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» Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în calitate de
organism Intermediar pentru
PoR, a organizat în perioada
13 – 20 septembrie o caravană
de informare pentru
promovarea oportunităților de
finanțare lansate în cadrul
Programului operațional
Regional.

Aproximativ 150 de potențiali beneficiari PoR
au participat în total la cele patru seminarii de informare organizate cu această ocazie, ce au avut loc
în municipiile reședință de județ Călărași, Ploiești,
Pitești și târgoviște.
temele de discuție abordate în cadrul acestor
evenimente au vizat criteriile de eligibilitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile destinate
mediului public (autorități publice locale, direcții
deconcentrate, precum și unități de cult) în cadrul
apelurilor deschise aferente Programului operațional Regional, inclusiv a apelurilor de proiecte dedicate sprijinirii obiectivelor Strategiei uniunii europene pentru Regiunea Dunării (SueRD).
Astfel, în vederea sprijinirii potențialilor aplicanți de la nivelul regiunii noastre, în cadrul seminariilor de informare au fost oferite detalii importante și de actualitate despre tipurile de activități
eligibile ce pot fi realizate prin proiecte de investiții ce vizează reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale și publice (P.I. 3.1 A și B), reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane (A.P. 3, P.I. 4e,
o.S. 3.2), dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (P.I. 5.1 - SueRD), revitalizarea orașelor (P.I.
5.2 - PoR/ SueRD), modernizarea drumurilor județene (P.I. 6.1 - SueRD), dezvoltarea infrastructurii
de turism (P.I. 7.1 - PoR/ SueRD), îmbunătățirea
infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele
cu dizabilități și copii, precum și investiții pentru
reabilitarea unităților de primiri urgențe (P.I. 8.2).
www.adrmuntenia.ro

Ploiești, 14 septembrie

Pitești, 19 septembrie

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului operațional Regional s-a depus un număr
total de 747 de proiecte, prin care aplicanții solicită fonduri feDR și de la bugetul de stat în valoare
de peste 2,64 miliarde de lei. Dintre acestea, până
în prezent s-au semnat contracte de finanțare pentru 60 de aplicații, prin care beneficiarii vor obține
fonduri nerambursabile ce însumează peste 430 de
milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea acestui
program. Mai multe detalii despre posibilităţile
de finanţare din POR 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.

http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Aproximativ 150 de reprezentanţi
ai autorităţilor publice locale din Sud Muntenia,
la Caravana de promovare POR 2014 – 2020!
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EVENIMENTE

Instruire pentru noii beneficiari de fonduri POR,
la ADR Sud Muntenia

» Luni, 25 septembrie, la sediul ADR
Sud Muntenia din Călărași s-a desfășurat
un seminar de instruire destinat noilor
beneficiari de fonduri nerambursabile din
cadrul Programului operațional Regional.

Prin noile contracte, beneficiarii au primit
finanțare europeană PoR în cadrul Axei prioritare
5, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural”, și în cadrul Axei prioritare 2,
Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare
de afaceri”.
Cu această ocazie, reprezentanții echipelor
de implementare a proiectelor PoR au aflat informații importante despre modalitatea de derulare
a etapelor de implementare a proiectelor, subiectele abordate fiind legate de obligațiile ce revin beneficiarilor în realizarea materialelor de informare
și publicitate, de managementul proiectelor, mowww.adrmuntenia.ro

nitorizarea și verificarea contractelor de finanțare, implementare, cerințe pentru implementarea
cu succes a proiectelor, indicatori, vizitele de monitorizare, măsurarea și raportarea progresului, precum și despre modificările ce pot surveni la contractul de finanțare. Alte teme de discuție au vizat modalitatea de solicitare a prefinanțărilor, plata și
rambursarea cheltuielilor, achizițiile publice în cadrul proiectelor‚ principii și reguli.

http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la cea de-a doua întâlnire
a consorţiului proiectului SENSES

Marți, 19 septembrie, seminarul a avut loc la
top-Lokal, o întreprindere socială de inserție, în
cadrul căreia persoane aparținând grupurilor vulnerabile pot efectua cursuri de pregătire în domeniul alimentației publice pe o perioadă de 6 luni,
timp în care beneficiază și de consiliere din partea
unor psihologi. După finalizarea cursurilor de instruire, cei care iau parte la acestea sunt încadrați
pe piața muncii. În cadrul seminarului a avut loc o
sesiune interactivă privind nevoile de instruire și
informare pentru antreprenorii sociali, au fost prezentate studii de caz din ungaria și au fost făcute
primele demersuri în elaborarea curriculei de instruire pentru antreprenorii sociali. ulterior, au
fost prezentate două modele de afaceri (o întreprindere socială și o întreprindere socială de inserție). La finalul zilei au fost prezentate activitățile
viitoare și au fost planificate următoarele acțiuni
ce vor avea loc în cadrul proiectului. La finalul seminarului, managerul întreprinderii sociale a furnizat detalii cu privire la conceptele, filosofia și modelul de afaceri.
A doua zi s-a organizat o vizită de studiu la trei
întreprinderi sociale – „Guter Stoff”, un magazin
de tricouri de înaltă calitate și textile organice,
„Acticell”, o companie dedicată dezvoltării de
soluții inovatoare pentru tendințele emergente din
industria textilă și apoi a fost vizitată expoziția
„Dialog în întuneric”. Astfel, partenerii au putut
să identifice modele de afaceri care sprijină persoanele aparținând unor grupuri vulnerabile, care sunt
principiile care stau la baza acestora, cum au fost
înființate și finanțate.
Reamintim că proiectul SENSES are ca obiectiv
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În perioada 19 - 20 septembrie,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, prin experți din cadrul
Serviciului Dezvoltare, au participat la cea
de-a doua întâlnire de lucru a consorțiului
proiectului SENSES, ce a avut loc la viena,
Austria. evenimentul a fost organizat de
către partenerul austriac Zentrum für
Soziale Innovation – ZSI.

crearea unei rețele transnaționale de întreprinderi
sociale (Ses), întreprinderi tradiționale responsabile social, investitori financiari în economie socială, factori de decizie, mediul academic, funcționari
ai onG-urilor care însumează în total 600-800 membri din regiunea Dunării. Rolul acestora este de a
promova în comun un model inovator de întreprindere socială, precum și inovarea socială în dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării.
Proiectul este implementat de un consorțiu format din 17 parteneri din 10 state din aria eligibilă
a Programului transnațional Dunărea (Cehia, Slovenia, ungaria, Slovacia, Austria, Croația, Serbia,
Belgia și Moldova). Bugetul total al proiectului este
de 1.530.777,50 euro, iar bugetul ADR Sud Muntenia este de 132.097,62 euro, contribuția proprie
fiind de 2.641,96 euro. Perioada de implementare
a proiectului este 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Miercuri, 27 septembrie, la Pitești
va avea loc ședința ordinară a Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
eveniment găzduit de Consiliul județean
Argeș, începând cu ora 11:00.

Pe ordinea de zi a ședinței vor fi supuse dezbaterii și aprobării nouă proiecte de hotărâre, ce vizează următoarele teme de lucru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Construire sediu ADR Sud Muntenia – corp B”,
aprobarea sumelor aferente contribuției proprii a
Agenției în proiectele Social Green și PROSME, rec-

tificarea bugetului ADR Sud Muntenia aferent anului 2017, aprobarea componenței CpDR Sud Muntenia, alegerea președintelui și a vicepreședintelui
Consiliului, desemnarea reprezentanților regiunii
Sud Muntenia în Comitetul de Monitorizare a PoR
2014 – 2020, aderarea Agenției la protocolul de colaborare „Respect pentru valorile naționale”, încheiat între Cj Argeș, Centrul Cultural județean Argeș, Academia Română – Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și DACIn SARA. În încheierea ședinței va fi prezentat stadiul implementării Programului operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea
Sud Muntenia.

În perioada 26 - 27 octombrie, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează INDAGRA Brokerage Event 2017, în colaborare cu enterprise europe network (een)!
Acest eveniment de brokeraj de tip business
to business va avea ca tematică de lucru subiecte
de domeniul industriei alimentare și agricultură.
INDAGRA Brokerage Event 2017, ce va avea loc
la Complexul expozițional RoMeXPo din București,
între orele 10:00 și 18:00, se adresează firmelor ce
activează în următoarele sectoare:
• producători și distribuitori de utilaje agricole;
• echipamente pentru irigații;
• semințe și material săditor;
• îngrășăminte;
• sere și solarii;
• echipamente zootehnice;
• producători și distribuitori de echipamente zoo-

tehnice, pentru creșterea animalelor și păsărilor, abatorizare;
• producători și distribuitori de produse și echipamente în domeniul horticulturii și viticulturii;
• industria alimentară;
• vinuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice.
Menționăm că participarea la sesiunea de brokeraj este gratuită, cheltuielile legate de deplasare urmând a fi suportate individual de către participanți. Limba de lucru este engleza.
Înregistrarea participanților și stabilirea întâlnirilor se face prin serviciul online al evenimentului
de brokeraj InDAGRA 2017, disponibil la adresa
www.pitchandmatch.com/event/InDAGRA2017_B
2B/signup.
Informații suplimentare se pot obține de la
Serviciul Dezvoltare - tel.: 0242/331.769; e-mail:
programe@adrmuntenia.ro.

INDAGRA Brokerage Event 2017

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE VIITOARE

Reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, la Piteşti
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INFO ADR SUD MUNTENIA

Marian Gradea
• 13 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 23 septembrie, colegul nostru Marian Gradea, expert Serviciul Monitorizare proiecte PoR, a împlinit 13 ani de
activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să îl felicităm și să îi mulțumim pentru
colegialitate și pentru întreaga activitate desfășurată de-a lungul celor 13 ani în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu succese!

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» joi, 21 septembrie, a fost aprobată
versiunea finală a Ghidului Solicitantului –
Condiții specifice de accesare a fondurilor
ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul
PoR/2017/3/3.2/1/SueRD.

Ghidul solicitantului aferent obiectivului specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele
urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană
durabilă” din cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon” a Programului operațional Regional 2014
- 2020 a fost aprobată prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.
Ghidul conține informațiile specifice necesare
în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numărul PoR/2017/3/3.2/1/SueRD, referitoare la
specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condi-

ții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere
a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de
completare a cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic MySMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută
o perioadă de două luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor
se va face începând cu data de 21 noiembrie a.c.,
ora 12:00, până în data de 21 mai 2018, ora 12:00.
Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi
consultate pe website-ul Agenției, secțiunea Program > Axe > Axa 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_20142020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum
și pe website-ul programului: www.inforegio.ro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 22 septembrie 2017

• Curs Inforeuro septembrie 2017: 4,5915 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (feDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.
• (1) Alocarea apelurilor POR 2014-2020 aferente SUERD este la nivelul celor 12 județe cuprinse în Strategia uniunii europene pentru Regiunea Dunării.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 și P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C este la nivel național.

www.adrmuntenia.ro

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a lansat Ghidul solicitantului
pentru reducerea emisiilor de carbon
în zonele urbane – O.S. 3.2 - SUERD
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» Strategia reînnoită a uniunii
europene privind politica industrială,
prezentată de Comisia europeană luni, 18
septembrie, reunește toate inițiativele
orizontale și sectoriale, atât pe cele noi,
cât și pe cele deja lansate. De asemenea,
sunt clarificate sarcinile părților implicate
și sunt prezentate forumurile Ziua industriei,
eveniment anual lansat în 2017, și Masa
rotundă la nivel înalt a sectorului industrial.

vicepreședintele jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Adoptând evoluțiile tehnologice, transformând investițiile în cercetare în idei de
afaceri inovatoare și promovând în continuare economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și economia circulară, vom deschide calea către o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă în Europa.”
Printre principalele elemente ale noii Strategii
ue se numără:
• un pachet cuprinzător de consolidare a securității cibernetice în domeniul industrial, care prevede crearea unui centru european de cercetare și
competențe în materie de securitate cibernetică;
• o propunere de regulament privind fluxul liber
al datelor fără caracter personal, ce va permite circulația transfrontalieră a acestora;
• o nouă serie de măsuri privind economia cirwww.adrmuntenia.ro

culară, printre care o strategie pentru materialele
plastice și îmbunătățiri ale producției și conversiei
resurselor biologice regenerabile;
• o serie de inițiative ce vizează modernizarea
cadrului privind drepturile de proprietate intelectuală;
• o inițiativă de îmbunătățire a modului de funcționare a procedurilor de achiziții publice în ue;
• extinderea agendei pentru competențe la noi
sectoare-cheie ale industriei;
• o strategie privind finanțele sustenabile, care
să direcționeze mai bine fluxurile de capital privat
către investiții mai sustenabile;
• inițiative privind un program comercial echilibrat și progresist și un cadru european pentru examinarea investițiilor străine directe (prezentate deja);
• o listă revizuită a materiilor prime critice, care să contribuie la aprovizionări sigure, durabile și
la prețuri accesibile pentru industria prelucrătoare
din ue;
• noi propuneri pentru o mobilitate curată, competitivă și conectată.
Punerea în aplicare a acestei strategii cuprinzătoare reprezintă o responsabilitate comună și va
depinde de eforturile depuse de instituțiile ue, de
statele membre și de regiuni, de cooperarea dintre
acestea și, mai ales, de rolul activ al actorilor din
sectorul industrial.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Comisia Europeană: Investiţii într-o industrie
inteligentă, inovatoare şi durabilă
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Comisarul european pentru politica regională,
Corina Crețu, a declarat luni, la Zalău, că România are
o birocrație excesivă în accesarea de fonduri europene, cu proiecte pentru care trebuie completate
câte 5.000 de pagini și cu reglementări suplimentare față de cele cerute de instituțiile europene.
„Simplificarea accesului la fonduri europene
pentru beneficiari este o prioritate a mandatului
meu și am depus deja la Parlamentul European o
serie de măsuri de simplificare pentru acest
exercițiu financiar, pentru că sunt conștientă că
accesarea fondurilor europene a devenit un proces
foarte complex și foarte mulți abandonează ideea
de a mai folosi fonduri europene, pentru că procesul este mult prea complex și mult prea complicat. Noi avem reguli europene. Din păcate, la aceste reguli europene, România a adăugat o birocrație excesivă. Este singura țară unde avem proiecte
în care trebuie completate 5.000 de pagini de formulare. Așa ceva este inacceptabil din punctul meu
de vedere”, a afirmat Corina Crețu, la conferința „În
dialog cu cetățenii”.
În opinia sa, cea mai mare parte a timpului alocat unui proiect trebuie dedicat implementării
acestuia, și nu întocmirii documentațiilor.
„Am văzut că regiunile cele mai de succes sunt
cele care simplifică, care ajută beneficiarii, care awww.adrmuntenia.ro

cordă asistență tehnică și care încurajează inovarea.
Noi niciodată nu vom cere 5.000 de pagini pentru
un proiect. Din contră, cele mai multe state membre au ajuns la nivelul de a depune proiecte în format electronic”, a subliniat comisarul european.
Corina Crețu a precizat că va lucra „mână în
mână” cu autoritățile naționale, pentru a simplifica procedurile și pentru a găsi un echilibru între acest lucru și controlarea modului în care sunt folosite fondurile europene.
Prezentă la întâlnirea de la Zalău, Rovana Plumb,
ministrul delegat pentru fonduri europene, a susținut că autoritățile române au început deja procesul de simplificare a birocrației privind accesarea
fondurilor europene și că acesta este finalizat în
proporție de 80%.
„Unde vom sesiza suprareglementări, ele vor
fi eliminate”, a punctat Rovana Plumb.
În prima parte a zilei, cei doi oficiali au avut
o întâlnire cu autoritățile locale din județul Sălaj,
în cadrul căreia s-a pus accent pe identificarea
unor soluții care să conducă la accelerarea ritmului
de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și la simplificarea procedurilor, în vederea unei mai bune absorbții de bani
europeni de către România.

Sursa: agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Corina Creţu despre accesarea fondurilor UE:
La regulile europene, România a adăugat
o birocrație excesivă
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» fondul național de Garantare a
Creditelor pentru IMM-uri (fnGCIMM) devine
unul dintre partenerii antreprenorilor
beneficiari ai programului Start-Up Nation,
prin crearea unui produs destinat garantării
creditelor accesate pentru dezvoltarea
business-urilor prin acest program
guvernamental.

Prin semnarea convențiilor de lucru cu toate cele trei bănci partenere în programul Start-Up Nation Banca Comercială Română, Banca transilvania și
CeC Bank -, fnGCIMM susține beneficiarii programului, start-up-urile declarate eligibile putând accesa
finanțarea necesară de la bănci, obligațiile de rambursare fiind garantate de către fnGCIMM în proporție de maxim 80%.
Pe lângă implementarea unei proceduri simplificate de acordare a garanțiilor pentru creditele
punte destinate implementării planurilor de afaceri, fnGCIMM, prin cooptarea în proiect a fondului Român de Contragarantare, oferă beneficiarilor
Start-Up Nation reducerea comisionului de garantare cu până la 1,32 puncte procentuale.
Diminuarea comisionului standard de garantare a start-up-urilor, reglementat de Comisia europeană, de la 3,8% până la un cuantum de maxim
2,48% pe an reprezintă facilitatea pe care fnGCIMM,

www.adrmuntenia.ro

alături de fondul Român de Contragarantare, o oferă beneficiarilor programului Start-Up Nation.
Alexandru Petrescu, director general fnGCIMM,
a declarat: „Consider că start-up-urile, alături de
celelalte IMM-uri și firme mari existente pe piață,
reprezintă o categorie esențială pentru orice ecosistem de business, fiind fundamentală susținerea
dinamicii acestora prin acțiuni substanțiale și concertate ale Guvernului și ale altor actori implicați
cum ar fi: instituții financiare bancare și non-bancare, structuri de sprijinire a afacerilor. De aceea,
FNGCIMM, în optica reorientării politicii sale instituționale către IMM-uri, a creat un produs de garantare calibrat pe nevoile start-up-urilor și adaptat la condițiile de piață”.
Garanția fnGCIMM poate fi obținută de orice companie din categoria IMM, inclusiv start-up, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, eligibile conform
reglementărilor interne ale băncii finanțatoare.
Garanția fnGCIMM SA - Ifn este de maxim 80%
din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de
2,5 milioane de euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru fonduri aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator. fnGCIMM SA - Ifn
colaborează cu 30 de instituții financiare în baza
unor convenții de lucru.

Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

FNGCIMM devine partener
pentru beneficiarii programului Start-Up Nation

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 341 / 18 - 24 septembrie 2017

11

În vederea valorificării întregului potențial economic al regiunilor frontaliere ale ue, unde locuiesc 150 de
milioane de cetățeni, Comisia europeană a lansat, miercuri, inițiativa denumită „Punctul de Contact Frontalier”, cu obiectivul de a susține regiunile, în vederea înlăturării obstacolelor din calea investiților și creării de
locuri de muncă.
Pentru întreprinderi, lucrători și studenți, navigarea între diferitele sisteme administrative și juridice rămâne un proces complex și costisitor. În conformitate
cu apelul președintelui juncker, la asigurarea corectitudinii pe piața noastră unică în discursul său din 2017
privind starea uniunii, Punctul de Contact frontalier va
ajuta regiunile frontaliere să coopereze mai bine prin
intermediul unui set de acțiuni concrete.
Acesta va contribui la îmbunătățirea accesului la
locuri de muncă, la servicii precum asistența medicală
și sisteme de transport public și la facilitarea desfășurării de activități economice peste graniță.
Această propunere face parte dintr-o Comunicare
mai amplă privind „Stimularea creșterii economice și
a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”, cu un set
de noi acțiuni și o listă de inițiative în curs, pentru a ajuta regiunile frontaliere din ue să se dezvolte mai repede și să colaboreze mai bine.
Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat: „Peste un sfert din bogăția Europei este produsă în regiunile de frontieră, însă potențialul economic al acestora rămâne în continuare neexploatat în întregime. Aceste regiuni reprezintă o mină de aur în ceea ce privește oportunitățile ce așteaptă să
fie explorate. Comisia va oferi sprijin adaptat pentru aceste regiuni, în beneficiul direct al locuitorilor acestora.”
Punctul de Contact frontalier va fi alcătuit din experți ai Comisiei în chestiuni transfrontaliere, care vor
oferi consiliere autorităților naționale și regionale.
În prezent, două milioane de lucrători și studenți
fac deja naveta peste graniță zilnic sau săptămânal.
Pentru a ajuta cetățenii să își găsească un loc de muncă
peste graniță, Punctul de Contact frontalier va sprijini
regiunile care doresc să își aprofundeze cooperarea.
Regiunile respective pot primi recomandări cu privire la
recunoașterea reciprocă a calificărilor, programele comune de studii sau serviciile de pregătire pentru antreprenori.
www.adrmuntenia.ro

Punctul de Contact frontalier va centraliza informațiile privind bunele practici în domeniul serviciilor
de ocupare a forței de muncă transfrontaliere, cum ar
fi rețeaua comună creată de regiunea Galicia din Spania
și regiunea de nord a Portugaliei și sprijinul acordat de
portalul ue privind mobilitatea locurilor de muncă euReS.
Astfel, Punctul de Contact frontalier poate contribui la înființarea viitoarei Autorități europene în domeniul Muncii, anunțată de jean-Claude juncker în discursul privind starea uniunii din 2017, pentru a consolida cooperarea dintre autoritățile de pe piața de muncă
la toate nivelurile și pentru a gestiona mai bine situațiile
transfrontaliere.
Pentru ca regiunile de frontieră să devină mai atractive și mai favorabile incluziunii în ceea ce privește
serviciile publice, Punctul de Contact frontalier va determina situația actuală a serviciilor de asistență medicală transfrontaliere, cum ar fi zonele de asistență medicală transfrontaliere la frontiera franco-belgiană, și
va examina legăturile feroviare ce lipsesc de-a lungul
frontierelor interne, în vederea eficientizării serviciilor
de transport publice transfrontaliere.
De asemenea, Punctul de Contact frontalier va stimula dialogul privind aspectele transfrontaliere prin intermediul rețelei online.
La cerere, experții din cadrul Punctului de Contact
frontalier vor oferi sprijin pentru o mai bună aliniere a
normelor aferente înființării de întreprinderi, vor face
schimb de bune practici din alte regiuni de frontieră și vor
promova o utilizare mai frecventă a procedurilor online.
În plus față de crearea unui Punct de Contact frontalier, Comisia va selecta până la 20 de proiecte ce prezintă soluții inovatoare pentru a aborda obstacolele
transfrontaliere. o cerere de proiecte va fi lansată înainte de sfârșitul anului 2017. Punctul de Contact frontalier va fi operațional începând cu ianuarie 2018.
În cadrul procesului de reflecție în curs privind viitorul finanțelor ue, bunele practici colectate prin intermediul Punctului de Contact frontalier vor contribui
la discuțiile privind următoarea generație de programe
de cooperare transfrontalieră ('Interreg'), astfel încât
acestea să abordeze mai bine obstacolele juridice și administrative și să contribuie la dezvoltarea de servicii
publice transfrontaliere eficiente.
Sursa: agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Comisia Europeană creează un forum de experţi,
pentru a depăşi obstacolele transfrontaliere
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valea Prahovei este cea mai renumită din țară,
fiind poarta de trecere dintre Muntenia și transilvania. Ştiați însă că există o alternativă la perla
stațiunilor românești? este vorba despre valea teleajenului, de la poalele Masivului Ciucaș. valea
teleajenului a fost un important drum comercial
în urmă cu câteva sute de ani și datorită acestui
fapt, în zonă s-au format așezări precum vălenii de
Munte, Cheia sau Cocorăștii Colț. frumusețea acestor locuri, oamenii primitori și diversitatea obiectivelor turistice și a fenomenelor naturale, te vor
face să îndrăgești această zonă a țării.
Mai jos vă prezentăm o serie de obiective turistice și evenimente ce se derulează de-a lungul
anului în această zonă. În primul rând, valea teleajenului este cunoscută pentru tradiții și produse
tradiționale, dar și relaxarea la munte, în salină
sau la deal printre pomii fructiferi, pe aici trecând
Drumul fructelor.
Dacă ajungi în zonă nu ratați:
• Salina de la Slănic, cea mai mare salină din
europa, aflată în Slănic Prahova;
• Lacurile Baia Baciului și Baia Roșie, pentru
tratarea diverselor afecțiuni, alături de Hotel Slănic care dispune de o bază de tratament cu tradiție, aflate tot în Slănic;
• Şcoala de Misionare națională „Regina Maria”,
împreună cu Muzeul de Artă Religioasă, Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” și Muzeul de etnografie al
văii teleajenului, care te vor ajuta să intri în atmosfera locului și să vezi ce preocupări au avut și
au oamenii din zona văii teleajenului, toate acestea
fiind aflate în centrul orașului vălenii de Munte;
• Mănăstirea Zamfira (1719 - 1743), singura lucrare „în frescă” a marelui pictor român nicolae
Grigorescu, între 1856 și 1857, aflată în Lipănești;
• Muntele Ciucaș, cu numeroasele lui trasee marcate pentru drumeții, dar care pot fi practicate și
cu bicicleta pe alocuri. Accesul se face în special
din drumul Cheia spre Brașov;
• Mănăstirea Crasna (sec. al XvIII-lea), care găzduiește un iconostas cu foiță de aur, ce a fost realizat la viena în 1853, aflat în comuna Izvoarele;
• Mănăstirea Cheia (sec. al XvII-lea), cu biserică
(1835 - 1839) și muzeu bisericesc și Mănăstirea Suwww.adrmuntenia.ro

zana (1740), cu biserica „Sf. Nicolae” (1880-1882),
cu pictura originară și muzeu bisericesc, acces din
drumul Cheia - Brașov;
• Castrul roman de la Drajna, unde s-au descoperit cărămizi cu inscripțiile „Legiunea I Italică”,
„Legiunea a V-a Macedonică” și „Legiunea a XI-a
Claudia Pia Fidelis”, precum și țigle, bucăți de sticlă, vârfuri de săgeți, săbii dacice, monede;
• Cabana Ciucaș, unde puteți savura platoul cald
cu produse specifice zonei, realizate în bucătăria
proprie, alături de o cană de vin fiert și o porție de
papanși cu dulceață de afine și smântână;
• Crama Seciu din Boldești Scăieni, unde puteți
degusta feteasca neagră;
• Păstrăvăria din Izvoarele, unde puteți mânca
pește proapaspăt pescuit;
• festivalul ţuicii din vălenii de Munte (țuică de
prune - băutură tradițională obținută prin distilarea prunelor fermentate).

Sursa: visitprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Valea Teleajenului,
alternativă pentru staţiunile de pe Valea Prahovei
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Argeş

Primului Muzeu de artă urbană
din Europa, la Mioveni

Proiect gigant în Mioveni, care va reprezenta
prima investiție de acest fel în europa. Primăria
Mioveni ia în calcul introducerea orașului în circuitul internațional de artă modernă și contemporană, prin constituirea primului Muzeu de artă urbană din europa.
Construcția va fi una modulară, ridicată din
containere de metal, second hand/donații, folosite în transportul industrial. În acest fel, neexistând
fundație, construcția va fi una ușor de realizat și
rezistentă în toate anotimpurile.
Ideea a venit în urma unei propuneri de colaborare făcută de artistul spaniol Salvador Cuenca
frómesta. Inițiatorii proiectului își asumă obligația
de a accesa și promova artiști naționali și internaționali pentru acest muzeu.
existența în Mioveni a unui astfel de muzeu inedit și modern va contribui, potrivit primăriei, la:
• atragerea de turiști și, implicit, la multe beneficii economice indirecte pentru întreaga comunitate;
• recunoașterea Mioveniului ca oraș cultural și
așezarea lui pe harta internațională a muzeelor și
galeriilor de profil;
• atragerea artiștilor reprezentativi din România și din lume și organizarea de expoziții și festivaluri pentru promovarea artiștilor români la nivel
www.adrmuntenia.ro

internațional;
• crearea unui punct de interes cultural european în Mioveni.
Într-o viziune mai largă, proiectul mai include:
• crearea unui spațiu care să faciliteze contactul între artiști;
• organizarea de evenimente specifice (cum ar
fi „Noaptea Europeană a Muzeelor”, la care vizitatorii vor putea participa la diverse activități: concerte, proiecții, mapping, performing, ateliere experimentale, tururi de biciclete quiz-uri & questuri);
• crearea unui atelier de artă permanent, sub îndrumarea unui maestru certificat, în care beneficiarii să poată deprinde abilități în diferite domenii
artistice, atelierul urmând să fie orientat prioritar
către învățare și cultivarea gustului pentru artă.
Primăria Mioveni își propune să actualizeze Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului pentru perioada 2014 - 2020 și să adauge în portofoliul de proiecte inițiativa construirii Muzeului de artă urbană.
În acest context, conducerea primăriei roagă
cetățenii să transmită sugestii și propuneri argumentate pe acest subiect fie pe profilul de facebook al instituției (Primăria Mioveni Argeș), fie la
adresa de e-mail: relatiipublice@emioveni.ro.
Sursa: epitesti.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Schimb de experienţă şi soluţii
pentru dezvoltarea inteligentă a oraşelor
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Călăraşi

www.adrmuntenia.ro

mânia, Cluster-ul It Cluj napoca, Direct one, vMB
Partners, Avitech.
Printre entitățile participante la dezbaterea
privind dezvoltarea inteligentă a orașelor s-au numărat ADR Sud Muntenia, prin prezența directorului
dr ing. Liviu Mușat, autorități publice locale și reprezentanți ai unor instituții publice din Călărași, precum și edilii localităților focșani, urziceni, Buzău, Giurgiu, Slobozia, Amara și fetești.

Sursa: primariacalarasi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 20 septembrie, la Călărași a avut loc
o dezbatere privind dezvoltarea inteligentă a orașelor, ce a reunit laolaltă furnizori de soluții și echipamente It și primari din regiunea de sud a țării.
Scopul dezbaterii, care s-a bucurat de prezența
ministrului comunicațiilor și societății informaționale, Lucian Şova, a fost de discuta aplicat asupra
a ceea ce se poate dezvolta în orașele noastre,
pentru că, deși există multe soluții smart dedicate
și resurse care pot fi alocate pentru acestea, viteza
de adoptare și implementare este redusă.
Subiectele abordate în cadrul evenimentului
au vizat totodată modalitatea în care pot fi eliminate unele bariere și cum poate fi accelerată viteza de decizie a autorităților publice pentru adoptarea soluțiilor smart în beneficiul cetățenilor, mediului de afaceri, turiștilor și, implicit, administrației.
„SMART CITY 2017 - 2020. NEVOI - SOLUȚII –
METODE” a fost prima dezbatere regională, realizată de Primăria Municipiului Călărași, cu sprijinul
Consiliului Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii filiala Călărași.
În România, conceptul de Smart City a fost deja îmbrățișat cu succes de administrațiile locale,
Călărașiul urmând exemplul celorlalte municipii
reședință de județ din țară. În cadrul reuniunii au
fost prezentate proiectele de mobilitate urbană
care au componente de smart city și care vor fi
implementate cu ajutorul fondurilor nerambursabile alocate prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a Programului operațional Regional 2014 - 2020.
Partea a doua a întâlnirii a fost dedicată furnizorilor de soluții și echipamente It, care au prezentat proiecte de succes implementate pentru administrații publice locale în România, dar și alte idei menite să facă viața mai ușoară cetățenilor unui oraș.
La acest eveniment au participat următoarele
entități: urbanscope, Cluster-ul Different Angle
din București, telekom România, orange România,
Zte, IDC România, Synergetics partener eSRI, Dell
eMC, frontier Connect timișoara, Philips Lighting Ro-
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Proiect de modernizare
a DN 71 Târgovişte - Sinaia

Dâmboviţa

CnAIR a anunțat că a fost demarată, de către
APM Dâmbovița, etapa de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul „Modernizare
DN71 Bâldana-Târgoviște - Sinaia, km 0+000 - km
44+130- lărgire la 4 benzi si km 51+041- km 109+
905- drum la două benzi, propus a fi amplasat pe
teritoriul jud. Dâmbovița și Prahova”. Drumul traversează localitățile tărtășești, Răcari, Conțești,
Sălcioara, nucet, Comișani, Cornățelu, văcărești,
ulmi, târgoviște, Aninoasa, Doicești, vulcana Pândele, Brănești, Băleni, Pucioasa, Moțăieni, Buciumeni, Glodeni, fieni, Pietroșița, Moroieni, Sinaia,
iar titular de proiect este CnAIR.
Proiectarea va pune câteva probleme, mai ales în zona satului Glod, unde circulația este practic gâtuită din cauza proprietăților care s-au extins

Giurgiu

până în partea carosabilă. totodată, prin modernizarea acestui drum, traseul spre valea Prahovei va
fi înlesnit și pe această variantă, precum și accesul
spre Platoul Bucegi, la Cabanele Piatra Arsă, Babele și spre valea Ialomiței, până la Complexul Peștera, drumuri ce sunt în proces de asfaltare în acest
moment.
Conform AnPM, proiectul, în cadrul căruia vor
fi reabilitate și 12 poduri, se desfășoară în apropierea ariei protejate RoSPA0124,pe valea Ilfovului,
la o distanță minimă de 125 de metri (km 33+280 km 33+ 320) și traversează pe o distanță de 15 km
RoSCI0013 Bucegi, care se suprapune peste Parcul
natural Bucegi, cele două arii protejate fiind incluse în rețeaua ecologică europeană natura 2000.
Contractul de „Revizuire/Actualizare Studiu
de Fezabilitate pentru Modernizarea DN 71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia, km 0+000 - km 44+130 - Lărgire la 4 benzi și km 51+041 - km 109+905 - drum la
2 benzi” a fost semnat pe 30 aprilie 2015. Proiectul prevede lărgirea la 4 benzi primii 44 km, de la
Bâldana până la târgoviște.
Contractul a fost atribuit prin licitație deschisă
Asocierii Consitrans - Search Corporation, pentru o
ofertă de 1,21 milioane de lei și are o durată de implementare de 6 luni.

Finanţare pentru două drumuri
din judeţul Giurgiu!

După o așteptare de șase ani, un drum județean
și unul comunal au primit finanțare, grație demersurilor președintelui Consiliului județean Giurgiu,
Marian Mina. În data de 21 septembrie au fost semnate contractele de finanțare pentru Dj 601D și DC 121.
Primul, Dj 601D, face legătura între Letca veche cu limita județului teleorman, iar cel de-al doilea este DC 121 Slobozia (Dn5C), care face legătura
cu Dj 504, însumând un total de 5 km. Acest drum,
ce trece pe la poarta Mănăstirii „Sf. Ioan Rusul”,
va facilita și accesul numeroșilor pelerini care poposesc la acest așezământ monahal.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: adevarul.ro

Cele două documente oficiale au fost semnate
de către Adrian Ionuț Gâdea, secretar de stat al
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și fondurilor europene, și Marian Mina,
președintele Consiliului județean Giurgiu.
„După șase ani am reușit să semnăm cele două
contracte de finanțare. Vreau să îi mulțumesc domnului Adrian Gâdea, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, și colegilor mei din Consiliul
județean pentru munca depusă”, a declarat președintele Consiliului județean Giurgiu, Marian Mina.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» valoarea contractului este
de 138,62 milioane de lei, fără tvA,
finanțarea fiind asigurată prin fonduri de
la bugetul de stat. În prezent, proiectul
de modernizare a Dn 71 târgoviște Sinaia și lărgirea la patru benzi se află
în lucru la APM Dâmbovița și Compania
națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CnAIR).
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Ialomiţa

Proiect european de aproape
5 milioane de euro, la Traian

• 336 de copii (din care 187 romi) vor beneficia de
activități educaționale suplimentare celor școlare (programul „Școala după școală”, intervenții tip „Zone prioritare de educație”, activități extra-curriculare, programe de educație pentru sănătate și creșterea stimei
de sine);
• 204 persoane (din care 88 romi) vor finaliza 8 clase
în cadrul programului „A doua șansă”;
• 479 de persoane apte de muncă (din care 123
romi) vor fi consiliate și orientate profesional, 378 de
persoane (din care 76 romi) vor dobândi o calificare;
• 115 persoane (din care 25 romi) vor fi angajate la finalul proiectului, iar 22 de persoane își vor deschide propria afacere cu finanțare din proiect (25.000 euro/afacere);
• 66 de gospodării care dețin acte de proprietate,
din cele 245 ai căror membri formează grupul țintă, vor
fi renovate.
toate cele 879 de persoane din grupul țintă (din
care 234 de etnie romă) vor beneficia de servicii sociale
și medicale suplimentare și vor participa la activități de
incluziune socială și coeziune comunitară.
Sursa: ziarulialomita.ro

Un nou concept de viziune strategică
pentru transformarea municipiului Ploieşti
în „capitala verde a industriei și tehnologiei”

Prahova

Primăria Municipiului Ploiești are în lucru, prin
contract de atribuire, un concept de viziune strategică – „Ploiești, capitala verde a industriei și tehnologiei”.
Potrivit datelor achiziției directe aflată în derulare, prin prestarea serviciilor de consultanță se
urmărește realizarea unui concept în vederea demarării acțiunilor necesare de transformare a municipiului Ploiești din oraș industrial în oraș verde,
atractiv și durabil. viziunea strategică – Ploiești, capitala verde a industriei și tehnologiei ar trebui să
cuprindă o analiză a situației actuale și investițiile
ce vor fi propuse pentru îmbunătățirea calității aerului, în concordanță cu strategia europeană „Orașele noastre active, durabile și verzi”. Potrivit rewww.adrmuntenia.ro

prezentanților Primăriei Ploiești, în urma prestării
serviciilor de consultanță ar trebui să fie identificate oportunitățile de reconversie economică a orașului și de promovare a unui mediu urban „sănătos
și verde”.
Consultantul care va încheia contractul cu Primăria Municipiului Ploiești va fi obligat să vină și
cu sugestii de parteneriate cu alte orașe petroliere/industriale/miniere/universitare din zona
uniunii europene, dar și cu scenarii academice, economice și tehnologice pentru atragerea de parteneri din domeniul privat care să investească în implementarea conceptului de „green city“ în Ploiești.
Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Marți, 19 septembrie, în sala de evenimente a Căminului cultural din comuna traian, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Împreună inovăm - măsuri
integrate de dezvoltare și incluziune socială în comuna
Traian, județul Ialomița”, finanțat din fonduri europene.
Comuna traian din județul Ialomița, cu 20,8 % persoane aparținând minorității rome, este singura comunitate marginalizată cu populație romă din regiunea
Sud Muntenia, care a primit finanțare fSe prin PoCu
2014-2020. Bugetul proiectului este de 21.598.012,52
lei, din care peste 50% cheltuieli pe măsuri de ocupare
în beneficiul celor 897 de persoane din grupul țintă.
Astfel, 27% din totalul populației comunei traian va
primi sprijin pentru a ieși din riscul de sărăcie și excluziune socială în care se află în prezent.
Parteneriatul proiectului, format din uAt traian,
în calitate de lider, și 4 membri - Asociația pentru Dezvoltare, Inovație, Cultură și Antreprenoriat (ADICA) din
Călărași, SC SeRveL SRL din Slobozia, Şcoala Profesională traian și Asociația AReS’eL din Ploiești, și-a propus
ca rezultate concrete cu efecte asupra întregii comunități:
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Centru de tip „Școală după școală”
pentru copiii cu risc de abandon şcolar,
la Turnu Măgurele

Teleorman

orașul turnu Măgurele va avea un centru de tip
„Școală după școală” pentru copiii cu risc de abandon școlar. Centrul va fi deschis în cadrul Programului Strategic de Investiție în Mediul Rural, fundația vodafone România, program ajuns la cea de-a
treia ediție. În cadrul acestui program sunt finanțate 13 centre de tip „Școală după școală” din localități rurale și orașe mici, aflate în 12 județe din
țară, și anume: Bistrița năsăud, neamț, teleorman,
Constanța, Maramureș, Ialomița, Ilfov și Alba (proiecte cofinanțate de fundația Principesa Margareta
a României) și vâlcea, Dolj, Ialomița, Cluj și vaslui
(proiecte cofinanțate de fundația World vision România). De activitățile acestor centre vor beneficia
500 de copii din cele 12 județe din țară. Aceștia vor
participa la activități de remediere școlară, activități non-formale (cercuri de lectură, campionate
jocuri educaționale, ateliere educație financiară,
educație pentru carieră etc.). De asemenea, copiii
vor beneficia de masă caldă și, nu în ultimul rând,
centrele vor fi dotate cu mobilier, echipamente It
www.adrmuntenia.ro

și materiale didactice.
Programul curpinde și activități periodice de
formare pentru profesori în vederea dezvoltării de
aptitudini de comunicare cu copii și metode nonformale educative, educație parentală pentru o
mai bună conștientizare a importanței pe care o
are educația copiilor. În această ediție a programului, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie
2017 - 30 iulie 2018, fundația investește 200.000 de euro.
Peste două treimi din unitățile de învățământ
din mediul rural se confruntă cu cel puțin un factor
de risc educațional, cum ar fi rezultate slabe la evaluarea națională, risc de abandon școlar, rate ridicate de absenteism și repetenție, și cu unul sau mai
mulți factori de risc socio-educaționali, cum ar fi
elevi proveniți din familii dezavantajate economic
sau spații și dotări materiale insuficiente. Abandonul școlar este prezent în 40% din unitățile de învațământ din mediul rural, cele mai multe cazuri
fiind înregistrate în licee.
Sursa: ziarulmara.ro
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Câmpina tv / 24 septembrie 2017

Argeș expres / 24 septembrie 2017

REVISTA PRESEI

Adevărul / 24 septembrie 2017
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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 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 DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. Iv, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul 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, Administrației Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării
Programului operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
ReGIo Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în județele regiunii.

Biroul 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
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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 25 septembrie 2017
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, Administrației
Publice și fondurilor europene, 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.

