate în vederea iniţierii unei
afaceri şi ocupării pe cont propriu; 12 persoane
sprijinite pentru iniţierea unei afaceri; 12 startup-uri înfiinţate; 2 burse acordate.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Actualitatea de Călăraşi / 11 mai 2015

Ziarul Mara / 21 mai 2015

REVISTA PRESEI

dâmboviţa News / 19 mai 2015
Adevărul / 20 mai 2015
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. Iv,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. Iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vI, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare ReGIO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, Alexandra
GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 25 mai 2015
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne
transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de
e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. Newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Reţelei de Informare ReGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

