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EVENIMENTE

Sesiunea de consultări publice pentru elaborarea
„Strategiei pentru Specializare Inteligentă
în regiunea Sud Muntenia”

în perioada 19 mai – 2 iunie, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, o
sesiune de consultări publice destinate factorilor
de decizie de la nivelul regiunii noastre privind elaborarea „Strategiei pentru Specializare Inteligentă în Regiunea Sud Muntenia”.
Astfel, au fost organizate șapte evenimente în
toate județele regiunii, la care au participat aproximativ 220 de reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului academic și al celui privat, pentru
a găsi împreună soluții pentru o mai bună colaborare în vederea creșterii impactului investițiilor publice și private.
Acest studiu, ce va fi realizat de ADR Sud Muntenia, prin firma contractată - tDP Partners SRl,
vizează potențialul de specializare inteligentă al
regiunii noastre. Astfel, prin organizarea de consultări publice se urmărește stabilirea unor priorități
regionale, bazate pe avantajele competitive locale
și pe fructificarea potențialului de inovare al regiunii Sud Muntenia.
la aceste întâlniri de lucru a fost adus în atenția participanților conceptul de Specializare inteligentă, au fost analizate avantajele competitive
identificate la nivelul regiunii, punctele tari și
punctele slabe, prin intermediul unei analize SWOt,
precum și sectoarele cu potențial de specializare
www.adrmuntenia.ro

inteligentă.
în urma sesiunii de consultare, toate opiniile
și ideile factorilor implicați în acest proces vor fi
adunate și atent analizate, pentru a avea un fundament corect pentru direcțiile de specializare inteligentă.
întâlnirile de lucru organizate în toate județele regiunii Sud Muntenia s-au desfășurat astfel:
• 19 mai – Călărași, sediul ADR Sud Muntenia;
• 20 mai – Alexandria, sediul Cj teleorman;
• 26 mai - Ploiești, sediul Cj Prahova;
• 27 mai - Pitești, Hotel Ramada;
• 28 mai - giurgiu, sediul Cj giurgiu;
• 29 mai - Slobozia, Centrul Cultural unESCO
„Ionel PERLEA”;
• 2 iunie - târgoviște, sediul Cj Dâmbovița.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Vizită de studiu la Lisabona, pentru îmbunătăţirea
cadrului de planificare şi programare financiară

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

O delegație a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, formată din reprezentanți
ai structurilor implicate în gestionarea Programului
Operațional Regional și în coordonarea proiectelor
de dezvoltare și cooperare ale Agenției, alături de
reprezentanți din cadrul serviciilor suport, au participat, în perioada 31 mai - 5 iunie, la cea de-a
doua vizită de studiu organizată în cadrul proiectului „Implementarea fluentă şi eficace a instrumentelor structurale, de către angajații ADR Sud Muntenia, prin schimb de experiență şi transfer de bune practici”.
Evenimentul s-a desfășurat la lisabona, Portugalia, având ca obiectiv realizarea unui schimb de
experiență și transfer de bune practici de la instituții omoloage din State Membre ale uniunii Europene, care ar putea fi utilizate ca modele de către
ADR pentru regiunea Sud Muntenia, precum și de
celelalte regiuni de dezvoltare din România, în vederea implementării fluente și eficace a instrumentelor structurale, precum și îmbunătățirii regulilor
procedurale de lucru. totodată, acesta a vizat stabilirea priorităților și definirea politicilor publice
și proiectelor, în contextul pregătirii noilor programe de dezvoltare de după 2013.
Cu această ocazie, reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au vizitat locurile de implementare a unor investiții de succes
cofinanțate din POR lisabona, ce reprezintă proiecte pilot în domeniul cercetării, inovării și dezvoltării de produse, precum și reabilitarea și dezvoltarea urbană a unor cartiere din zonele defavorizate ale lisabonei.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează, în calitate de beneficiar, începând cu luna ianuarie, proiectul „Implementarea
fluentă şi eficace a instrumentelor structurale, de
către angajații ADR Sud Muntenia, prin schimb de
experiență şi transfer de bune practici”. Contractul este finanțat prin Programul Operațional Asistență tehnică, în cadrul Facilității de Asistență tehnică, lot III – transfer de expertiză. Valoarea totală
a proiectului este în valoare de 265.158,50 lei, cu
tVA, iar durata de implementare este de 22 de săptămâni.

Proiectul are ca scop sprijinirea autorităților
publice locale, în vederea îmbunătățirii cadrului de
planificare și programare financiară. Rezultatul de
impact al proiectului urmărește intensificarea cooperării între instituțiile/organismele de dezvoltare regională din țările vizitate și aprofundarea cunoștințelor legate de implementarea fondurilor structurale și de coeziune necesare pentru perioada de
programare 2014 - 2020.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Programul de Cooperare
transfrontalieră România Bulgaria 2007 - 2013 a atins
un grad de absorbție de 69%,
raportat la cererile de plată
transmise Comisiei
Europene.

Programul a beneficiat, în perioada 2007-2013, de un buget total
de 252 de milioane de euro, din care 211 milioane de euro reprezintă
cofinanțare din Fondul European
de Dezvoltare Regională (FEDR).
Rezultatele Programului de
Cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013:
• 169 km modernizați;
• 878.000 de persoane cu acces la facilități tIC
(tehnologia informației și comunicației);
• 14 sisteme comune de management al protecției mediului;
• 2 milioane de persoane informate în campanii
privind protecția mediului;
• 25 de proiecte ce contribuie la prevenția și
răspunsul rapid în caz de riscuri;
• 70% dintre localitățile aflate de-a lungul Dunării, acoperite de sisteme de alertă în caz de inundații;
• 34 de produse integrate de turism;
• 498 de evenimente/materiale ce promovează
imaginea regiunii transfrontaliere;
• 166.000 de persoane informate despre oportunitățile din zona transfrontalieră;
• 3.410 persoane instruite prin cursuri transfrontaliere;
• 28 dintre cei 39 de indicatori de program sunt
atinși într-o proporție mai mare de 75% (indicatori
aferenți proiectelor finalizate);
• contracte de finanțare semnate pentru 179 de
proiecte (în prezent, contractarea este încheiată);
• 38 de proiecte (în valoare de 124 milioane de
euro) se află în implementare.
www.adrmuntenia.ro

Rezultatele Programului au fost prezentate în
cadrul a două evenimente organizate la Balcic (Bulgaria), în perioada 3 - 4 iunie: cea de-a 13-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare (CCM)
a Programului și Conferința Anuală a Programului.
în data de 3 iunie, CCM a aprobat Raportul
Anual de Implementare pentru anul 2014, document ce va fi disponibil în scurt timp pe site-ul
www.cbcromaniabulgaria.eu, și Planul de acțiune
pentru închiderea Programului, în condițiile în care
31 decembrie 2015 reprezintă ultima zi în care beneficiarii programului mai pot efectua plăți. totodată, CCM a revizuit Planul financiar al Programului referitor la alocarea axelor prioritare, urmând
ca noua variantă să fie transmisă Comisiei Europene în cursul anului 2015.
în data de 4 iunie, la Conferința Anuală au avut loc și prezentări ale proiectelor de succes, susținute de beneficiarii programului, și ale concursului „What change would YOU like to see?” („TU
ce schimbare ai vrea să vezi?”). Competiția, lansată în data de 9 mai, de Ziua Europei, a oferit locuitorilor din aria eligibilă ocazia să-și exprime dorințele privind schimbările pe care le-ar putea aduce în
viața lor acest program.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REȚEAUA REGIO SUD MUNTENIA

Cooperarea România – Bulgaria:
69% absorbţie pentru programul 2007 - 2013,
noi decizii pentru perioada 2014 - 2020

4

Info Regional Sud Muntenia

5

Buletin Informativ nr. 229 / 1 - 7 iunie 2015

Comisia Europeană a prezentat marți, în cadrul forumului European Cities, rezultatele consultării publice privind instituirea unei agende urbane a uE, rezultatul fiind ca majoritatea celor chestionați - autorități locale, cetățeni,
Ong-uri, companii private - doresc
implementarea unui astfel de document. Agenda ar urma să fie un
ghid pentru orașe și să ajute la
prioritizarea investițiilor astfel
încât să existe un consens și o coordonare între obiectivele uE și
obiectivele autorităților locale.
întrucât trei sferturi din populația uE locuiește în orașe, după mai
mulți ani de discuții s-a constatat
că uE nu își poate atinge țintele
fără implicarea orașelor. în plus,
s-a constatat că în fiecare țară uE
există orașe care au inițiative foarte bune, însă acestea sunt foarte
puțin cunoscute și împărtășite cu
alte comunități locale pentru a fi
urmate.
„Consider că este cel mai important eveniment al anului în ceea
ce priveşte dezvoltarea administrației locale, a oraşelor. În urma
acestei consultări internaționale
cu autorități locale, ONG-uri, mediul de afaceri, am primit un mesaj puternic de susținere a acestei agende urbane. Este nevoie de
această agendă, deoarece trei sferturi dintre locuitorii din Europa
trăiesc în oraşe. Acestea sunt cele care se confruntă cu foarte multe probleme, poluare, sărăcie, blocaje de trafic, dar pe de altă parwww.adrmuntenia.ro

te sunt zonele de creştere ce au
cel mai mare potențial. Este foarte important ca noi, Comisia Europeană, să ajutăm locuitorii acestor oraşe să găsească soluții la aceste provocări. Aceasta este gândirea din spatele agendei urbane,
cum pot oraşele să contribuie la
prioritățile Uniunii Europene, cum
pot politicile UE să răspundă mai
bine realității oraşelor. Pe de altă parte, pentru prima dată vor fi
fonduri alocate direct oraşelor, în
noul exercițiu financiar 2014 - 2020.
România a alocat 1,2 miliarde de
euro pentru dezvoltarea urbană
durabilă care reprezintă mai mult
de două ori procentul minim solicitat de Comisie”, a declarat Corina Crețu, comisarul european
pentru dezvoltare regională.
„Într-o săptămână va fi Declarația de la Riga, unde vom stabili câteva priorități, ce se vor lega cu cele ale Uniunii Europene:
inovare şi cercetare, schimbări climatice, integrare socială, sărăcia
urbană, migrație. După care se va
discuta cu cele 3 preşedinții ale
UE, iar ambiția preşedinției olandeze este ca la Amsterdam agenda urbană să fie deja o realitate,
adică într-un an. Aceasta însă depinde foarte multe de cooperarea
pe care o vom avea de la nivelul
statelor membre pentru că, din
câte ştiți, multe state membre nu
sunt dispuse să dea foarte multă
libertate oraşelor pentru a decide”, a mai spus Corina Crețu.
Sursa: hotnews.ro

MFE: Absorbţia
fondurilor europene
creşte cu încă
83 de milioane
de euro

în urma discuțiilor și a demersurilor inițiate de către Ministerul Fondurilor Europene (MFE), OlAF a restrâns investigația demarată asupra proiectelor finanțate prin
Programul Operațional Sectorial Mediu,
Axa prioritară 1 – apă/ apă uzată.
Astfel, România va putea solicita, în cel
mai scurt timp, Comisiei Europene aproximativ 83 de milioane de euro, ceea ce
va face ca rata absorbției pentru POS Mediu să înregistreze o creștere de aproximativ 2%.
Ministerul Fondurilor Europene continuă
eforturile și aplică toate măsurile necesare pentru ca aceste investigații să se desfășoare corect și eficient în următoarea
perioadă, fără afectarea fondurilor publice implicate în proiecte, astfel încât România să absoarbă cât mai mulți bani europeni din actualul cadru financiar.
Așadar, reacția promptă și deschisă a
AM POS Mediu și a MFE, precum și sprijinul
acordat DlAF și OlAF în adunarea datelor
necesare au creat premisele izolării posibilelor încălcări și a făcut posibilă evitarea aplicării unor măsuri preventive din
partea Comisiei Europene.
Sursa: fonduri-ue.ro

CE apreciază
progresele înregistrate
de România
în elaborarea
Master Planului
de Transport

în urma unei întâlniri cu reprezentanți
ai Ministerului transporturilor, comisarul
european Corina Crețu a declarat că „CE
apreciază progresele înregistrate de România în elaborarea Master Planului de
Transport. România are cel mai avansat
model de Master Plan, din cele 22 de state membre care pregătesc în prezent un
astfel de document. Mai avem câteva aspecte de discutat cu reprezentanții Ministerului Transportului în cursul lunii iunie, însă, per ansamblu, suntem pe drumul cel bun. Obiectivul nostru comun, al
Comisiei Europene şi al Guvernului României, este de a reuşi să finalizăm şi să adoptăm Programul Operațional pentru Infrastructura Mare şi Programul Operațional
Regional până la jumătatea lunii iulie,
astfel încât să se poată începe implementarea proiectelor.”
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Bruxelles-ul este dispus
să lase marilor oraşe
mai multă libertate de decizie
privind fondurile europene
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» Doamna Sevil
Shhaideh, ministrul
dezvoltării regionale
și administrației publice,
și domnul Marius nica,
ministrul fondurilor
europene, au avut o
întrevedere miercuri,
3 iunie, cu delegația
din Comisia de Dezvoltare
Regională (REgI)
a Parlamentului European.

Din delegație au făcut parte
eurodeputații Constanze Krehl,
tonino Picula, Derek Vaughan, liliana Rodrigues, Viorica Dăncilă și
Victor Boștinaru.
Discuțiile s-au axat pe situația absorbției fondurilor europene pentru exercițiul financiar 20072013, stadiul Programelor Operaționale și capacitatea administrativă și instituțională.
Ministrul Sevil Shhaideh a prezentat programele din generația 2007 - 2013 gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu cofinanțare din fonduri europene. Dintre
acestea, Programul pentru Dezvoltarea Capacității
Administrative are 81% grad de absorbție, Programul de Cooperare transfrontalieră România - Bulgaria - 69%, și Regio - Programul Operațional Regional
- 65%.
„Programul Regio are cel mai mare impact asupra dezvoltării României, ca valoare a alocărilor
şi ca diversitate a operațiunilor finanțate. În cadrul
programului s-au încheiat, până acum, 5.149 de contracte de finanțare, ceea ce înseamnă că Regio atinge, la această dată, o valoare contractată de peste
5 miliarde de euro.”, a declarat ministrul Shhaideh.
Programul finanțează proiecte de dezvoltare
urbană din toată țara, de infrastructură socială,
educațională și de sănătate, dar și proiecte menite
să sprijine dezvoltarea microîntreprinderilor și a
www.adrmuntenia.ro

turismului. Printre rezultatele preconizate ale programului Regio 2007-2013, aferente proiectelor
contractate, se numără 29.170 de locuri de muncă,
2.338 de IMM-uri sprijinite, 526 de proiecte de dezvoltare urbană finanțate, 2.497 km de drumuri
județene reabilitate și aproape 2.000 de unități
medicale și de învățământ, centre sociale și unități
mobile de urgență reabilitate sau dotate.
Cu privire la programele europene din generația 2014 - 2020, două au fost deja aprobate de
Comisia Europeană și au lansat primele apeluri de
proiecte. Este vorba de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 și Programul
Interreg V A România - Bulgaria 2014 - 2020.
Membrii delegației REgI s-au arătat interesați
de modul în care deciziile adoptate în Parlamentul
European influențează programele europene, de
modalitatea de lucru între țările participante la
Strategia uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și de abordarea României față de noile instrumente de gestionare a fondurilor europene care
vor fi utilizate în perioada 2014 - 2020 –Investițiile
teritoriale Integrate (ItI) și Dezvoltarea locală plasată sub Responsabilitate locală (CllD).
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Concluziile relevate de o cercetare
exploratorie asupra ecosistemului
antreprenorial românesc vor fi dezbătute
în cadrul celei de-a 4 a ediții a Cafenelei
de Inovare.

în data de 11 iunie va avea loc, la București, cea
de-a patra ediție a Cafenelei de Inovare, eveniment consacrat inovării ecosistemului antreprenorial românesc, organizat de unitatea Executivă pentru Finanțarea învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (uEFISCDI). numeroși specialiști din domeniul cercetării și inovării, renumiți
antreprenori și experți în finanțare își vor da întâlnire începând cu ora 13:30, la Institute, the Café
(str. Ştirbei-Vodă, nr. 104-106), pentru a dezbate diferite aspecte privind oportunitățile și provocările
cu care se confruntă comunitatea de business inovativ din România. Accesul la eveniment este gratuit și se face în baza unei înregistrări prealabile.
în prima parte a conferinței vor fi dezbătute
perspectivele ecosistemului antreprenorial românesc, pornind de la concluziile unei analize exploratorii realizate de către echipa uEFISCDI. Analiza
s-a bazat în mare măsură pe materiale de îndrumare și instrumente furnizate de prestigioase institu-

ții, precum Aspen Institute, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Babson College.
Cafeneaua de Inovare este o inițiativă uEFISCDI,
prin care se dorește crearea unui mediu stimulativ
pentru inițiativa sectorului privat cu activități în
CD&I, prin aducerea în prim plan a unor modele
antreprenoriale de succes și prin credibilizarea parteneriatelor dintre actorii publici și cei privați. Din
2012 până în prezent, evenimentul a reunit peste
400 de reprezentanți ai structurilor europene și naționale, antreprenori din domeniul tehnologiei și
investitori, promovând excelența și spiritul antreprenorial, devenind un reper major pentru comunitatea antreprenorilor inovatori din România.
uEFISCDI este o instituție publică, a cărei misiune
constă în promovarea calității și leadership-ului pentru
învățământul superior, cercetare, dezvoltare și inovare. De asemenea, este recunoscută pentru inițiativele și proiectele sale dedicate dezvoltării instrumentelor de finanțare public-private, în zona de inovare.
Mai multe detalii privind organizarea evenimentului pot fi oferite de către echipa Cafenelei de
Inovare (tel.: 021/307.19.59, e-mail: crew@cafeneauadeinovare.ro, website: http://www.cafeneauadeinovare.ro/).
Sursa: finantare.ro

A treia tranşă pentru programele naţionale cu finanţare
de la bugetul de stat dedicate IMM-urilor a fost deblocată

Pentru a treia oară anul acesta, guvernul a decis deblocarea sumei de 15 milioane de lei, aferentă lunii mai, pentru derularea programelor finanțate anual de la bugetul de stat, în scopul sprijinirii
afacerilor mici și mijlocii.
în acest an vor fi lansate următoarele programe finanțate din bugetul de stat pentru IMM-uri:
1. Programul pentru dezvoltarea abilităților
antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitatea accesului la finanțare StARt;
2. Programul pentru stimularea înființării și
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri – SRl-D;
3. Programul de dezvoltare și modernizare a
www.adrmuntenia.ro

activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață – COMERț;
4. Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor
manager din sectorul IMM-urilor – FEMEIA MAnAgER;
5. Programul național multianual de înființare
și dezvoltare de InCuBAtOARE tehnologice și de
afaceri;
6. Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului;
7. Programul de dezvoltare antreprenorială
unCtAD/ EMPREtEC România pentru sprijinirea
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Educaţia şi investiţiile în inovare,
soluţii pentru un ecosistem antreprenorial eficient
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Primul apel în cadrul POC
Bazinul Mării Negre 2014 - 2020
va fi lansat în 2016

Fonduri în valoare de 49 de milioane de euro vor
fi alocate pentru proiecte de cooperare în zona Bazinului Mării negre, în perioada 2014 - 2020. Acești
bani reprezintă alocarea financiară pentru Programul
Operațional Comun Bazinul Mării negre 2014 - 2020.
Programul este structurat pe două obiective
tematice și patru priorități:
1. Promovarea mediului de afaceri și a antreprenoriatului în Bazinul Mării negre:
Prioritatea 1.1 – Promovarea în comun a mediului de afaceri și a antreprenoriatului în sectoarele turism și cultură;
Prioritatea 1.2 – Creșterea oportunităților de
comerț transfrontalier și modernizarea în domeniul agriculturii și a sectoarelor conexe;
2. Promovarea unei politici de mediu coordonate și reducerea prin acțiuni comune a deșeurilor
maritime în Bazinul Mării negre:
www.adrmuntenia.ro

Prioritatea 2.1 – îmbunătățirea sistemului de
monitorizare în comun a mediului;
Prioritatea 2.2 – Promovarea unor activități
comune de conștientizare publică și a unor acțiuni
comune împotriva deșeurilor maritime și riverane.
Regula de bază a acestui program este ca proiectele să fie implementate în comun de parteneri
din aria eligibilă a fiecărui stat participant la program.
țările participante la program sunt: România,
Bulgaria, grecia, turcia, Armenia, georgia, Republica
Moldova, ucraina, Federația Rusă, Azerbaidjan.
Documentul final va fi trimis către Comisia Europeană până la sfârșitul lunii iunie.
Se preconizează că programul va fi aprobat de
Comisia Europeană până la sfârșitul anului 2015,
iar primul apel de propuneri de proiecte va fi lansat în a doua jumătate a anului 2016.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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O agenţie de dezvoltare din Polonia caută parteneri
pentru un proiect dedicat tinerilor şomeri

Agenția de Dezvoltare Regională Sądecka din
regiunea poloneză Malopolska caută parteneri
pentru un proiect de mobilitate transnațională
care privește îmbunătățirea competențelor tinerilor șomeri. Circa 30 de șomeri vor efectua o mobilitate într-o altă țară pentru o perioadă de 2
luni cu scopul de a dobândi noi competențe și abilități care să-i ajute să se dezvolte personal și profesional. Proiectul este finanțat prin fonduri europene de către Ministerul polonez pentru Infrastructură și Dezvoltare.
Parteneri căutați: instituții publice, companii private, Ong-uri sau asociații non-profit care
să găzduiască tinerii aflați în programul de mobilitate și să dezvolte acțiuni legate de încadrarea
lor profesională.
Data limită pentru manifestarea interesului:
6.10.2015.
Contact pentru detalii: dna Sylwia Kulczyk,
Project Officer, Sądecka Regional Development
Agency.skulczyk@sarr.com.pl.

Se caută parteneri pentru două proiecte în
cadrul programului URBACT III

Local Urban Development European Network
(LUDEN), rețea de cooperare mutuală constituită în

www.adrmuntenia.ro

1989, cu sediul la Bruxelles, și formată din autorități locale, regionale și Ong-uri cu o lungă experiență în managementul proiectelor, caută parteneri
din România pentru 2 proiecte ce urmează să fie
depuse ca aplicație în cadrul programului uRBACt III.
Data limită pentru manifestarea interesului
pentru ambele propuneri: 27 mai 2015; data limită pentru depunerea aplicațiilor: 16 iunie a.c.
1. Propunerea de proiect „Bio-Rurban Development” caută să dezvolte un schimb de idei și
experiență orientat către următoarele tematici:
• bioenergie (biogaz, eoliană, solară);
• biodeșeuri;
• locuințe cooperative ecologice;
• transport puțin dependent de energia fosilă/transport ecologic;
• economia socială și locală;
• agricultura organică urbană și sectorul alimentar;
• producția culturală locală și diseminarea trans-locală;
• ecoturism;
• promovarea/sprijinirea biodiversității.
Parteneri căutați: orașe/autorități locale mici
și mijlocii (50.000 - 140.000 de locuitori). Se pregătește crearea unei rețele cu parteneri din grecia
(Komotini este coordonatorul proiectului), Croația,
Franța, Italia, Polonia, germania, Irlanda și Anglia.
2. Propunerea de proiect „Intergenerational
Exclusion and Poverty in peripheral urban areas”
caută să dezvolte schimburi de experiență orientate către următoarele tematici:
• măsuri anti-sărăcie orientate către familiile
cu copii;
• măsuri pentru îmbunătățirea școlarității;
• măsuri pentru creșterea calității vieții;
• activități de implicare și responsabilizare;
• măsuri de sprijin pe termen lung pentru șomeri.
Se dorește crearea unei rețele din 9 - 10 orașe situate în cel puțin 6 state membre ale uE.
Contact pentru manifestarea interesului și
detalii: Marianna Mattera, project assistant, tel.:
+32 (0)2 524 45 45, fax: +32(0)2 524 44 31, e-mail:
m.mattera@ludenet.org, website: www.ludenet.org.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO PARTENERIATE

O localitate din Grecia caută parteneri
pentru un proiect INTERREG Europe
Regiunea Sterea Ellada din grecia Centrală
caută parteneri pentru un proiect INTERREG Europe.
Prin acest proiect se dorește găsirea de soluții pentru o dezvoltare regională durabilă printr-o
mai bună exploatare și valorificare a izvoarelor
termale naturale.
Data limită pentru manifestarea interesului:
22 iunie 2015.
Contact pentru detalii și manifestarea interesului: domnul themistoklis CHIMARAS, tel.:
(+30) 2231351215, Fax: (+30) 22310 32957, email: cheimarasth@fth.pste.gov.gr.
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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 creștere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe

PID-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri Integrate
de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până
în această dată au fost semnate 757 de contracte de
finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.382.033.376,10 lei. Din cele 757 de contracte
semnate, 58 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 și modernizarea rețelei de drumuri
Axa
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
2
șoselelor 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 și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

0

0

10

40,53

35,7

3.3 îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor
operaționale pentru intervenții în situații de urgență

60

10

14

0

0

4

32

22,25

13,88

3

0

0

0

0

0

3

13,81

15,43

100

7

3

0

0

31

59

99,00

39,73

67

7

6

0

0

0

54

43,52

24,62

26

7

7

0

0

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 și echiparea
3 infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și 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 importanță regională și locală

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

5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și 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 și
32
4
6
0
0
0
12
61,20
35,64
Axa creșterea calității serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel național.
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
ORgAnISMul IntERMEDIAR PEntRu tuRISM: Ministerul Economiei, Direcția gestionare Fonduri
atractivității României ca destinație turistică
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții 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 7 iunie 2015, la sediul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană
pentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul Pitești,

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

iecte. Au fost primite spre contractare de către ADR
Sud Muntenia 442 de proiecte. Din totalul proiectelor primite de ADR Sud Muntenia, au fost respinse 101
și retrase 42. De asemenea au fost semnate 331 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 305,185,257.74 lei. Din cele 331
contracte semnate 89 de proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Domeniul/Subdomeniul

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 și 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici și mijlocii (COntRACtARE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mijlocii (EVAluARE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mijlocii (COntRACtARE)
1.1 - Operațiunea „Sprijin pentru consolidarea şi moAxa dernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile
1 şi intangibile” pentru întreprinderi (COntRACtARE)
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaționale (COntRACtARE)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii (EVAluARE)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii (COntRACtARE)
Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet și la servi3 ciile conexe (EVAluARE și COntRACtARE)

ADR Sud Muntenia este
Organism Intermediar, pentru
Programul Operațional Sectorial
„Creşterea Competitivității
Economice” și are responsabilități
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilitățile de finanțare
din POS CCE puteți obține
contactând experții 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

Nr.
proiecte
preluate Evaluare

Retrase

Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
SOLICITATĂ
- Euro -

Valoare
asistenţă
Rezifinanciară
nerambursabilă liate
APROBATĂ
- Euro -

36

Evaluate
la AM
POSCCE

1

7

28

165.245.981,64

132.329.097,97

204

204

2

23

179

140.192.625,09

179 de proiecte
propuse spre finanțare
în alte regiuni

11

22

173

157.008.213,97

157.008.213,97

51

1

0

19

55.062.980,79

49.976.47,.43

0

Evaluate
la AM
POSCCE

0

5

4

583.756,49

583.756,49

3

88

8

3

77

7.480.717,01

3

21

78

7.968.637,42

7.968.637,42

24

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

206
23
9
(5 - SM,
4 - BI)
88

Evaluate în
alte
regiuni
Evaluate
la AM POS
CCE

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

61
(5 preluate
în etapa
de precontractare)

11

77 de proiecte
propuse spre finanțare
în alte regiuni

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 7 iunie 2015, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost primite 734 de proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivității Economice” 2007-2013. la nivelul ADR Sud Muntenia au
fost evaluate și propuse spre finanțare 353 de pro-
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» O echipă de tineri cercetători și
studenți români a universității Valahia
din târgoviște a obținut locul I în finala
concursului de microrobotică organizat în
cadrul celei mai mari conferințe
internaționale de Robotică și Automatică,
ICRA2015, desfășurată în acest an la
Seattle. Participarea echipei de la
universitatea Valahia din târgoviște a
constat în realizarea unui dispozitiv
microrobotic de 220 de micrometri, adică
mai puțin de un sfert de milimetru.

Probele de concurs au constat în: control automat (parcurgerea unor traiectorii de tip cerc,
triunghi și dreptunghi în mod automat - fără intervenție umană - cu o precizie extrem de ridicată),
micro-asamblare (introducerea unor micro-componente de geometrie triunghiulară într-un micro-canal de dimensiune sub-milimetrică, dimensiunile
triunghiurilor sunt de 0,200 x 0,350 de milimetri proba urmărește operarea în canalele sangvine și
alte operații de chirurgie minim invazivă specifice
viitorului), soluții inovatoare (evidențierea noutății și utilității ansamblului format din microrobot
și sistemul de comandă și control al microrobotului).
Realizarea ansamblului, precum și deplasarea
www.adrmuntenia.ro

echipei la concurs a fost finanțată de unitatea Executivă pentru Finanțarea învățământului Superior,
a Cercetării Dezvoltării și Inovării - uEFISCDI și prin
aportul sponsorului Advanced technology Systems.
Echipa universității Valahia din târgoviște a fost
formată din: conferențiarul Alexandru loan Ivan,
lectorul Florin Dragomir, doctorandul Valentin gurgu
și studentul în anul IV nicolae Rădulescu. Competiția de la Seattle a fost dedicată roboticii de precizie la scară micrometrică și a reunit universități
și centre de cercetare din întreaga lume.
Concursul s-a desfășurat în perioada 26 - 30
mai 2015, la Washington State Convention Center
din Seattle, uSA, și a fost organizat în cadrul ICRA
2015 (Internațional Conference Robotics and Automation), cel mai mare eveniment anual din domeniul roboticii, care a reunit 2.700 de participanți.
Manifestarea s-a desfășurat sub egida institutului
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) și a Societății de micro și nanorobotică (RASMnRA). Obiectivele acestui concurs de microrobotică au constat în dezvoltarea de soluții inovative
la scară mică, dedicate viitoarelor aplicații biomedicale și nanotehnologiilor. Aplicațiile vizează domeniul biomedical, cum ar fi manipularea și sortarea de celule, chirurgia minim invazivă sau asamblarea de structuri la scară nanometrică și micrometrică.
Sursa: stiridb.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

EXCELENȚĂ ÎN SUD MUNTENIA

Universitatea Valahia, locul I în finala
Concursului mondial de microrobotică de la Seattle

Info Regional Sud Muntenia
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Argeş

Festivalul Medieval „Curtea Domnească”

Călăraşi

INFO JUDEȚE

Aflat la cea de-a doua ediție, Festivalul Medieval „Curtea Domnească” se va desfășura în perioada
3 - 5 iulie, la Curtea de Argeș. în acest an, publicul
va avea parte de foarte multe surprize, activități demonstrative interactive, concerte de mare amploare
și impact. Evenimentul va avea loc sub monitorizarea S.M.g. (Asociația Societas Milites getae). Muzeul
Municipal Curtea de Argeș va avea calitate dublă, de
organizator și gazdă a evenimentului.
Prima zi a festivalului medieval va începe cu
parada de deschidere. Actorii și participanții vor
defila pe Bulevardul Basarabilor, în secțiunea cuprinsă între Centrul de cultură și arte și Muzeul municipal. în aceeași zi vor avea loc lupte demonstrative cu arme specifice secolului al xV-lea, diverse activități pentru copii și nu vor lipsi nici jongleriile cu focul ale trupei „Fire Winds”. Vor fi prezenți, de asemenea, Fanfara Pitești, meșteri populari și producători de bere românească, dar și de
vinuri. în prima seară a evenimentului, publicul va
avea parte de un concert al trupei „Blade Strings”,
la care se așteaptă cel mai mare număr de spectatori. Prima zi a evenimentului se va încheia cu
parada finală, de data aceasta în sens invers, de
la Muzeul Municipal spre Centrul de cultură, elementul inedit fiind dat de retragerea cu torțe.
în cea de-a doua zi, argeșenii și oaspeții lor
vor avea parte de mai multe prezentări, printre
care și cea a unui Cort de campanie specific perioadei medievale, culminând cu fascinanta poveste a trabanților negri din garda Voievodală a
Valahiei. Seara vor avea loc mult așteptatul con-
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cert al trupei „Trei Parale” și parada de pe bulevard. în ultima zi a festivalului medieval vor avea
loc mai multe activități educative, la care sunt așteptați toți argeșenii.

Sursa: argesexpres.ro

S-a semnat contractul de finanţare
pentru finalizarea
blocului de locuinţe sociale G15

Săptămâna tercută, autoritățile locale din Călărași au semnat, la sediul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, contractul de
finanțare ce vizează alocarea sumelor necesare finalizării blocului de locuințe sociale g 15, de pe
strada Pescăruși. lucrările la acest bloc au demarat anul trecut. în 2015, din bugetul local sunt
www.adrmuntenia.ro

prinși circa 1 milion de lei pentru continuarea lor.
în urma cererii transmise de Primăria Călărași
MDRAP în această primăvară, au fost obținute,
pentru acest an, sumele necesare finalizării acestui bloc cu 29 de locuințe. Suma, ce va fi transferată de la bugetul de stat, este de 2.761.200 de lei.
Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
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Promovare turistică
a bisericilor medievale din judeţul Dâmboviţa

Dâmboviţa

Giurgiu

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Centrul de Informare
şi Promovare Turistică Giurgiu

Centrul național de
Informare și Promovare
turistică giurgiu începe
să prindă contur. în prezent se lucrează la montarea pereților exteriori
pe stâlpi de lemn, după
ce a fost trasată, săpată
și turnată fundația.
Odată finalizate închiderile perimetrale, se
va trece la montarea acoperișului de tip șarpantă
lemn.
Suprafața desfășurată a construcției este de
60 mp sub formă de cerc, cu diametrul de 8,7 m.
Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în
data de 24 aprilie. Până în prezent, constructorul
a confecționat în secție panourile clădirii, le-a
asamblat, le-a dezasamblat și le-a adus în Parcul
Mihai Viteazul, pentru a fi montate.
www.adrmuntenia.ro

rismului”, proiectul are o valoare totală de 991.752
de lei, din care contribuția proprie a municipiului
târgoviște este de doar 2%, respectiv 15.996 de lei.
Obiectivul general al proiectului este promovarea turistică a monumentelor istorice de interes
național, prin crearea unui brand turistic național,
cu scopul de a contribui la valorificarea potențialului cultural-istoric, la îmbunătățirea imaginii localității, regiunii și a României, dar și la stimularea
creșterii economice a târgoviștei, prin turism.
Practic, activitățile din proiect vizează elaborarea de materiale publicitare care să facă aceste lăcașuri de cult monument cunoscute la nivel
național, cu intenția de a avea impact asupra publicului și, pe cale de consecință, să ducă la creșterea turismului cultural urban. termenul de finalizare a proiectului este noiembrie 2015.

Proiectul ce are ca
termen de finalizare 31
decembrie 2015 se realizează prin Programul Operațional Regional 2007 –
2013 și are o valoare totală aproximativă de 622.000
de lei.
Finanțarea este asigurată prin Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (90,37%), bugetul de stat (7,63%) și
bugetul local ( 2%).
Obiectivul general al proiectului „Centru național de Informare și Promovare turistică – giurgiu” îl constituie promovarea potențialului turistic
și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României, regiunii Sud Muntenia
și a municipiului giurgiu ca destinație turistică.
Sursa: giurgiuonline.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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Şase biserici ce datează din secolele xVII-xVIII,
vor fi promovate cu ajutorul fondurilor europene.
lăcașurile de cult vizate sunt următoarele: Biserica târgului, Biserica „Sf. Dumitru”, Biserica „Sf.
Împărați Constantin şi Elena”, Biserica Stolnicului,
Biserica „Sf. Atanasie şi Chiril” și Biserica „Sf. Nicolae Simuleasa”. Pentru aceste monumente bisericești se vor realiza studii de fundamentare istorico-științifice și ghiduri turistice, obiectivul general al proiectului fiind crearea unui brand turistic
național și atragerea de vizitatori.
Săptămâna trecută, la târgoviște a avut loc
conferința de presă din cadrul expoziției turistice
intitulate „Promovarea turistică a bisericilor medievale secolele XVII-XVIII din Târgovişte”, derulat
de primăria municipiului. încadrat în Programul
Operațional Regional (POR) 2007 - 2013 - Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea tu-
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Ialomiţa

în urmă cu 2 ani, 7 din cele 26
de Organizații ale utilizatorilor de
Apă pentru Irigații au beneficiat
de investiții de pînă la 1 milion de
euro fiecare pentru modernizarea
stațiilor de apă. Dintre cele 7 organizații, două se află la acest moment în pragul finalizării acestor
investiții, respectiv retehnologizarea și modernizarea stațiilor existente. Este vorba despre OuAI Ograda și OuAI Murgeanca, unde în prezent lucrările
sunt în prag de finalizare.
înainte de 1989, Ialomița avea capacitatea de
a iriga circa 100 mii de hectare, respectiv o treime
din suprafața arabilă a județului. După 23 de ani,
timp în care sistemele de irigații au fost exploatate
abuziv, distruse sau abandonate, în Ialomița se mai
irigă abia o cincime din această suprafață. în acest

Prahova

context, Măsura 125, lansată prin
PnDR, Axa prioritară 1, a reprezentat o șansă nesperată pentru Organizațiile utilizatorilor de Apă pentru Irigații, care au moștenit aceste sisteme. Din păcate, doar 7 din
cele 26 de OuAI din Ialomița au reușit să acceseze fondurile oferite în
cadrul acestei măsuri. OuAI Ograda are o suprafață de 8.000 de hectare și 9 stații de pompare, iar OuAI
Murgeanca are 7.000 de hectare și 4 astfel de stații. în majoritatea celor 13 stații motoarele energofage care asigurau pomparea apei au fost înlocuite, iar firmele care au cîștigat licitațiile fac ultimele retușuri. Estimările inițiale confirmă faptul
că, după retehnologizarea stațiilor de irigații din cele două OuAI, cheltuielile vor scădea cu până la 30%.
Sursa: independentonline.ro

În decembrie va fi inaugurat
noul hipodrom din Ploieşti,
realizat cu fonduri Regio

Semnat în data de 20 noiembrie, contractul
de modernizare a Hipodromului din Ploiești prevede ca termen de finalizare sfârșitul anului 2015.
Referitor la acest subiect, autoritățile locale din
Ploiești au declarat că „lucrările la Hipodrom sunt
în grafic, iar inaugurarea noului obiectiv va avea
loc la sfârşitul anului. Constructorul beneficiază,
ca şi în cazul Parcului Municipal Vest de un câmp
deschis de lucru, ceea ce reprezintă un avantaj”.
Conform contractului finanțat în cadrul programului Regio 2007 – 2013, noul Hipodrom din
Ploiești va avea amenajate trei parcări cu 219 locuri, o pistă de trap și una de galop. De asemenea
vor fi construite o tribună nouă pentru spectatori
și 7 grajduri.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: phon.ro
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În anul 2015, Ialomiţa va iriga
15 mii de hectare de teren agricol
cu bani europeni

15

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 229 / 1 - 7 iunie 2015

16

INFO JUDEȚE

La Drăgăneşti Vlaşca, trei kilometri
de drum judeţean din Teleorman,
trecuţi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
Teleorman

» în ședința Cj teleorman, care a
avut loc săptămâna trecută, s-a aprobat
trecerea în administrarea Consiliului
județean giurgiu, pentru o perioadă de
trei ani, a unui tronson din Dj 503, ce se
întinde pe o distanță de 2,894 kilometri,
între comuna Drăgănești Vlașca și limita
cu județul giurgiu.

trecerea din patrimoniul public al județului
teleorman și din administrarea Consiliului județean teleorman în administrarea temporară a Consiliului județean giurgiu a respectivului tronson de
drum județean, ce face legătura între comuna Drăgănești Vlașca până la limita cu județul vecin, spre
comuna toporu, s-a făcut la solicitarea conducerii
Cj giurgiu. Predarea - preluarea tronsonului de
drum județean respectiv se va efectua în baza unui
protocol, ce va fi semnat între Cj teleorman și Cj
www.adrmuntenia.ro

giurgiu. De menționat că Dj 503 asigură legătura
rutieră de la limita dintre județele giurgiu și teleorman și traversează localitățile teleormănene
Drăgănești Vlașca, Botoroaga, Moșteni, Videle, Blejești, Purani, Siliștea și Poeni, până la limita cu județul Dâmbovița.
Consiliul județean giurgiu a solicitat preluarea temporară a respectivei porțiuni de drum județean, în contextul viitorului Program Operațional Regional, pentru exercițiul financiar 2014 –
2020, în cadrul căruia se dorește realizarea unui
proiect pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru „Modernizarea Drumului Județean 503
Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti, Gara Chiriacu
– Toporu – limită județ Giugiu”, aici putând fi cuprinsă și modernizarea porțiunii de drum de 2,894
kilometri de pe raza județului teleorman. Până în
prezent, proiectul a fost prezentat și aprobat în
cadrul CpDR Sud Muntenia.

Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
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 Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploiești,
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 județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
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 Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
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 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 Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare REgIO Sud Muntenia
și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
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 - șef 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 / 9 iunie 2015
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 newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de
e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul 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 și Administrației Publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

