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EVENIMENTE

Fonduri de peste 20 de milioane de lei pentru
dezvoltarea turistică a staţiunii Pucioasa, prin POR

» În data de 1 noiembrie, directorul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu
primarul orașului Pucioasa, ing. Constantin
Ana, au semnat primul contract de finanţare
PoR pentru dezvoltarea infrastructurii
turistice de la nivelul regiunii noastre!

unitatea Administrativ-teritorială Pucioasa, în
calitate de beneficiar, va primi asistenţă financiară
nerambursabilă pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimaterică orașul Pucioasa” în cadrul Programului operaţional Regional, prin Axa prioritară 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă
a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.
www.adrmuntenia.ro

Contractul de finanţare are o valoare totală de
21.429.171,23 lei, din care 20.122.968.65 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în staţiunea
balneoclimaterică Pucioasa.
Prin acest proiect, ce are o durată de implementare de 48 de luni de la semnarea contractului, se
urmărește reabilitarea infrastructurii rutiere în suprafaţă totală de peste 6 kilometri de străzi, precum și crearea de spaţii verzi în suprafaţă totală de
peste 7 mii de metri pătraţi.
Rezultatul obţinut în urma derulării acestui proiect important pentru dezvoltarea turistică a orașulului Pucioasa va fi creșterea numărului de vizitatori în
staţiunea balneoclimaterică cu peste 20% faţă de anul
2015, în termen de 5 ani de la finalizarea contractului.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului operaţional Regional s-au depus în total
811 proiecte, prin care aplicanţii solicită fonduri
feDR și de la bugetul de stat în valoare de peste 3
miliarde de lei. Dintre acestea, până în prezent s-au
semnat contracte de finanţare pentru 93 de aplicaţii, prin care beneficiarii vor obţine fonduri nerambursabile ce însumează peste 510 milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

Restaurarea Bisericii de lemn
„Cuvioasa Paraschiva” de la Cândeşti,
prin POR 2014 - 2020

» Miercuri, 1 noiembrie, s-a semnat
un nou contract de finanţare în cadrul
Programului operaţional Regional pentru
conservarea și promovarea patrimoniului
cultural din Sud Muntenia!

noul proiect ce va fi finanţat cu fonduri nerambursabile PoR este cel de-al treilea contract semnat la nivelul judeţului Dâmboviţa în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.
Parohia Cuvioasa Paraschiva - Cândești vale este beneficiarul proiectului cu titlul „Consolidare restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica
de lemn ‘Cuvioasa Paraschiva’ Vârtop”. valoarea totală a contractului este de 9.914.139,91 lei, din care
9.715.857,11 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată prin fonduri feDR și de la bugetul de stat.
Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din dealul vârtop se află în prezent într-o stare avansată de
degradare pe mai multe componente: fundaţii și
www.adrmuntenia.ro

elevaţii, structura pereţilor interiori transversali,
acoperiș, instalaţie electrică, pictura interioară și
exterioară etc.. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile PoR se vor realiza lucrări de restaurare și consolidare a bisericii - monument reprezentativ pentru judeţul Dâmboviţa, ce datează încă din anul 1713,
din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu.
Implementarea proiectului are o durată de 51
de luni, de la data semnării contractului de finanţare, și urmărește valorificarea potenţialului turistic al lăcașului de cult pe piaţa turistică naţională
și internaţională, prin restaurarea și introducerea
acestuia în circuitul turistic.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Priorităţii de investiţii 5.1 s-au depus până în prezent 41
de aplicaţii, ce au o valoare totală de aproximativ
440 de milioane de lei, din care potenţialii beneficiari solicită în total fonduri nerambursabile de peste 425 de milioane de lei.
Dintre cele 41 de proiecte, până la această dată s-au semnat 7 contracte de finanţare în valoare
totală de aproape 94 de milioane de lei, din care
peste 91 de milioane de lei reprezintă suma solicitată din fondurile feDR și de la bugetul de stat.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

Fonduri de aproximativ 13,5 milioane de lei
pentru modernizarea Grădinii de vară
din staţiunea Amara

În data de 3 noiembrie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu
Mușat, împreună cu primarul orașului Amara, Ion Măiţă, au semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Grădina de Vară, Amara, județul Ialomița”, în cadrul Programului operaţional Regional (PoR) 2014 - 2020.
unitatea Administrativ-teritorială Amara, în
calitate de beneficiar, obţine, prin acest proiect, primele fonduri nerambursabile din PoR alocate pentru exerciţiul financiar 2014 - 2020.
Acesta este cel de-al doilea proiect finanţat
la nivelul regiunii Sud Muntenia în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea
unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă,
prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a
unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care
să includă reconversia regiunilor industriale aflate
în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.
valoarea totală a contractului de finanţare este de 13.801.295,88 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 13.759.602,04 lei (fonduri feDR: 11.695.661,73
lei; fonduri din bugetul naţional: 1.788.748,27 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 275.192,04 lei).
Cu ajutorul fondurilor PoR, pe parcursul celor
33 de luni de implementare, de la semnarea contracwww.adrmuntenia.ro

tului, vor fi realizate lucrări de modernizare și amenajare în Grădina de vară de la Amara, în vederea
creșterii atractivităţii acestei zone verzi, care anual găzduiește o serie de evenimente artistice, culturale și în domeniul turismului de interes naţional,
dar și internaţional.
Prin acest proiect se urmărește, totodată, dezvoltarea turismului, prin creșterea numărului de vizite cu 35% în Grădina de vară, care reprezintă un adevărat centru al culturii și turismului pentru staţiunea balneară ialomiţeană.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul celor două apeluri deschise pentru dezvoltarea durabilă a turismului prin Prioritatea de investiţii 7.1,
s-au depus 12 aplicaţii în valoare de peste 171 milioane de lei, din care solicitarea totală a fondurilor nerambursabile depășește 160 milioane de lei,
valoare ce reprezintă aproximativ 228% din alocarea regională. Reamintim că pentru proiectele de
investiţii în infrastructura de turism, alocarea iniţială pentru Sud Muntenia este 70,46 milioane de
lei.
Prin cele 12 aplicaţii depuse de unităţile administrativ-teritoriale din regiunea noastră, în calitate de solicitanţi eligibili, se urmărește dezvoltarea infrastructurii staţiunilor turistice balneare,
climatice sau balneoclimaterice.
http://regio.adrmuntenia.ro
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La sfârșitul lunii octombrie, ADR Sud Muntenia
a participat, la București, la Întâlnirea comunităţii de
interes în domeniul agriculturii ecologice în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru export, pentru IMMurile din România”. Proiectul este finanţat în cadrul
Programului de Cooperare elveţiano-Român pentru
reducerea disparităţilor economice și sociale între
ţările uniunii europene extinse.
obiectivele acestui proiect vizează următoarele: înfiinţarea a două centre de afaceri pentru promovarea exporturilor (CAe) în Bacău (regiunea nordest, cu potenţial în zone limitrofe) și în Ploiești (regiunea Sud Muntenia, cu potenţial în zonele limitrofe); realizarea unui program integrat de sprijinire a
exportului, având ca rezultat creșterea exporturilor
IMM-urilor din sectoarele mobilei din lemn și agriculturii ecologice, aflate în zonele de interes; crearea
unor model de afaceri sustenabile pentru CAe care
să permită realizarea continuităţii activităţii acestora după implementarea proiectului; replicarea
la nivel naţional prin înfiinţarea unor CAe în toate zonele de dezvoltare ale României.
Grupul ţintă este reprezentat din IMM-uri care
au exportat cu succes limitat (exporturi ocazionale, care vând pe o singură piaţă ţintă sau către un singur distribuitor), care exportă produse cu valoare
adăugată mică, minimal procesate și care ar putea
avea o valoare adăugată mai mare, exportatori potenţiali, care nu exportă, dar au cunoștinţe limitate despre pieţe și își doresc să exporte, mici fermieri
care ar putea începe să exporte prin asociere, inclusiv în clustere.
Activităţile prevăzute în proiect vizează construirea infrastructurii CAe și realizarea de studii de
piaţă, instruirea firmelor, pe parcursul unui an și, în
ultima etapă, internaţionalizarea IMM-urilor, prin
participarea la târguri.
În data de 24 octombrie s-a dat startul selecţiei firmelor participante la un program complet de
instruire și promovare pentru a deveni competitive
pe pieţele internaţionale. Selecţia celor 80 de firme participante se va încheia în data de 10 noiembrie. vor fi selectate firme care au capacitate de
www.adrmuntenia.ro

producţie și competenţă managerială pentru a exporta produse cu valoare adăugată ridicată. Se pot
înscrie în program firmele care nu au mai exportat
până acum, dar și cele care au exportat pe o singură piaţă, către un singur distribuitor sau alte firme,
care, prin aplicaţia completată, dovedesc că au potenţial de export.
Astfel, vânzarea unor produse cu valoare adăugată mare printr-un grad ridicat de procesare și inovare, care au fost îmbunătăţite de-a lungul timpului, va fi punctată în procesul de departajare. De
asemenea, dotarea firmei cu echipamente tehnologice și capacitatea de a crește sau îmbunătăţi produsul pentru a corespunde noilor pieţe pot aduce
puncte participanţilor. Alte criterii determinante
sunt existenţa cererii pe pieţele internaţionale pentru produsul comercializat și bonitatea financiară
a firmei. În plus, este necesar ca firma să dispună de
o echipă de management flexibilă, capabilă să se
adapteze pentru a avea succes la export.
firmele selectate vor intra într-un program susţinut de instruire, desfășurat pe parcursul unui an.
Pregătirea va aborda următoarele teme: strategia
de export, analiza pieţelor internaţionale cu potenţial, crearea unor produse inovatoare și dezvoltarea
tehnologică, ambalare și etichetare, branding și promovare, legislaţie fiscală, certificare și standarde de
calitate, canalele de distribuţie. Cursurile vor fi susţinute de către o echipă de specialiști români și străini.
În paralel, firmele vor fi susţinute de către echipa de specialiști a Centrelor de Afaceri pentru export din Ploiești și Bacău, create în cadrul Camerelor de Comerţ și Industrie, în prima etapă a acestui
program, prin servicii de coaching și mentoring.
La finalul etapei de instruire, firmele participante vor avea un plan de afaceri pentru export și
pot participa gratuit la o serie de expoziţii internaţionale și sesiuni de matchmaking.
Pentru a aplica în cadrul acestui program, firmele interesante trebuie să completeze formularul de
aplicaţie disponibil online la adresa: www.caebc.ro/aplicatie sau www.caeploiesti.ro/aplicatie până în data
de 10 noiembrie.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Proiectul „Servicii integrate pentru export, pentru
IMM-urile din România”: Întâlnirea comunităţii
de interes în domeniul agriculturii ecologice
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joi, 9 noiembrie, ADR Sud Muntenia va organiza o
întâlnire de lucru ce va avea ca temă de discuţii procesul
de selectare și prioritizare a fișelor de proiecte pentru
Axa prioritară 4 din Programul operaţional Regional 2014 –
2020. evenimentul, ce se va derula începând cu ora 10:00,
este destinat membrilor Autorităţilor urbane, precum și
persoanelor responsabile cu elaborarea fișelor dezvoltate
din ideile de proiecte cuprinse în portofoliile documentelor strategice ale municipiilor reședinţă de judeţ din regiunea Sud Muntenia.
Această reuniune este prima dintr-o serie de întâlniri de lucru punctuale ce vor avea loc pentru reprezentanţii municipiilor de judeţ, care se ocupă de elaborarea
fișelor de proiecte, și pentru membrii Autorităţilor urbane, cu scopul de a veni în sprijinul acestora. Reamintim
că la sfârșitul acestui luni se va încheia etapa de evaluare

a conformităţii administrative și a admisibilităţii documentelor strategice – Strategiile integrate de dezvoltare urbană și Planurile de mobilitate urbană durabilă. Aceste
documente de programare sunt necesare pentru depunerea de proiecte de investiţii în cadrul Axei prioritare 4
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. După finalizarea etapei de evaluare a conformităţii administrative și
a admisibilităţii acestor documente de programare,
Autorităţile urbane, constituite la nivelul municipiilor
reședinţă de judeţ, vor lansa apelul de fișe de proiecte
pentru Axa prioritară 4. ținând seama de numărul mare
de idei de proiecte rezultate din Strategiile integrate de
dezvoltare urbană, inclusiv din Planurile de mobilitate
urbană durabilă, Autorităţile urbane de la nivelul regiunii
Sud Muntenia vor selecta cele mai importante idei de
proiecte, în funcţie de obiectivele specifice urmărite.

INFO ADR SUD MUNTENIA

George Piperea
• 14 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 1 noiembrie, colegul nostru George Piperea, șef Serviciu
Monitorizare proiecte PoR, a împlinit 14 ani de activitate în cadrul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să îl felicităm și să îi mulţumim pentru devotamentul și expertiza sa profesională dovedite prin activitatea desfășurată
în cadrul Agenţiei!
La Mulţi Ani cu succese pe toate planurile!

Angelica Dinu
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii noiembrie, colega noastră Angelica Dinu, expert Serviciul financiar - contabil, a împlinit 10 ani de activitate neîntreruptă în
cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să o felicităm și îi mulţumim pentru colegialitate și întreaga activitate derulată până în prezent în cadrul Agenţiei!
La Mulţi Ani cu împliniri!
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE VIITOARE

Întâlnire de lucru privind procedura
de selectare şi prioritizare a fişelor de proiecte
pentru Axa 4 a POR 2014 – 2020

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

7

Buletin Informativ nr. 347 / 30 octombrie - 5 noiembrie 2017

INFO REȚEAUA SUD MUNTENIA

Agenda programului INTERREG V-A
România - Bulgaria

Încă de la lansarea programului, în martie 2015
la Belogradchik, Secretariatul Comun pentru programul INTERREG V-A România - Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare transfrontalieră
(BRCt) Călărași pentru graniţa România - Bulgaria a
organizat o serie de evenimente, cu scopul asigurării unui înalt grad de transparenţă în ceea ce privește stadiul de implementare al programului. Astfel,
în aria eligibilă a programului au fost organizate conferinţe anuale, la care au fost invitaţi reprezentanţi
ai proiectelor finanţate, pentru a prezenta rezultatele obţinute, vizite la locul de implementare a unor
proiecte împreună cu presa, au fost organizate evenimente prin care s-au celebrat Ziua Cooperării și
Ziua europei, pentru a aduce obiectivele uniunii europene mai aproape de cetăţenii din aria eligibilă, evenimente de tip info-day pentru prezentarea oportunităţilor de finanţare oferite de program, cu scopul
de a înlesni înţelegerea condiţiilor de finanţare de
către cei interesaţi. nu au lipsit din această serie de evenimente întâlnirile cu beneficiarii, în cadrul cărora le-au
fost explicate regulile de implementare ale programului.
În luna noiembrie a acestui an, Secretariatul Comun va organiza Conferinţa Anuală a Programului
la Balchik, Bulgaria, cu scopul de a promova și prewww.adrmuntenia.ro

zenta celor interesaţi informaţii privind stadiul implementării programului INTERREG V-A România Bulgaria și a rezultatelor obţinute prin cele 88 de
proiecte contractate. tot în această lună este prevăzută organizarea unei vizite la locul de implementare a unui proiect finanţat în cadrul programului,
cu scopul de a disemina rezultatele obţinute.
În perioada rămasă până la finalul anului în curs
va continua activitatea de evaluare a aplicaţiilor ce
au fost depuse în cadrul celei de-a doua etape a celui de-al treilea apel dedicat Axelor prioritare 1 –
O regiune bine conectată, 2 – O regiune verde și 3 –
O regiune sigură. Implementarea proiectelor ce se
află acum în proces de evaluare va putea începe
în anul 2018, după ce Comitetul de Monitorizare va
lua o decizie privind evaluarea proiectelor. Prin acestea se urmărește creșterea contribuţiei la o europă
care protejează, a unei europe care capacitează, dar
și a unei europe care apără cetăţenii ei.
Pentru a afla mai multe despre Programul INTERREG V-A România–Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar și despre proiectele transfrontaliere aflate în curs de implementare, vă invităm să
accesaţi pagina de internet www.interregrobg.eu.
Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 6 noiembrie 2017
REGIUNEA SUD MUNTENIA

Axăă
A
prioritară

Prioritatea
de
investi"ii

2

2.1.A

2

2.2

3
3
3
3

Nr. Apel

D tă închidere
î hid
Dată
apel

PROIECTE DEPUSE

Alocare
apel/regiune
- mil. Euro -

Nr.
proiecte
depuse

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

PROIECTE RESPINSE

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

N
t
Nr. pro iiecte
respinse

Valoare
totală
- mil. Lei -

EVALUARE

Valoare
Valoare
N
t
Nr. pro iiecte
eligibilă
solicitată
în selec"ie
- mil. Lei - - mil. Lei -

CONTRACTARE

Valoare
totală
- mil. Lei -

N pro iiecte
t
Nr.
contractate

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

Acoperire
Alocare
alocare apel pe
apel/regiune
regiune
- mil. Lei -%-

POR/2016/2/2.1/A/1

04.05.2017 12:00

36,850

460

477,130

404,765

324,124

135

141,500

118,213

93,234

244

81

84,670

71,352

57,106

169,473

136,24%

POR/102/2/2

30.08.2017 12:00

27,220

190

1.115,699

912,946

603,223

5

25,210

21,803

14,652

185

0

0,000

0,000

0,000

125,185

470,16%

3.1.A
3.1.A

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
1

32,104
2,374

30,762
2,329

18,457
1,397

5
0

28,521
0,000

27,180
0,000

16,308
0,000

2
1

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

263,707
317,699

0,82%
0,44%

3.1.B

POR/2016/3/3.1/B/1

04.10.2017 10:00

45,710

62

394,856

346,863

333,605

3

23,040

22,232

19,659

59

0

0,000

0,000

0,000

210,220

149,34%

0

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

229,976

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

255,131

0,00%

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

751,155

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

83,472

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

39,229

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

38,323

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

16,011

0,00%

5.1

POR/2016/5/5.1/1

25.11.2016 12:00

38,530

41

438,483

434,469

425,712

14

99,256

97,387

95,401

20

7

93,982

93,123

91,259

177,199

186,41%

POR/2017/5/5.1/SUERD/1

28.12.2017 10:00

18,590

5

67,926

66,339

64,998

0

0,000

0,000

0,000

5

0

0,000

0,000

0,000

85,495

3

5
5

3.2
(1)

3.2

(1)

5.1

POR/2017/3/3.2/1

20.03.2018 12:00

50,006

0,000

0,000

76,03%

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

0

4

27,464

25,929

25,410

65,122

44,59%

5

5.2

POR/2017/5/5.2/2

15.10.2017 12:00

14,160

6

39,838

39,708

38,914

0

0,000

0,000

0,000

6

0

0,000

0,000

0,000

65,122

59,76%

5

5.2(1)

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

58,775

0,00%

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

340,691

339,229

332,315

575,289

58,28%

6.1

POR/2016/6/6.1/2

640,240

614,784

583,270

1

67,646

67,646

91,68%

6

13.07.2017 15:00

125,090

7

55,839

6

0

0,000

575,289

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

0

0,000

0,000

0,000

1.055,700

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

0

2

35,405

34,460

33,771

70,457

48,09%

7

7.1

POR/2017/7/7.1/2

21.10.2017 12:00

15,320

6

87,877

86,508

80,285

0

0,000

0,000

0,000

6

0

0,000

0,000

0,000

70,457

113,95%

6

7
8

(1)

6.1

(1)

0,000

0,000

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

61,857

0,00%

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

04.09.2017 12:00

4,220

12

32,073

30,796

30,105

6

14,797

14,810

14,513

6

0

0,000

0,000

0,000

19,408

80,34%

(2)

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

7.1

8.1

8

8.1

20.01.2018 13:00

16,650

0

0,000

0,000

0, 000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

76,573

0,00%

8

8.1

(2)

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

337,613

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

283,942

0,00%

10

10.3

POR/2017/10/10.1/10.3/1

24.04.2018 12:00

51,739

0,00%

11,250

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

TOTAL:

811

3.920,604

3.558,026

3.079,919

175

582,490

550,619

487,256

540

96

582,211

564,093

539,861

• Curs Inforeuro octombrie 2017: 4,6003 lei
• Valoare totală este formată din cofinanţare ue (feDR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanţare ue (feDR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanţare ue (feDR) și cofinanţarea de la bugetul de stat (BS).
• (1) Alocarea apelurilor POR 2014-2020 aferente SUERD este la nivelul celor 12 judeţe 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 naţional.

www.adrmuntenia.ro

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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Românii de peste hotare care doresc să își deschidă o afacere acasă pot să se înscrie în programul
Diaspora StartUp, în cadrul căruia trei proiecte,
selectate câștigătoare pot beneficia de o finanţare
nerambursabilă de până la 40.000 de euro, a informat fundaţia CAeSAR.
fundaţia anunţă lansarea înscrierilor pentru
trei proiecte „Diaspora StartUp”, finanţate din
fonduri europene disponibile prin Programul operaţional Capital uman 2014 - 2020, Axa prioritară
3 „Locuri de muncă pentru toți”. fiecare proiect
eligibil, selectat drept câștigător, va beneficia de
o finanţare nerambursabilă de până la 40.000 de
euro (cofinanţare 0). Programul se adresează cetăţenilor români cu vârsta minimă de 18 ani, care au
locuit peste hotare în ultimele 12 luni și doresc să-și
deschidă o afacere în ţară.

Candidaţii trebuie să facă dovada experienţei
sau studiilor în străinătate în domeniul în care intenţionează să-și deschidă afacerea. Scopul proiectelor este încurajarea antreprenoriatului românesc
prin susţinerea înfiinţării de companii cu profil nonagricol, în zona urbană, în toate regiunile de dezvoltare ale României, cu excepţia regiunii București-Ilfov.
Durata de implementare a fiecărui proiect este de maximum 36 de luni. În perioada imediat următoare, fundaţia CAESAR va organiza campanii de
informare și promovare, în mediile online și offline.
evenimente dedicate primei etape a proiectelor vor
avea loc în centre de referinţă din diaspora precum
Londra, Paris, Berlin, Bruxelles, însă înscrierile sunt
deschise pentru orice cetăţean român din diaspora
care îndeplinește condiţiile de eligibilitate.

Comisia europeană a deschis la 31 octombrie
mai multe cereri de propuneri de proiecte în cadrul
programului orizont 2020, componenta „Schimbări
societale”, tematica „Renaștere rurală”, după cum
urmează:
• Ce-RuR-08-2018-2019-2020: „Închiderea ciclurilor nutritive”;
• Dt-RuR-12-2018: „Inovația TIC pentru agricultură – Centre de inovare digitală pentru agricultură”;
• RuR-01-2018-2019: „Construirea unor politici rurale moderne privind viziunile pe termen lung și angajamentul societății”;
• RuR-02-2018: „Impactul socio-economic al digitalizării agriculturii și a zonelor rurale”;
• RuR-03-2018: „Contracte pentru livrarea eficientă și durabilă a bunurilor publice de agromediu”;
• RuR-04-2018-2019: „Instrumente și modele analitice pentru susținerea politicilor legate de agricultură și alimentație”;
• RuR-09-2018: „Realizarea potențialului economiilor regionale și locale bazate pe bioeconomie”;

• RuR-13-2018: „Sprijinirea comunității consilierilor agricoli să pregătească fermierii pentru epoca
digitală”;
• RuR-14-2018: „Soluții digitale și instrumente
online pentru modernizarea PAC”;
• RuR-15-2018-2019-2020: „Rețele tematice
care compun cunoștințe pregătite pentru practică”.
Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 13
februarie 2018 (pentru tematicile ce propun o singură dată de depunere a aplicaţiilor) și 11 septembrie 2018 (pentru tematicile ce propun 2 date de
depunere a aplicaţiilor pe an).
Eligibilitate: orice entitate constituită legal
în ţările participante la program.
Buget disponibil: 97.426.739 de euro, în funcţie de cererea la care se aplică; se acordă 100%
finanţare pentru acţiunile de cercetare și inovare
și acţiunile de coordonare și sprijin și 70% pentru
cele de inovare.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Orizont 2020: Cereri de propuneri de proiecte
pentru renaşterea rurală

www.adrmuntenia.ro

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Finanţare de până la 40.000 de euro
pentru românii din diaspora,
care vor să-şi deschidă o afacere în ţară

9
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Program de susţinere a meşteşugurilor
şi artizanatului, finanţat de stat

» ești artizan sau meșteșugar și vrei
să participi la Târgul Național pentru
Artizanat și Meșteșuguri 2017? te poţi
înscrie în programul de susţinere a
meșteșugurilor și artizanatului și vei
participa gratuit la târg.

Înscrierile online în cadrul ediţiei 2017 a Programului de susţinere a meșteșugurilor și artizanatului s-au deschis luni, 6 noiembrie, pe site-ul
www.aippimm.ro. Aplicaţia este deschisă până la
epuizarea bugetului. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul 2017 este de 890.000 de lei, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017.
Aplicanţilor admiși în program li se asigură participarea gratuită la târg, fiind suportate, prin schema de minimis, atât cheltuielile de transport pentru reprezentanţii beneficiarilor și pentru produsele acestora, în valoare de cel mult 2.000 de lei pentru târg, cât și cheltuielile de cazare pe perioada
desfășurării evenimentului, în cuantum de maximum
1.600 de lei/beneficiar pentru patru nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 de lei/noapte/persoană.
În vederea obţinerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat 2017, operatorii economici vor comwww.adrmuntenia.ro

pleta și vor transmite online formularul de înscriere în program. Admiterea în program se va face în
ordinea înscrierii.
Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri 2017 face parte din programul multianual de
stimulare a înfiinţării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii, implementat de Ministerul pentru
Mediul de Afaceri, Comerţ și Antreprenoriat, parte
integrantă a Săptămânii europene a IMM-urilor 2017,
o campanie de promovare a antreprenoriatului în
europa, de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional și local.
obiectivul general al schemei de minimis îl
constituie stimularea dezvoltării meșteșugurilor și
a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici
meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat, prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în localităţile rurale, dar și urbane, protejarea meseriilor ce presupun
un număr mare de operaţii executate manual în
practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară
și artizanat, promovarea acestor produse și servicii
pe pieţele naţionale și internaţionale.

Sursa: prahovaeconomica.eu

http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Casa memorială Constantin Noica
şi Capela Stella Maris din Teleorman

» Deși nu toată lumea știe,
teleorman a avut multe personalităţi
marcante la nivel naţional și chiar
internaţional. Două dintre acestea sunt
marele filosof și eseist Constantin noica,
precum și victor Antonescu,
o personalitate politică marcantă
de la începutul secolului.

victor Antonescu a fost ministrul justiţiei, ministru de finanţe și ministru de externe. Acesta a
avut și un rol important în cadrul unirii de la 1918,
executând o misiune extrem de periculoasă, călătorind sub identitate și acte false, neînarmat, inclusiv la bordul unui avion, pentru a pune la cale cooperarea dintre armatele române și franceze în cadrul
Primului război mondial.
ulterior, a participat la Conferinţa de Pace de
la Paris, unde a contribuit hotărâtor la soluţionarea
situaţiei românești.
Pe lângă faptul că cei doi sunt născuţi în teleorman, aceștia sunt și rude, și au avut aceeași moșie.
fosta moșie noica-Antonescu, prea puţin cunoscută mareului public, se află în apropiere de municiwww.adrmuntenia.ro

piul Alexandria. Aici este casa în care, în anul 1909,
se năștea Constantin noica. La momentul respectiv, moșia, de o frumuseţe unică, cu vedere la valea
râului teleormanul, se află pe teritoriul comunei vitănești, aici fiind consemnată în acte nașterea filosofului.
Moșia a fost preluată ulterior de familia Antonescu, de către soţii eliza și victor, buni prieteni cu
Regina Maria. Aceștia, impresionaţi de frumuseţea
capelei realizate de regină la Balcic - Stella Marris
(Stea de mare), au luat decizia să construiască aici,
în curtea conacului, o copie mai mică de pe aceasta, utilizând planurile originale puse la dispoziţie
de către Regina Maria.
Așa se face că astăzi, la doar câţiva kilometri
de Alexandria, se află o bijuterie arhitectonică unică în România, clasificată ca monument istoric. Interiorul este în întregime acoperit cu o frescă, de
factură neobizantină, realizată de pictorul Dimitrie
Bascu, în anul 1942, iar sarcofagul a fost sculptat în
piatră de sculptorul Boris Caragea. Interiorul monumentului este considerat o raritate, datorită structurii formate doar din altar și naos. Aici se află astăzi
mormântul lui Antonescu.
Sursa: beheader69.wordpress.com
http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Stadiul lucrărilor de construire
a noului spital din Mioveni

Structura viitorului spital va fi următoarea:
etajul vI - zonă administrativă și tehnică, farmacie, garderobă pentru pacienţi; etajul v - neurologie; etajul Iv - Medicină internă și Cardiologie;
etajul III - Pediatrie; etajul II - două săli de nașteri,
o sală ginecologie și o secţie de neonatologie cu
17 paturi; etajul I - patru săli de operaţie și o secţie
A.t.I.; subsol - Anatomie patologică, morgă, spălătorie, uscătorie și bucătărie.
Pentru noua unitate medicală va fi achiziţionată aparatură de specialitate de top, de la computer tomograf până la echipament de chirurgie mi-

INFO JUDEȚE

» Autorităţile publice locale au prezentat
de curând stadiul implementării lucrărilor
de construire a noului spital din Mioveni.

nim invazivă. Lucrările la viitoarea unitate spitalicească, amplasată în zona actualului Spital orășenesc „Sfântul Spiridon”, ar urma să fie gata la sfârșitul anului 2018.

Sursa: arges-stiri.ro

Municipiul Călăraşi şi-a propus
să realizeze obiective cu o valoare totală
de 24,70 de milioane de euro

Călăraşi

» În urma unui proces de negociere
între municipiile reședinţă de judeţ de la
nivelul regiunii Sud Muntenia, Călărași și-a
propus să realizeze în cadrul Axei
prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a Programului operaţional
Regional, obiective de investiţii în valoare
totală de 24,70 de milioane de euro.

Până la termenul limită – 31 octombrie a.c.,
cele șapte unităţi administrativ-teritoriale ale municipiilor reședinţă de judeţ de la nivelul regiunii
noastre au depus la sediul ADR Sud Muntenia, Strategiile Integrate de Dezvoltare urbană și Planurile
de Mobilitate urbană Durabilă. Aceste documente
de programare necesare pentru depunerea de proiecte de investiţii în cadrul Axei prioritare 4 au intrat în procesul de evaluare a conformităţii administrative și a eligibilităţii.
Serviciul evaluare, selecţie și contractare PoR
www.adrmuntenia.ro

va verifica aceste documente strategice în termen
de 30 de zile calendaristice. După finalizarea acestei etape, Autorităţile urbane, constituite la nivelul municipiilor reședinţă de judeţ, vor lansa apelul
de fișe de proiecte pentru Axa prioritară 4.
ținând seama de numărul mare de idei de proiecte rezultate din Strategiile integrate de dezvoltare urbană, inclusiv din Planurile de mobilitate urbană durabilă, Autorităţile urbane de la nivelul regiunii Sud Muntenia vor selecta cele mai importante idei de proiecte, în funcţie de obiectivele specifice urmărite.
Prin Axa prioritară 4 din cadrul PoR 2014 – 2020,
regiunea noastră dispune de fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de lei, distribuite astfel: pentru mobilitatea urbană (P. I. 4.1) – 163,33 milioane de
euro, pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15
milioane de euro, pentru regenerarea comunităţilor defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro,
pentru educaţie (P.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.
Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Experienţe europene de succes
la Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino”

Dâmboviţa

Giurgiu

cât și în activităţile de diseminare și implementare
a noilor tehnici și abilităţi de lucru dobândite, cadrele didactice au reușit să-și îmbunătăţească demersul didactic, să proiecteze și să desfășoare activităţi transdisciplinare, menite să dezvolte în rândul elevilor gândirea creativă, să crească motivarea și interesul pentru învăţare și să încurajeze folosirea resurselor tIC în scopul dezvoltării personale.
Prin acest proiect s-a beneficiat de învăţare,
informare, schimb de bune practici, implementate
cu succes în procesul educativ de către alte sisteme educaţionale europene, cu scopul de a ridica la
standarde europene prestaţia instituţiei noastre.
Participarea la formările internaţionale a fost un bun
prilej de îmbogăţire a experienţelor multiculturale, un prilej de a lega noi colaborări la nivel european, de a împărtăși și promova valorile naţionale.
Sursa: gazetadambovitei.ro

S-a aprobat Planul Urbanistic Zonal
pentru Canalul Cama din Giurgiu

unul dintre proiectele de hotărâre supuse atenţiei
consilierilor municipali în ședinţa ordinară de la sfârșitul
lunii octombrie a făcut referire la aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru canalul Cama. Prin acest proiect
de hotărâre aprobat de consilierii locali se urmărește
asigurarea unui cadru de dezvoltare controlată a acestui
fragment de ţesut semnificativ din zona de sud a municipiului, asigurând o imagine unitară și o reabilitare estetică a ceea ce ar putea fi o zonă de loisir pe care atât
locuitorii din Giurgiu, cât și vizitatorii ar putea-o frecventa.
una din priorităţile municipiului reședinţă de judeţ
este creșterea suprafaţelor de spaţii verzi amenajate,
create sau reabilitate accesibile publicului, și introducerea acestora în Registrul Local al Spaţiilor verzi.
Documentaţia supusă voturilor consilierilor detaliază și completează prevederile Planului urbanistic General și reglementează o serie de aspecte importante
în ceea ce privește valorificarea malurilor Canalului
Cama. Astfel, vor putea fi realizate investiţii ce vizează:
• crearea unui traseu-promenadă continuu pentru
www.adrmuntenia.ro

pietoni și bicicliști, pe cele două maluri ale Canalului Cama, cu traversare peste apă prin realizarea unui pod, ce
cuprinde spaţii de belvedere și alte funcţiuni specifice
zonei de loisir;
• dezvoltarea unui parc-grădină urbană, prin amenajarea peisageră a malurilor și amplasarea de mobilier urban;
• valorificarea malurilor Canalului Cama, prin amenajarea unor pontoane sau a altor spaţii în legătură cu apa;
• promovarea activităţilor în aer liber, prin amenajarea unor zone pentru sport, o instalaţie de tip tiroliană, locuri de joacă pentru copii, aparate de fitness, spaţii de închiriat biciclete etc.;
• amplasarea unor structuri ușoare cu funcţiuni specifice zonelor de loisir (ex.: foișoare, observatoare de
păsări, belvedere, pontoane etc.);
• definirea unor spaţii care să permită desfășurarea
unor manifestări artistice și culturale (ex. gradene, cinema în aer liber, scenă etc.);
• sistem de irigaţii, iluminat, împrejmuire.

Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiectul european erasmus+ KA1 „Improving
teaching process by innovative methods and parents
collaboration” se apropie cu pași repezi de final.
Cursurile urmate prin proiectul finanţat de uniunea europeană în cadrul programului Erasmus+
2014-2020 au răspuns nevoilor beneficiarilor Colegiului naţional „Constantin Cantacuzino”: cadre didactice, elevi, părinţi, prin creșterea calităţii actului educativ, prin abordarea inovatoare a curriculumului, integrarea tIC în predare și îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare și comunicare activă cu familia.
Profesorii s-au perfecţionat în domeniul lor de
specialitate, au împărtășit experienţa lor și celorlaţi colegi, iar elevii și părinţii au fost instruiţi să devină parteneri în procesul de predare - învăţare. Astfel, prin competenţele achiziţionate, atât în urma
formărilor în domeniul tIC, a metodelor inovative
de abordare crosscuriculară și de cultivare/dezvoltare a gândirii divergente, a colaborării cu familia,
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privind punctele gastronomice locale
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Ialomiţa

cât mai larg în comunităţile locale.
Programul de informare asupra acestor obiective va fi următorul:
1. Zona urziceni și localităţile limitrofe – 08.11.2017,
locaţia: Primăria urziceni, ora 10:00;
2. Zona fetești și localităţile limitrofe –
09.11.2017, locaţia: Galeriile LuMInA fetești, ora
11:00;
3. Zona Căzănești și localităţile limitrofe –
10.11.2017, locaţia: Primăria Căzănești, ora 10:00.
Sursa: guraialomitei.com

Sinaia, exemplu de bună practică
în implementarea proiectelor cu fonduri europene
Prahova

» există unităţi administrativ-teritoriale
care pot fi date drept exemple pozitive
pentru absorbţia fondurilor europene
alocate în exerciţiul financiar 2007-2013,
Sinaia fiind un astfel de exemplu.

În acest sens, staţiunea turistică prahoveană a
fost aleasă drept model de bună practică în accesarea și implementarea fondurilor uniunii europene.
Sâmbătă, 4 noiembrie, la Casino Sinaia, autorităţile
din Sinaia au prezentat celor peste de 100 de oficiali ai statelor membre, cum proiectul „Via Sinaia –
Design-VERDE-DESCHIS” a schimbat viaţa orașului
turistic.
La eveniment au participat reprezentanţi ai ţărilor membre ale Consiliului europei și invitaţi la nivel înalt ai organismelor internaţionale din domeniul planificării și dezvoltării teritoriale. vizita face parte din programul celei de-a 17-a sesiuni a Conferinţei europene a Miniștrilor Responsabili pentru
Dezvoltarea teritorială/ Regională (CeMAt). La întrevedere s-a abordat problematica zonelor funcţionale, iar vizita de studiu a reprezentat o bună
oportunitate pentru prezentarea unor proiecte implementate ce utilizează și promovează specificul
local și care contribuie la creșterea economică a
acestei zone.
Sinaia a fost singurul oraș din România ales penwww.adrmuntenia.ro

tru această vizită funcţională de lucru a CeMAt și
a reprezentat un prilej de promovare a valorilor
naturale și culturale din ţara noastră.
Sursa: prahovaeconomica.eu

http://regio.adrmuntenia.ro
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Având în vedere că la nivel naţional se desfășoară o campanie de informare privind Punctele gastronomice locale, Direcţia Sanitar-veterinară și pentru
Siguranţa Alimentelor Ialomiţa organizează, în diverse locaţii, întâlniri cu cei interesaţi care doresc
să afle informaţii despre cadrul tehnic aplicabil a normelor și condiţiilor de igienă care trebuie respectate. Materialele informative vor fi înmânate participanţilor la întâlnirile organizate și vor fi distribuite
și cu sprijinul administraţiilor publice locale, astfel
încât informaţiile să fie diseminate într-un cadru
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Au fost depuse proiectele
de modernizare pentru patru şcoli
din Zimnicea

Teleorman

» Pentru patru unităţi de învăţământ
din orașul Zimnicea au fost depuse, la
Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice și fondurilor
europene, documentaţiile tehnice pentru
finanţare în cadrul Programului naţional
pentru Dezvoltare Locală 2017 – 2020.

Astfel, vor beneficia de finanţare obiectivele de
investiţii „Modernizare și dotare Şcoala Gimnazială `Miron Radu Paraschivescu`, orașul Zimnicea, județul Teleorman”, cu o valoare alocată din bugetul
de stat de 7.547.637,58 lei; „Modernizare și dotare Şcoala Gimnazială nr. 2, orașul Zimnicea, județul
Teleorman”, cu o valoare alocată din bugetul de stat
de 9.761.323,76 lei; „Modernizare și dotare Şcoala Gimnazială nr. 3, orașul Zimnicea, județul Teleorman”,
cu o valoare alocată din bugetul de stat de 6.817.699,09
www.adrmuntenia.ro

lei; „Extindere, consolidare și modernizare Şcoala
nr. 4, oraș Zimnicea”, cu o valoare alocată din bugetul de stat de 3.836.590 de lei.
Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii primăriei, durata contractelor de finanţare
este de trei ani, iar acestea urmează să fie semnate până la 31 decembrie.
Cele patru proiecte vizează lucrări de reabilitare a structurii de rezistenţă, a instalaţiei electrice, termice și sanitare, a acoperișului, sălilor de clasă și grupurilor sanitare, precum și anveloparea clădirilor și dotarea cu mobilier și materiale didactice. totodată, se vor construi sau reabilita și extinde, după caz, sălile de sport și se vor dota cu mobilier, echipamente și materiale didactice. De asemenea, este cuprinsă în proiecte și amenajarea
curţilor interioare și a terenurilor de sport.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenda Construcţiilor / 6 noiembrie 2017

Ziarul Prahova / 6 noiembrie 2017

REVISTA PRESEI

târgoviște news / 4 noiembrie 2017

fonduri-structurale.ro / 5 noiembrie 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 judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
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 judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. Iv, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vI, cam.
626/627, mun. 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 informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie și de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării
Programului operaţional Regional.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare
ReGIo Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în judeţele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
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 / 6 noiembrie 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. Dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice și fondurilor europene, reprezentanţilor 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.

