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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
reunit în şedinţă ordinară la Piteşti

Cu această ocazie au fost aprobate toate cele
zece proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pe ordinea de zi a ședinței. Astfel, primele proiecte de
hotărâre aprobate au vizat indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție „Construire sediu
ADR Sud Muntenia – corp B”, rectificarea bugetului
ADR Sud Muntenia aferent anului 2017, precum și
sumele aferente contribuției proprii a Agenției în
proiectele europene Social Green și PROSME.
De asemenea, în cadrul reuniunii au fost aprobate alegerea noului președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, precum și
actualizarea componenței CpDR. Astfel, mandatul
de președinte a fost preluat de către domnul Dan
Constantin Manu, președintele Consiliului județean
Argeș, care îl înlocuiește pe domnul dr. jr. Alexandru
oprea, președintele Consiliului județean Dâmbovița (mandat preluat de la domnul conf. univ. dr Adrian ţuțuianu, ales în Senatul României). Vicepreședintele CpDR Sud Muntenia este domnul Victor Moraru, președintele Consiliului județean Ialomița.
totodată, membrii Consiliului au fost aprobat
proiectele de hotărâre privind desemnarea reprezentanților regiunii de dezvoltare Sud Muntenia în
Comitetul de Monitorizare al Programului operațional Regional 2014 – 2020, precum și 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 încheiere a fost prezentată o informare privind
stadiul implementării Programului operațional Regional
2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia. Până la sfârșitul
lunii septembrie, la nivelul regiunii noastre 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, s-au semnat
până în prezent contracte de finanțare pentru 80 de
aplicații, prin care beneficiarii vor obține fonduri newww.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În data de 27 septembrie, la Pitești,
a avut loc ședința ordinară a Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
eveniment găzduit de Consiliul județean
Argeș.

rambursabile ce însumează peste 448 de milioane de lei.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit și funcționează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităților de elaborare și monitorizare ce decurg din
politicile de dezvoltare regională.
CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din regiunea noastră (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și teleorman), după cum urmează:
președintele Consiliului județean, reprezentantul
consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orășenești, reprezentantul consiliilor
locale comunale.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Aproximativ 750 de proiecte depuse de regiunea
Sud Muntenia în cadrul POR 2014 – 2020!

Detalii despre stadiul implementării Programului operațional Regional 2014 – 2020 au fost oferite la
conferința de presă, organizată de ADR Sud Muntenia în data de 2 octombrie, în cadrul căreia directorul
Agenției, dr ing. Liviu Mușat, a declarat următoarele:
„Până în momentul de față avem depuse aproape 750 de proiecte pe toate liniile de finanțare deschise în cadrul programului. Aceste aplicații
totalizează aproape 3,5 miliarde de lei, din care
suma solicitată de potențialii beneficiari depășește 2,64 miliarde de lei (fonduri FEDR și de la bugetul de stat). Astfel valoarea totală solicitată reprezintă aproape 60% din alocarea POR pentru regiunea Sud Muntenia pe perioada 2014 – 2020. În acest
moment avem 83 de contracte semnate, în valoare
de peste 486 de milioane de lei, din care aproape
450 de milioane de lei reprezintă suma totală nerambursabilă solicitată de beneficiari. Cel mai mare număr de proiecte a fost depus de mediul privat,
care a dovedit un interes major pentru Prioritatea
de investiții 2.1. Astfel, microîntreprinderile, în calitate de aplicanți eligibili, au depus 460 de proiecte, prin care au solicitat fonduri de peste 324 de milioane de lei, ceea ce reprezintă 200% din alocarea
regională pentru această linie de finanțare.”
Principalele preocupări ale Agenției, în calitate de organism Intermediar pentru PoR în Sud Muntenia, vizează accelerarea procesului de evaluare
a aplicațiilor depuse în cadrul programului, pentru
ca beneficiarii să poată demara într-un timp cât mai
scurt implementarea proiectelor de investiții. Astfel, atenția este îndreptată în mod deosebit asupra
Priorității de investiții 2.2, dedicată întreprindewww.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» Regiunea Sud Muntenia are până
în prezent un număr de 747 de proiecte
depuse în cadrul Programului operațional
Regional 2014 – 2020! Astfel, prin aceste
aplicații sunt solicitate fonduri
nerambursabile de peste 2,64 miliarde
de lei de către potențialii beneficiari,
atât publici, cât și privați, care doresc
să realizeze proiecte de investiții
la nivelul regiunii noastre.

rilor mici și mijlocii, unde sunt depuse 190 de proiecte, prin care sunt solicitate fonduri de aproape
600 de milioane de lei, cererea fiind astfel de 5 ori
mai mare față de valoarea alocării regionale pentru această linie de finanțare.
De asemenea, o importanță majoră o reprezintă cererile depuse de cele șapte județe ale regiunii
noastre în cadrul celor două apeluri de proiecte deschise pentru Prioritatea de investiții 6.1, destinată modernizării și reabilitării rețelelor de drumuri
județene, ce asigură conectivitatea, directă sau
indirectă, cu rețeaua ten-t. Prin această prioritate, regiunii noastre îi sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125 de milioane de
euro, cu ajutorul cărora se dorește modernizarea a
trei trasee de drumuri județene propuse pentru finanțare, prin PoR 2014 – 2020, ce totalizează peste
330 de kilometri lungime. Până în prezent s-au semnat două contracte de finanțare - pentru județele
Călărași și Dâmbovița, cel din urmă fiind cel mai
mare proiect din țară ca valoare, aceasta depășind
211 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
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Cursuri de instruire în domeniul
Serviciilor de sprijin al managementului
inovării firmelor

În perioada 26 – 28 septembrie, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în
calitate de coordonator al proiectului PROSME –
INN - Îmbunătățirea managementului inovării a
firmelor din macroregiunea 3 – o rundă de cursuri
de perfecționare în domeniul furnizării serviciilor
de sprijin al managementului inovării. Cursurile au
fost predate de experții IMP3rove Academy din Germania, firmă creată la inițiativa Comisiei europene
și care reprezintă astăzi un hub internațional de cunoaștere în domeniul serviciilor de sprijin al managementului inovării.
Workshop-ul a avut loc în București, la sediul IPA
S.A. – partener în cadrul consorțiului PRoSMe, și s-a
adresat atât partenerilor din cadrul proiectului PRoSMe
Inn, cât și celorlalte consorții din țară și străinătate. Cu această ocazie s-au desfășurat două cursuri
ce au avut ca teme de lucru Dezvoltarea Planului de
acțiune pentru creșterea capacității de inovare și
Introducere în compararea și evaluarea gradului
de inovare digitală.
La aceste cursuri au participat reprezentanții
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, ai Camerei de Comerț și Industrie Prahova, ai
Centrului Român pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, ai universității Politehnice din București, ai
IPA S.A., InPulse Partners S.R.L., ai Institutului național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și
www.adrmuntenia.ro

Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară, cărora li s-au alăturat reprezentanții IPA Galați, ce fac parte din consorțiul eRBSn din România
și reprezentanții Agenției pentru Inovare și transfer tehnologic și ai Rețelei naționale pentru transfer tehnologic din Republica Moldova, ce fac parte
din consorțiul BuSIneSS Inn.
Pe parcursul celor trei zile de instruire, participanții s-au familiarizat cu metodele și tehnicile
de pregătire a Planurilor de acțiune pentru îmbunătățirea managementului inovării în firme pentru
o creștere sustenabilă și profitabilă a afacerilor.
totodată, au deprins cunoștiințele necesare pentru
a evalua, compara și îmbunătăți capacitățile de inovare digitală ale firmelor.
Proiectul PROSME – INN - Îmbunătățirea managementului inovării a firmelor din macroregiunea
3 este implementat de ADR Sud Muntenia, în perioada 2017 – 2018, și vizează furnizarea de servicii
de sprijin al managementului inovării către firmele
din macroregiunea 3, ce acoperă regiunea Sud Muntenia și București-Ilfov. Proiectul este finanțat în
proporție de 100% prin programul Horizon 2020 al
Comisiei europene și are un buget total de 76.765
de euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de
6.720 de euro. Informații suplimentare privind acest proiect pot fi obținute de la Serviciul Dezvoltare, e-mail: programe@adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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La întâlnire au participat stakeholderi și reprezentanții organizațiilor partenere ale proiectului din:
turcia, Spania, Italia, România și Portugalia. În prima zi a întrunirii, partenerii au discutat despre rezultatele proiectului, precum și detalii cu privire la
management, diseminare, evaluare calitativă, raportare financiară și elaborarea Raportului final. Conferința finală a avut loc în data de 29 septembrie,
în cadrul căreia au fost prezentate produsele intelectuale elaborate în cadrul proiectului.
INMA se derulează în perioada 1 noiembrie 2015 –
30 octombrie 2017 și are ca obiectiv principal obținerea în statele partenere a unor rezultate similare cu cele obținute ca urmare a implementării profilului INMA și a programelor de instruire în alte state
europene, respectiv: crearea de locuri de muncă care să solicite calificare; inserarea șomerilor pe piața forței de muncă, în special a femeilor; depășirea
deficitului de competențe digitale, cauzat de faptul că femeile au mai puține competențe digitale
decât bărbații; răspunsul la nevoile/ provocările legate de inovare ale IMM-urilor; creșterea gradului de
inovare în cadrul întreprinderilor.
Proiectul se bazează pe rezultatele și produsele unui proiect anterior și vizează transferul Profilului ocupațional de Manager de Inovare pentru promovarea integrării femeilor cu calificări academice ridicate pe piața forței de muncă prin inovare în
IMM-uri. Profilul ocupațional a fost structurat în jurul a cinci domenii principale: Management Strategic, Managementul Resurselor umane, Managementul Cunoașterii, Responsabilitate Socială Corporatistă și noi tehnologii. evaluarea pozitivă a acestui
profil ocupațional și cererea acestuia de către diwww.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În perioada 28 - 29 septembrie,
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, prin experți ai Serviciului
Dezvoltare, a participat la Conferința
finală a proiectului „INMA - Agenți pentru
managementul inovării în cadrul IMMurilor”, organizată la Ankara, turcia,
de către liderul proiectului - universitatea
Cankiri Karatekin.

ferite organizații sunt principalele motive pentru
care a fost propus transferul de inovare în alte țări
europene. Prin transfer se înțelege transferul profilului ocupațional, a curriculei de învățare, a materialelor de instruire și a instrumentelor tIC ale
proiectului INMA.
Pentru a testa pachetul de formare INMA, a
fost organizat un curs de instruire de 4 luni la care
au participat 15 cursanți. După finalizarea cursului, șomerii au efectuat un stagiu de practică de 30
de zile în cadrul a 10 întreprinderi, ulterior elaborând
o lucrare de audit prin care au oferit soluții pentru
îmbunătățirea activității, un management mai bun
și inovare în IMM-ului, unde au realizat intership-ul.
De asemenea, un rezultat suplimentar, față de obiectivele stabilite în cadrul proiectului, a fost acreditarea ADRSM ca furnizor de formare profesională pentru ocupația Manager de inovare.
Proiectul INMA – Agenți pentru Managementul
Inovării în cadrul IMM-urilor este finanțat de către
Comisia europeană în cadrul programului ERASMUS+,
Acțiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare și
schimb de bune practice/ Parteneriate strategice.
Consorțiul proiectului este format din universitatea
Cankiri Karatekin, din provincia Cankiri, turcia - lider
de proiect, Asociația pentru Societatea Civilă din
Cankiri, din orașul Merkez, turcia, Asociația Institutul european pentru formare și Dezvoltare, din regiunea Cantabria, orașul Santander, Spania, Institutul ISQ din Porto Salvo, Portugalia, Institutul de Cercetare și formare e.RI.fo din regiunea Lazio, orașul
Roma, Italia și Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, România.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va organiza în perioada 5 – 6 octombrie, la Pitești, cea de-a patra întâlnire transnațională a Comitetului de coordonare a proeictului UpGradeSME,
finanțat din programul InteRReG europe.
Cu această ocazie, Agenția, în calitate de partener în cadrul proiectului, va organiza în data de
5 octombrie, la sediul Cj Argeș, un seminar, ce va
avea ca scop îmbunătățirea politicilor în domeniul
internaționalizării IMM-urilor din regiunile și țările
partenere din proiectul UpGradeSME, prin intermediul transferului de cunoștințe și bune practici,
în vederea creșterii competitivității firmelor.
Astfel, cu această ocazie vor fi abordate teme
de lucru ce vor viza managementul tehnic și financiar al proiectului și, totodată, vor fi prezentate modele de bună practică și se vor purta discuții de tip
brainstorming privind internaționalizarea IMM-urilor.
În cea de-a doua zi se vor organiza două vizite
de studiu la Grupul Industrial de Componente din
municipiul Pitești și la sediul MGC topoloveni.

La această întâlnire vor participa reprezentanții partenerilor din proiect - șapte instituții de renume
din uniunea europeană, respectiv - Pannon Business
network Association din ungaria, Ministerul economiei din ungaria, Steinbeis – europa – Zentrum din
Germania, fundația pentru Dezvoltarea Afacerilor
friesland din olanda, Municipalitatea Leeuwarden
din olanda, Agenția pentru Dezvoltare Regională
ADRAVe din Portugalia și Agenția pentru Dezvoltare
Socio-economică din San Sebastian, Spania.
Reamintim că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează proiectul UpGradeSME, finanțat din programul InteRReG europe.
Scopul principal al acestuia este de a îmbunătăți politicile în domeniul internaționalizării IMM-urilor din regiunile și țările partenere, prin intermediul transferului de cunoștințe și bune practici, în vederea
creșterii competitivității firmelor. Proiectul este
implementat de un consorțiu format din opt parteneri din ungaria, Germania, olanda, Spania, Portugalia și România.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia invită reprezentanții mediului privat din regiunea
noastră la INDAGRA Brokerage Event 2017!
Acest eveniment de brokeraj de tip business to business, organizat de ADR Sud Muntenia, în colaborare cu enterprise europe network (een), în perioada 26 - 27 octombrie, între orele 10:00 și 18:00, vaavea ca tematică de lucru
subiecte de domeniul industriei alimentare și agricultură.
INDAGRA Brokerage Event 2017 va avea loc la Pavilionul C1 (Hall C1) din Complexul expozițional RoMeXPo din București, Bd. Mărăști, nr. 65-67, sector 1, și 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 zootehnice, pentru creșterea animalelor și păsărilor, abatorizare;
• producători și distribuitori de produse și echi-

pamente 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_B2B/signup.
Până la sfârșitul lunii septembrie s-au înscris 39 de firme de profil din țări din uniunea europeană, dar și nonue. Completarea profilului pentru înregistrarea la acest
eveniment nu durează mai mult de 2 minute, de aceea
vă recomandăm să completați cu informații relevante
profilul companiei dumneavoastră, pentru a vă spori șansele de a avea un număr mare de întâlniri.
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

UpGradeSME: Seminar de transfer de experienţă
şi bune practici, la Piteşti
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INFO ADR SUD MUNTENIA

Ionuţ Gabriel Vişan
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 1 octombrie, colegul nostru Ionuț Gabriel Vișan,
expert Serviciul Achiziții publice și asistență tehnică, a împlinit
10 ani de activitate neîntreruptă în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să îl felicităm și să îi mulțumim pentru
colegialitate și pentru devotamentul dovedit prin activitatea derulată de-a lungul acestor ani în cadrul Agenției!
La Mulți Ani cu împliniri!

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 27 septembrie, s-a modificat Ghidul
Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul
PoR/2017/3/3.2/1/7 ReGIunI.
forma consolidată a Ghidului 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.
Principalele modificări aduse Ghidului solicitantului vizează:
• extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare;
• corelarea, explicitarea și completarea unor
aspecte prevăzute în forma inițială a ghidului, privind activitățile eligibile;
• includerea unor documente statutare ale partenerilor eligibili pentru etapa precontractuală;

• includerea subactivității eligibile privind Construirea de parcaje pentru biciclete;
• includerea și explicitarea unor aspecte procedurale privind verificarea Planurilor de Mobilitate
urbană Durabilă;
• includerea în cadrul subcategoriei 45 - Cheltuieli pentru consultanță, a cheltuielilor eligibile
privind serviciile de consultanță/asistență juridică
în scopul elaborării documentației de atribuire și/
sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;
• includerea cheltuielilor privind rețelele aferente unor sisteme de utilități publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile.
forma consolidată a Ghidului, 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 29 septembrie 2017
REGIUNEA SUD MUNTENIA

A ă
Axă
prioritară

Prioritatea
de
investi"ii

2

2.1.A

Nr. Apel

Nr.
proiecte
depuse

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

PROIECTE RESPINSE

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

Nr. pro iiecte
N
t
respinse

Valoare
totală
- mil. Lei -

EVALUARE

Valoare
Valoare
solicitată
eligibilă
- mil. Lei - - mil. Lei -

CONTRACTARE

Valoare
totală
- mil. Lei -

Nr. pro iiecte
N
t
contractate

Nr. pro iiecte
N
t
în selec"ie

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

36,850

460

477,130

404,765

324,124

122

126,675

105,924

83,297

263

75

78,703

164,804

146,13%

2.2

POR/102/2/2

30.08.2017 12:00

27,220

190

1.115,699

912,946

599,501

3

15,407

13,094

8,747

187

0

0,000

0,000

0,000

122,958

480,45%

POR/2016/3/3.1/A/1
POR/2017/3/3.1/A/2

16.11.2016 10:00
20.02.2018 10:00

57,340
69,080

7
0

32,104
0,000

30,762
0,000

18,457
0,000

2
0

15,528
0,000

15,098
0,000

9,059
0,000

5
0

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

255,960
316,000

3,67%
0,00%

3

3.1.B

POR/2016/3/3.1/B/1

04.10.2017 10:00

45,710

12

101,341

85,344

80,916

2

20,084

19,706

17,183

10

0

0,000

0,000

0,000

206,481

30,87%

POR/2017/3/3.2/1

20.03.2018 12:00

50,006

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

228,746

0,00%

POR/2017/3/3.2/1/SUERD

21.05.2018 12:00

55,475

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

254,715

0,00%

3.2
(1)

52,923

Acoperire
alocare apel pe
regiune
-%-

3.1.A
3.1.A

3.2

66,098

Alocare
apel/regiune
- mil. Lei -

3
3

3

04.05.2017 12:00

PROIECTE DEPUSE

Alocare
apel/regiune
- mil. Euro -

2

3

POR/2016/2/2.1/A/1

Dată
D tă închidere
î hid
apel

4

4.1

POR/2017/4/4.1/1

31.12.2018 10:00

163,330

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

747,137

0,00%

4

4.2

POR/2017/4/4.2/1

31.12.2018 10:00

18,150

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

83,025

0,00%

4

4.3

POR/2017/4/4.3/1

31.12.2018 10:00

8,530

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

39,020

0,00%

4

4.4

POR/4/2017/4.4/4.4/1

31.12.2018 10:00

8,333

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

38,118

0,00%

4

4.5

POR/2017/4/4.4/4.5/1

31.12.2018 10:00

3,481

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

15,925

0,00%

5.1

POR/2016/5/5.1/1

25.11.2016 12:00

38,530

41

438,483

434,469

425,712

39,022

38,605

192,05%

14

99,256

97,387

95,401

24

3

37,830

171,994

POR/2017/5/5.1/SUERD/1

28.12.2017 10:00

18,590

3

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

3

0

0,000

0,000

0,000

85,038

5

5

5.2

POR/2016/5/5.2/1

25.11.2016 12:00

14,160

5

34,490

33,790

33,114

1

4,204

4,160

4,077

1

3

25,117

24,461

23,972

63,209

45,94%

5

5.2

POR/2017/5/5.2/2

15.10.2017 12:00

14,160

1

7,695

7,682

7,528

0

0,000

0,000

0,000

1

0

0,000

0,000

0,000

63,903

11,78%

5

(1)

5.1

(1)

0,00%

POR/2017/5/5.2/SUERD/1

28.12.2017 10:00

12,780

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

6

6.1

POR/2016/6/6.1/1

16.11.2016 12:00

125,090

3

473,786

471,929

462,280

1

130,105

129,722

127,022

0

2

343,681

342,207

335,258

558,389

60,04%

6

6.1

POR/2016/6/6.1/2

13.07.2017 15:00

125,090

7

640,240

614,784

583,270

1

67,646

67,646

55,839

6

0

0,000

0,000

0,000

565,057

93,34%

0

0

0,000

5

5.2

(1)

58,461

0,00%

POR/2017/6/6.1/SUERD/1

28.12.2017 15:00

229,550

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.050,054

0,00%

7

7.1

POR/2016/7/7.1/1

05.12.2016 17:00

15,320

6

83,727

82,039

80,433

4

48,208

47,465

46,551

2

0

0,000

0,000

0,000

68,362

49,56%

7

7.1

POR/2017/7/7.1/2

21.10.2017 12:00

15,320

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

69,138

6

7
8

6.1

(1)

0,00%

POR/2017/7/7.1/SUERD/1

11.01.2018 10:00

13,450

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

61,305

0,00%

P.O.R./8/8.1/8.3/A/1

04.09.2017 12:00

4,220

12

27,530

26,289

25,028

0

0,000

0,000

0,000

12

0

0,000

0,000

0,000

19,063

131,29%

(2)

P.O.R./8/8.1/8.3/B/1

20.01.2018 13:00

16,650

0

0,000

0,000

0, 000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

75,405

0,00%

(2)

7.1

8.1

8

8.1

8

8.1

P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C

03.01.2018 12:00

73,410

0

0,000

0,000

0, 000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

332,459

0,00%

8

8.1(2)

P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7

18.04.2018 12:00

61,740

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

281,411

0,00%

TOTAL:

747

3.432,226

3.104,798

2.640,364

150

527,115

500,204

447,176

514

83

486,523

471,370

449,983

• Curs Inforeuro octombrie 2017: 4,6003 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).
• (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, P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C şi P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 este la nivel național.

www.adrmuntenia.ro

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru reducerea
emisiilor de carbon în zonele urbane
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Comisia europeană a anunțat că 200 de milioane de euro, bani europeni, vor fi investiți în țara
noastră. Anunțul a venit din partea Corinei Crețu.
198,2 milioane de euro din fondul de Coeziune vor
fi investite în renovarea liniei de cale ferată dintre
localitățile Coșlariu și Simeria, în zona centrală a României. Lucrările vor permite garniturilor de tren să
circule cu viteze între 120 și 160 km/h, acest lucru reducând durata deplasării între cele două localități cu
aproximativ 45 de minute, conform ec.europa.eu.
Comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat: „Modernizarea acestei linii de cale
ferată va stimula competitivitatea economică a

regiunilor Centru și Vest din România și va contribui
la protejarea mediului înconjurător, îmbunătățind
astfel, în mod concret, calitatea vieții cetățenilor
români.”
Astfel, 868.000 de persoane vor beneficia de conexiuni mai rapide între cele două regiuni menționate, în special locuitorii din județele Alba și Hunedoara. Proiectul va permite, de asemenea, creșterea capacității liniei în termeni de trafic pentru
transportul de mărfuri, acest lucru contribuind la
creșterea economică pe plan local. Lucrările urmează să fie finalizate în anul 2020.
Sursa: stiripesurse.ro

România a atras un sfert din fondurile europene
destinate investiţiilor în turism

» România a atras un sfert din
fondurile europene destinate investițiilor
în turism, respectiv 25,2 milioane de euro,
conform declarațiilor comisarului
european Corina Crețu.

„Sectorul turismului poate contribui semnificativ la creșterea economică a țării și, în special,
la dezvoltarea regiunilor și ocuparea forței de
muncă în acestea. Investițiile în turism au prevăzute 101 milioane de euro din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională. Un sfert din fondurile alocate acestui domeniu au fost atrase până
acum”, a spus Crețu.
oficialul european a avut, marți, o întâlnire
cu ministrul turismului din România, Mircea Dobre, în care au discutat despre proiectele cu
finanțare europeană din sectorul relevant. Cei doi
au subliniat potențialul turismului de a facilita
creșterea economică în regiunile mai puțin dezvoltate.
„Încurajăm regiunile mai puțin dezvoltate să
mizeze pe investițiile în turism ca parte a strategiilor de dezvoltare. Implementate în mod inteligent, ținând cont de atuurile locale, astfel de
investiții realizate cu fonduri europene pot duce
la dezvoltarea altor sectoare și a economiei per anwww.adrmuntenia.ro

samblu. Investițiile în turism trebuie să fie adaptate condițiilor locale specifice, de exemplu ca
parte a strategiilor de regenerare urbană sau de
specializare inteligentă”, a adăugat Crețu.
Potrivit sursei citate, turismul reprezintă un
sector transversal și implică o mare diversitate de
servicii și profesii, iar acesta poate beneficia de
investiții în domenii precum eficiența energetică,
protecția mediului, dezvoltarea mediului de afaceri și ocuparea forței de muncă.
Reprezentanța Comisiei europene precizează
că România beneficiază de o alocare de peste 22
de miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune
pentru perioada 2014 — 2020.
Investițiile în turism au prevăzute 101 milioane de euro din fondul european pentru Dezvoltare Regională
Astfel, în această perioadă se are în vedere
atingerea unui număr de aproape 500.000 de
angajați în stațiunile turistice, creșterea cu 10.000 a
numărului de vizite la obiectivele de patrimoniu
cultural și natural, cât și la atracțiile turistice care
beneficiază de finanțare și creșterea cu 10.100 de
metri pătrați a suprafeței clădirilor și spațiilor de
turism noi sau reabilitate din stațiunile turistice și
din Delta Dunării.

Sursa: stiripesurse.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

200 de milioane de euro,
fonduri europene pentru România

9

Info Regional Sud Muntenia

10

Buletin Informativ nr. 342 / 25 septembrie - 1 octombrie 2017

Ostroavele de pe Dunăre
din zona judeţului Călăraşi

» Riveranitatea județului Călărași la
Dunăre creează o atractivitate turistică
deosebită, dar insuficient exploatată.

numărul mare de ostroave cu un pitoresc nemaiîntâlnit, ramificarea cursurilor principale prin
brațe unice, creează atât un cadru natural ce predispune la relaxare, cât și condiții propice pentru
practicarea vânătorii și a pescuitului sportiv. În
acest sens amintim cele trei rezervații naturale:
ostrovul Ciocănești, ostrovul Haralambie si ostrovul Șoimul.
La Sărulești se organizează anual campionatele naționale de pescuit sportiv la crap, iar în anul
2000 a fost organizat campionatul mondial de pescuit sportiv, stabilindu-se un record greu de egalat
- un exemplar de 40 kg.
Ramurile turistice constituite de fluviul Dunărea, ce delimitează județul în zona de sud și sudest, pe o lungime de 152 km, sunt extrem de bogate și menite a fi puse în valoare. Incintele îndiguite dintre fluviu și brațul Borcea, în suprafață de
cca 30.000 ha, canalele naturale cu zona de vegetație forestieră, floră și faună pot fi introduse în
circuite turistice cu amenajări și cheltuieli relativ
mici pot arăta vizitatorului un peisaj mirific asemănător celui din Delta Dunării.
www.adrmuntenia.ro

Acest potențial turistic insuficient exploatat
se află la mai puțin de 130 km de București și la
cca 100 km de municipiul Constanța și litoralul Mării negre, având legături auto pe Dn 3B (Călărași –
fetești – Cernavodă – Basarabi – Constanța) și pe
Dn 3A (ostrov – Adamclisi – Constanța).
Amplasarea județului Călărași pe fluviul Dunărea și pe brațul Borcea al fluviului îi oferă un
potențial turistic foarte mare. De altfel, aici există
câteva plaje amenajate, precum Plaja Mare, amplasată vizavi de Parcul Central al orașului, sau
Plaja de la Podul 4, unde se poate ajunge doar cu
mașina. totodată există și un traseu cu vaporul
peste Dunăre, până în Silistra de pe malul bulgăresc.
Sursa: calarasi.ro

ostrovul Șoimul

http://regio.adrmuntenia.ro
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ostrovul Haralambie
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Argeş

Eveniment cultural-artistic şi culinar,
la Topoloveni

11
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Marți 3 octombrie, la topoloveni are loc un eveniment deosebit. este vorba despre „Ziua Porților
Deschise” la fabrica de conserve din oraș, deținută
în prezent de compania MGC topoloveni.
evenimentul, organizat de Primăria orașului
topoloveni, în parteneriat cu MGC topoloveni, celebrează bunătățile preparate în localitatea argeșeană. organizatorii au pregătit pentru participanți
și un spectacol cu muzică și dansuri populare, o masă bogată și focuri de artificii.
Construită în 1901, fabrica de prelucrare a fructelor și legumelor din topoloveni a fost preluată în
2002, de către MGC topoloveni, companie aparținând familiei hotelierului libanez Mohammad Murad. Compania a investit 3,7 milioane de euro în modernizarea fabricii vechi, ce poartă acum denumirea de fabrica de Conserve fructe, Legume, Carne
și Mixte. „Ziua Porților Deschise” are loc marți, începând cu ora 16:00, la sediul MGC topoloveni, str.
Maximilian Popovici, nr. 6.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Călăraşi

DJ 411 şi DJ 403
vor fi reabilitate prin PNDL

Luni, 25 septembrie, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene s-au semnat contractele de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a județului Călărași, prin Programul național
de Dezvoltare Locală – subprogramul Infrastructură
la nivel județean, domeniul Construirea, modernizarea și reabilitarea drumurilor județene, drumuri
de interes local, respectiv drumuri comunale și/
sau drumuri publice din interiorul localităților.
obiectul celor două contracte îl constituie alocarea unei finanțări din bugetul ministerului în sumă totală de 23.496.688,44 lei pentru modernizarea Dj 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț – limita județului (Hotarele) Km 0+00 – Km 18+090, județul Călărași, respectiv 58.241.036,86 lei pentru reabilitarea Drumului județean 403 între Dn31 (Mânăstirea) –
Luica Dn 4 (Șoldanu) – Radovanu (Dj411), Km 0+
www.adrmuntenia.ro

000 – Km 34+800.
24.189.953,40 lei reprezintă valoarea totală a
obiectivului de investiții ce urmează a demara pentru
reabilitarea Drumului județean 411 și 59.357.184,26
lei valoarea totală înscrisă pe cel de-al doilea contract de finanțare.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cel mai mare proiect
de infrastructură de transport al judeţului
Dâmboviţa, finanţat prin POR

12

Dâmboviţa

www.adrmuntenia.ro

a proiectului; 4.223.805,30 lei – contribuția proprie
a Consiliului județean, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
obiectivul general al proiectului este accelerarea creșterii economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale din județul
Dâmbovița, prin stimularea mobilității, rezultat al
modernizării infrastructurii județene de transport
și asigurării conectivității indirecte la rețeaua ten-t.
obiectivul specific al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și
urbane situate în proximitatea rețelei ten-t, prin
modernizarea Dj 720, Dj 720B, Dj 711 și Dj 101B pe
traseul limita județ Prahova – Moreni – Gura ocniței –
Răzvad – ulmi – târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești –
Butimanu – niculești – limita județ Ilfov.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Marți, 26 septembrie, în Sala unirii a Consiliului județean Dâmbovița a avut loc conferința de
lansare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii
de transport județean prin modernizarea DJ 720,
DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul limită județ
Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi –
Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra –
Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu –
Niculești – limită județ Ilfov”, finanțat în cadrul
PoR 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională”,
Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității
regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.
În deschiderea conferinței, președintele Consiliului județean Dâmbovița, Alexandru oprea, a
mulțumit tuturor celor prezenți la eveniment și a
subliniat importanța acestui proiect pentru dezvoltarea județului Dâmbovița. totodată, a precizat
faptul că, în scurt timp, va fi demarată procedura
de achiziție pentru proiectul tehnic. Cu scopul realizării investiției într-un timp cât mai scurt, drumul,
cu o lungime de 62,12 km, urmează a fi împărțit în
4 loturi: „Vă mulțumesc tuturor care, astăzi, sunteți prezenți la conferința de presă ce marchează
lansarea celui mai mare proiect de infrastructură
de transport al județului Dâmbovița. Investiția este una de anvergură și reprezintă un pas semnificativ pentru dezvoltarea județului Dâmbovița, dar
și a Regiunii Sud Muntenia. Proiectul presupune
modernizarea traseului interjudețean (format din
4 drumuri județene), pe o lungime de 62,12 km. Un
număr de 16 localități sunt tranzitate de drumurile județene ce fac obiectul acestui proiect. În
plus, proiectul vizează reabilitarea a 4 poduri existente pe traseul interjudețean.”
Valoarea totală proiectului este de 211.822.388,29
lei, din care: 179.511.725,29 lei – asistență financiară nerambursabilă feDR, reprezentând 85% din valoarea eligibilă a proiectului; 27.454.734,46 lei –
asistență financiară nerambursabilă din bugetul
național, reprezentând 13% din valoarea eligibilă
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S-a semnat contractul de execuţie
pentru realizarea centurii ocolitoare a municipiului
Giurgiu şi refacerea podului de la Grădiştea
Giurgiu

la finalul anului 2019, lucrările la Podul de la
Grădiștea vor fi finalizate.
„Vă mulțumesc pentru că ați ales Giurgiu, să
faceți acest anunț. În ultima perioadă s-a intensificat foarte mult circulația tirurilor la intrarea în
oraș și odată cu realizarea acestei centuri ne veți
ajuta și pe noi, ca și administrație locală să realizăm Planul de mobilitate urbană.”, a declarat
primarul nicolae Barbu. În încheiere, Răzvan Cuc
și-a luat angajamentul că se va monitoriza personal ca toate termenele prevăzute în contract să
fie respectate.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Ambasadorul
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
în vizită la Slobozia
Ialomiţa

Slobozia a primit la sfârșitul săptămânii trecute vizita ambasadorului Regatului unit al Marii Britanii și Irlandei de nord, Paul Brummel, care s-a întâlnit cu oficialii administrației locale și județene.
Ambasadorul Paul Brummel a fost primit la sediul Primăriei Municipiului Slobozia de către primarul Adrian Mocioniu, președintele Cj Ialomița, Victor Moraru, prefectul județului Ialomița, Gigi Petre,
și deputatul de Ialomița, Andrei Pop.
Discuțiile purtate cu această ocazie au vizat
identificarea oportunităților de investiții la nivelul
județului Ialomița și întârirea relațiilor de prietenie și colaborare cu Marea Britanie.
Ambasadorul Paul Brummel a declarat la această întrunire următoarele: „Am avut o discuție
foarte productivă pe două teme importante pentru Ialomița, pentru România, una este situația comunității române din Marea Britanie, și în cadrul
vizitei din această săptămână ministrul de externe
Boris Johnson a subliniat că românii sunt bineveniți în Marea Britanie, sunt bine integrați și vrem
să asigurăm drepturile lor după brexit.
www.adrmuntenia.ro

Am discutat despre legăturile care există deja
cu autoritățile din județul Ialomița și l-am felicitat pe domnul Pop pentru noul rol, foarte important pentru noi, de președinte al grupului de prietenie România – Marea Britanie și mesajul central
al meu este că ieșim din Uniunea Europeană, dar
vrem să construim o relație și mai bună cu partenerii, mai ales cu România și legătura parlamentară este un aspect foarte important în acest parteneriat, deci vrem să lucrăm cu domnul Pop în această privință – și summitul parlamentar NATO de
la București, unde va fi o prezență mare de parlamentari din Marea Britanie va fi prima oportunitate de dezvoltare a acestor legături după alegerile din Marea Britanie din acest an.”
Întâlnirea dintre Ambasadorul Marii Britanii,
Paul Brummell, și oficialii județului reprezintă un
prim contact, încheiat cu lansarea invitației către
excelența Sa de a participa la forumul Invest România, care va avea loc în luna mai a anului viitor
în orașul Amara.
Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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La sediul Primăriei Municipiului Giurgiu a avut
loc o conferință de presă ce a avut ca scop prezentarea situației a două mari proiecte, respectiv
centura ocolitoare a orașului Giurgiu și refacerea
podului de la Grădiștea.
În deschiderea evenimentului, ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat următoarele:
„Am vrut să vin în fața dumneavoastră cu măsuri
concrete. Astăzi am urcat pe SEAP proiectul cu
realizarea șoselei de Centură a Giurgiului. A fost
o promisiune făcută pe care am vrut să o țin față
de giurgiuveni”. finanțarea pentru ambele proiecte este facută prin uniunea eropeană, iar până
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Cea de-a XVI-a ediție a târgului de toamnă de
la Ploiești s-a deschis joi în parcul „Toma Socolescu”. În cadrul acestuia, zeci de comercianți din
Prahova și din alte județe își îmbie clienții să cumpere produse apetisante, cu prețuri accesibile: carne, brânzeturi, miere, dulciuri de casă, legume, fructe, dar și vin, must, țuică sau palincă.
De la târg se mai pot cumpăra: faguri de miere, miere cu nuci sau cu cătină, polen, dulcețuri, prăjituri de casă, kurtos kalacs, diverse soiuri de legume de toamnă, iar în zona amenajată destinată alimentației publice de tip restaurant, clienții sunt așteptați cu friptură de porc, hamsii prăjite, cârnați,
pastramă, frigărui, murături, must și vin. De la târg
nu lipsesc nici comercianții de flori, obiecte de artizanat, ii, haine și căciuli de blană. târgul de toamnă – organizat de SC Hale și Piețe SA, Consiliul Local
al Municipiului Ploiești și Primăria Municipiului Ploiești – va rămâne deschis până pe 11 octombrie.
Sursa: ziarulprahova.ro

Teleorman

Inaugurarea subunităţii ISU
de la Drăgăneşti Vlaşca

Subunitatea ISu de la Drăgănești Vlașca, pentru intervenție în cazul producerii unor incidente
pe Dn6, șosea ce leagă localitățile Alexandria și
București, va fi inaugurată pe 6 octombrie.
În prezent, lucrările sunt aproape de finalizare. „În curând, în localitatea Drăgănești Vlașca se
va operaționaliza un nou punct de lucru al pompierilor teleormăneni care să asigure intervenția rapidă în acea zonă, știut fiind faptul că distanța față
de subunitatea din Alexandria, în raionul de intervenție în care se regăsește, este una destul de mare. Aici se vor afla 24 de ore din 24, în slujba cetățenilor, un echipaj de prim-ajutor cu o ambulanță
SMURD și un echipaj de stingere cu apă și spumă,
care are în dotare și modulul de descarcerare pentru asigurarea intervenției în cazul accidentelor
rutiere. În urma analizelor operative realizate încă de la începutul acestui proiect, a reieșit faptul
că timpul de răspuns la intervenție va fi redus la
www.adrmuntenia.ro

jumătate, ceea ce înseamnă creșterea gradului de
siguranță oferit cetățenilor”, a declarat col. Marius Stancu. obiectivul de la Drăgănești Vlașca face
parte din planul privind redimensionarea și reașezarea subunităților ISu în teritoriu pentru scurtarea timpului de răspuns, pe care șeful ISu și la propus încă de la preluarea acestei funcții.

Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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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 / 1 octombrie 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.

