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EVENIMENTE

Cea de-a doua întâlnire a stakeholderilor
în cadrul proiectului ClusterFY

» joi, 16 noiembrie, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de partener în proiectul ClusterFY,
a organizat la târgoviște cea de-a doua
întâlnire a grupului actorilor interesați de
revizuirea politicilor de clustere.

În cadrul acestei a doua întâlniri, ce a avut loc
la sediul Consiliului județean Dâmbovița, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin
Serviciul Dezvoltare, au oferit informații importante grupului actorilor implicați în politica de clustere despre proiectul ClusterFY, finanțat din Programul INTERREG Europe, activitățile derulate prin
proiect, precum și rezultatele acestuia.
Cei peste 30 de participanți prezenți la eveniment au aflat detalii despre activitățile realizate
și documentele elaborate de la începutul anului
până în prezent. Astfel, pe parcursul lunilor august
și septembrie 2017 au fost colectate date statistice
și informații publice ce au fost completate cu
informațiile calitative culese pe teren cu ajutorul
chestionarelor și interviurilor. De asemenea, la jumătatea lunii octombrie, s-a participat la cel deal doilea workshop inter-regional, ce a avut loc în
Groeningen, olanda, ocazie cu care s-au planificat
activitățile viitoare ce vor fi realizate în cadrul
www.adrmuntenia.ro

proiectului și s-au analizat acțiunile derulate până
la acea dată de către membrii consorțiului ClusterFY.
Reamintim că proiectul este implementat în
perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2021, de
către un consorțiu format din opt parteneri din
Suedia, olanda, Polonia, Slovacia, Grecia, Spania
și România, al cărui Coordonator este Agenția pentru Știință, Inovare și tehnologie din Vilnius, Lituania. Valoarea totală a acestui proiect este de
1.818.325 de euro, din care bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de
174.320 de euro, contribuția proprie a Agenției fiind
de 3.486,40 euro.
Proiectul ClusterFY se derulează în două etape: prima etapă, care are o durată de 3 ani este
dedicată învățării la nivel regional și schimbului de
experiență între parteneri. La finalizarea primei
etape de implementare, partenerii trebuie să realizeze un Plan Local de Acțiune pentru sprijinirea
elaborării de noi politici pentru domeniile abordate de proiect. Partenerii din proiect trebuie să
realizeze un plan de acțiune comun cu recomandări pentru nivelul european. În cea de-a doua
etapă, partenerii vor avea ca atribuții monitorizarea modalității în care se va implementa Planul de
Acțiune elaborat în etapa precedentă.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Luni, 20 noiembrie, la sediul ADR
Sud Muntenia s-a organizat un eveniment
de informare pentru toți cei aflați
în căutarea unui loc de muncă, cu scopul
de a prezenta noile oportunități de carieră
disponibile în această perioadă în
instituția noastră!

La această întâlnire, ce a avut un caracter informativ, au participat peste 40 persoane interesate să se alăture echipei noastre. Directorul Agenției, dr ing. Liviu Mușat, a urat tuturor bun venit și
a mulțumit pentru interesul manifestat față de
această inițiativă de familiarizare cu un mediu de
lucru performant, declarând următoarele:
„Astăzi, porţile Agenţiei noastre se deschid pentru dumneavoastră! Dorim să ne prezentăm, să ne
cunoaștem reciproc și să vă informăm despre oportunităţile de angajare pe care le avem pentru dumneavoastră. Întâlnirea de astăzi constituie pentru noi
un aport la efortul constant de a păstra în regiune
persoane calificate. În cei aproape 20 de ani de când
ne desfășurăm activitatea, am ajuns la concluzia că
este foarte greu să recrutezi mai ales tineri cu elan,
cu dorinţa de a munci. Cei mai mulţi dintre voi fie alegeţi să rămâneţi în București, fie plecaţi din ţară. Din
acest motiv, am decis să organizăm o întâlnire cu caracter informativ, deschisă și interactivă, pentru a
încerca să creăm punţi între dumneavoastră și noi,
pentru a vă oferi oportunitatea de a vă familiariza
cu Agenţia și, ulterior, în speranţa că v-am trezit interesul, pentru a vă câștiga în echipa noastră”.
Cu această ocazie, cei aflați în căutarea unui
loc de muncă au primit detalii despre activitățile
pe care le derulează ADR Sud Muntenia în domeniul
dezvoltării regionale, precum și despre oportunitățile de angajare. În această perioadă, Agenția oferă oportunități de angajare pentru absolvenții de
studii superioare în domeniile: juridic, tehnic, economic, administrativ, științele comunicării, sociologie,
științe politice, psihologie și științe comportamentale.
Concursurile de recrutare ce vor fi organizate
în perioada următoare vor avea loc astfel:
• 22 noiembrie – concurs pentru ocuparea a 4
posturi de expert în cadrul Biroului Verificare plăți
PoR, la sediul Agenției din Călărași;
www.adrmuntenia.ro

• 28 noiembrie – concurs pentru ocuparea unui
post de consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic la sediul Agenției din Călărași;
• 5 decembrie – concurs pentru ocuparea unui
post de expert în cadrul Serviciului evaluare, selecție și contractare PoR la sediul Agenției din Călărași;
• 12 decembrie – concurs pentru ocuparea unui
post de expert în cadrul Serviciului Dezvoltare la
sediul Agenției din Călărași;
• 12 decembrie – concurs pentru ocuparea unui
post de expert în cadrul Serviciului Dezvoltare la sediul Biroului județean Argeș din municipiul Pitești.
Informații specifice se pot obține la sediul ADR
Sud Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A,
Călărași, tel.: 0242/331.769 - persoană de contact:
Ioana MÂțu - șef Birou Resurse umane - e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul anunțurilor, bibliografiile, precum și
documentele necesare înscrierii la aceste concursuri pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la
adresa: www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă Documente utile - Bibliografii concursuri de angajare), link: http://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Reprezentanța Comisiei europene în România
derulează din data de 7 noiembrie a.c. campania
națională de comunicare InvestEU, în vederea susținerii Planului de Investiții pentru europa, o inițiativă comună a Comisiei europene și a Băncii europene de Investiții, care își propune să mobilizeze
investiții publice și private în sumă totală de 500
miliarde de euro până în 2020, pe tot teritoriul uniunii europene. În România, prin Planul de Investiții
pentru europa au fost deja acordate finanțări în suma de 258 milioane de euro, prin care se așteaptă
mobilizarea a aproximativ 943 milioane de euro
investiții totale.
Campania Investeu dezvăluie povești de succes,
proiecte ce au crescut rapid cu sprijin european,
creând noi locuri de muncă, infrastructuri de transport eficiente, energie regenerabilă, soluții îmbunătățite de asistență medicală, școli moderne și inovare în întreaga europă.
toți cei interesați de oportunitățile oferite de
către acest program european pot afla detalii ac-
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Campania naţională de comunicare InvestEU

cesând următoarele link-uri:
• Spot InvestEU Romania: https://we.tl/bmuB70n9P1
• Website InvestEU: https://europa.eu/investeu/home_ro
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proiecte
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Nr. pro iiecte
respinse

Valoare
totală
- mil. Lei -

EVALUARE

Valoare
Valoare
N
t
Nr. pro iiecte
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N pro iiecte
t
Nr.
contractate

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

Acoperire
Alocare
alocare apel pe
apel/regiune
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POR/2016/2/2.1/A/1

04.05.2017 12:00

36,850

460

477,130

404,765

324,110

144

152,065

127,039

100,404

232

84

87,551

73,877

59,107

169,521

131,96%

POR/102/2/2

30.08.2017 12:00

27,220

190

1.115,699

912,946

603,223

8

31,211

27,055

17,985

182

0

0,000

0,000

0,000

125,220

467,37%

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

263,781
317,789

0,81%
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

210,280

149,30%

0

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

230,041

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

255,203

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

751,367

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

83,495

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

39,241

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

38,334

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

16,015

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

177,250

186,35%

POR/2017/5/5.1/SUERD/1

28.12.2017 10:00

18,590

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

85,520

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

0,00%

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

65,140

44,58%

5

5.2

POR/2017/5/5.2/2

15.10.2017 12:00

14,160

6

39,838

39,708

38,914

1

4,169

4,126

4,043

5

0

0,000

0,000

0,000

65,140

53,53%

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

58,792

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

575,452

58,26%

6.1

POR/2016/6/6.1/2

640,240

614,784

583,270

1

67,646

67,646

91,66%

6

13.07.2017 15:00

125,090

7

55,839

6

0

0,000

575,452

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

1.055,999

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

70,477

48,08%

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

70,477

113,92%

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

61,874

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

7

17,057

17,058

16,717

5

0

0,000

0,000

0,000

19,413

68,97%

(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

76,595

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

337,708

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

284,023

0,00%

10

10.3

POR/2017/10/10.1/10.3/1

24.04.2018 12:00

51,753

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:

806

3.852,678

3.491,687

3.014,907

189

605,484

571,071

504,006

518

99

585,092

566,618

541,862

• Curs Inforeuro noiembrie 2017: 4,599 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

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 17 noiembrie 2017
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» Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în calitate de
organism Intermediar pentru
Programul operațional
Regional (PoR) 2014 – 2020,
dorește să vină în sprijinul
administrațiilor publice
locale de la nivelul regiunii
de dezvoltare Sud Muntenia,
prin informarea despre
disponibilitatea fondurilor
europene nerambursabile
alocate sectorului public
în acest exercițiu financiar,
prin PoR.

fondurile nerambursabile reprezintă un factor
de bază pentru îmbunătățirea condițiilor de viață
ale comunităților locale și regionale și, implicit,
pentru a genera creștere economică durabilă. Din
acest motiv ne dorim să accelerăm ritmul de contractare, pentru a îmbunătăți semnificativ gradul
de absorbție a fondurilor alocate prin PoR regiunii
noastre.
Bugetul PoR alocat regiunii Sud Muntenia pentru perioada de programare 2014 – 2020 este de
aproape 945 de milioane de euro.
În acest sens, Agenția invită toate unitățile
administrativ-teritoriale din regiunea noastră să
comunice dacă au în derulare investiții demarate
după data de 1 ianuarie 2014, ale căror lucrări pot
fi continuate cu sprijin financiar nerambursabil prin
liniile de finanțare ale Programului operațional Regional.
Pentru actualizarea nevoilor de finanțare a
investițiilor, unitățile administrativ-teritoriale vor
transmite Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, până în data de 5 decembrie 2017,
detalii privind stadiul implementării acestora la
adresa de e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro sau
www.adrmuntenia.ro

la tel.: 0242/331.769.
Astfel, ADR Sud Muntenia a publicat pe website-ul http://regio.adrmuntenia.ro, la secțiunea
Bibliotecă > fișiere suport (link: http://regio.adrmuntenia.ro/download_file/document/340/model-tabel-proiecte_1.xlsx), un document excel în cadrul
căruia se regăsesc un model de tabel, pentru completarea cu detaliile despre investițiile aflate în
derulare, precum și o foaie de lucru cu activitățile
eligibile PoR 2014 – 2020, pentru a afla în cadrul
cărei priorități de investiții pot fi accesate fonduri
europene nerambursabile pentru continuarea lucrărilor acestor investiții.
Ghidurile, împreună cu anexele, precum și
informații despre stadiul actual al implementării
programului operațional în Sud Muntenia pot fi
consultate pe website-ul Agenției dedicat exclusiv
derulării PoR - http://regio.adrmuntenia.ro.
Prin această inițiativă, ADR Sud Muntenia își
propune să vină în sprijinul potențialilor beneficiari din regiunea noastră, prin identificarea nevoilor comunităților locale și informarea privind disponibilitatea fondurilor nerambursabile PoR alocate regiunii Sud Muntenia.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Oportunităţi de finanţare POR 2014 - 2020
pentru continuarea lucrărilor de investiţii
aflate în derulare
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» joi, 16 noiembrie a.c., s-a desfășurat,
la Buziaș, cea de-a patra reuniune a
Comitetului Comun de Monitorizare al
Programului Interreg IPA de Cooperare
Transfrontalieră România-Serbia.

Cu această ocazie, a fost aprobat Ghidul Aplicantului pentru cel de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului Interreg
IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.
Potențialii beneficiari, precum și toți cei interesați de cooperarea transfrontalieră româno-sârbă în
cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia pot obține mai multe informații accesând secțiunea 2014-2020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro și www.romania-serbia.net.
Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia continuă finanțarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în zona de graniță
româno-sârbă pentru perioada de programare 20142020, prin intermediul Instrumentului de Asistență
pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul uniunii europene și al guvernelor celor două state. În urma
primului apel pentru propuneri de proiecte, lansat
pe 15 septembrie 2015, au fost contractate proiecte în valoare de 46,4 milioane de euro.
fondurile europene nerambursabile alocate
pentru cel de-al doilea apel pentru propuneri de
www.adrmuntenia.ro

proiecte din cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia sunt în
valoare de 20.276.320 euro. În perioada 2014-2020,
vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare,
în domeniile: promovarea ocupării forței de muncă
și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii, protecția mediului și managementului riscurilor, mobilitate și accesibilitate sustenabile și atractivitate pentru turism sustenabil.
Aria eligibilă a Programului este constituită din
județele timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).
România îndeplinește rolul de Autoritate de
Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și fondurile europene), Autoritatea națională fiind stabilită în cadrul Ministerului Integrării europene din Serbia, iar Secretariatul Comun este organizat la timișoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare transfrontalieră
timișoara, fiind sprijinit de Antena SC stabilită la
Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul Programului este realizat de către Autoritatea de Audit de
pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare sunt îndeplinite de către Autoritatea de Management.

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

A fost aprobat Ghidul aplicantului
pentru cel de-al doilea apel de propuneri
pentru proiecte în cadrul Programului INTERREG
IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia

Info Regional Sud Muntenia
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„Politica de Coeziune trebuie să fie susţinută în
continuare, deoarece a demonstrat valoare adaugată, conducând la creștere generală și noi locuri de
muncă în toată Europa. A răspuns provocărilor apărute, oferind soluţii integrate și diferenţiate la nivel european, regional și local”, a afirmat Marius nica, ministrul delegat pentru fonduri europene, săptămâna trecută, la Consiliul de Afaceri Generale (CAG)
de la Bruxelles.
În cadrul reuniunii CAG, reprezentanții Statelor Membre au analizat modificarea prevederilor Regulamentului ue 1303/2013 și acțiunile premergătoare Politicii de Coeziune post-2020, pe baza celui
de-al șaptelea Raport despre situația economică,
socială și teritorială la nivelul ue.
Participanții au discutat despre modul în care
politicile europene pot fi susținute și prioritizate
pentru a răspunde evoluțiilor de la nivelul ue, despre stabilitatea și planificarea strategică pentru
investiții pe termen lung versus flexibilitate pentru
abordarea schimbărilor apărute, tranziția graduală
între perioadele de programare, stabilirea unui set
comun de reguli pentru Politica de Coeziune și alte
instrumente financiare pentru programe asemănătoare, precum și despre mijloacelele de simplificare în aplicarea acestei politici.
„Susţinem ferm simplificarea în mod real a pro-

cedurilor de implementare a programelor, care trebuie să favorizeze climatul de investiţii răspunzând
provocărilor întâmpinate de beneficiari și autorităţi și, în același timp, să garanteze cheltuirea corectă a fondurilor, fără birocraţie nejustificată”,
a precizat ministrul nica.
Pe agenda ministrului delegat pentru fonduri
europene, în afară de participarea la reuniunea CAG,
mai sunt prevăzute întrevederi cu Mark Lemaître,
director general DG Regio, și cu ministrul pentru
finanțe, Cheltuieli Publice și Reformă din Republica Irlanda, Patrick o'Donovan.

Sursa: mdrap.ro

MDRAPFE a prelungit perioada de depunere a proiectelor
pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene (MDRAPfe) a
anunțat prelungirea apelului aferent obiectivului
Specific 7.1 Creșterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport și distribuţie a
energiei termice în orașele selectate și obiectivului
specific 7.2 - Creșterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice
în Municipiul București (apel de proiecte pe bază
www.adrmuntenia.ro

de listă de proiecte prioritare sau preidentificate)
din cadrul Programului operațional Infrastructură
Mare 2014 – 2020. noul termen până la care se pot
depune proiecte este 31.12.2019, ora 16.00.
Apelul de proiecte lansat în 09.06.2016, cu
o valoare totală de aproximativ 293,4 milioane
de euro, finanțează investiții în dezvoltarea infrastructurii de termoficare.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Marius Nica, ministrul delegat pentru fonduri europene:
Susținem ferm simplificarea în mod real
a procedurilor de implementare a programelor

Info Regional Sud Muntenia
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Autoritatea de Management pentru Programul
operațional Capital uman (AM PoCu), din cadrul
MDRAPfe, a lansat cinci ghiduri de finanțare în valoare totală de 551 mil. euro, pentru proiecte care
vizează reducerea șomajului și creșterea ocupării,
în special în rândul tinerilor.
„Este cel mai mare pachet de măsuri finanţat
din fonduri europene destinat șomerilor, inclusiv
tinerilor NEETs, și îmbunătăţirii situaţiei de pe piaţa muncii din România. Sprijinim în același timp și
angajatorii și pe cei care doresc să-și găsească un
loc de muncă, oferind stimulente care sa-i pună în
valoare pe tineri, o resursă valoroasă a României”,
a afirmat ministrul Marius nica.
Cele cinci apeluri de proiecte, cu finanțare din
Programul operațional Capital uman (PoCu), vizează inserția în piața muncii pe de o parte a tinerilor NEETs (persoane între 16 și 24 de ani care nu au
loc de muncă, nu urmează niciun program educațional sau de formare), pe de altă parte a celorlalte categorii de șomeri și persoane inactive.
Cererile de proiecte pentru sprijinirea tinerilor NEETs au o valoare totală de 254 milioane euro,
după cum urmează:
• 94 mil. euro pentru sprijinirea inserției pe piața muncii a tinerilor NEETs șomeri, cu accent pe cei
din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma („Viitor pentru tineri NEETs II”) din regiunile
nord-est, nord-Vest, Vest, Sud-Vest oltenia, București-Ilfov;
• 57 mil. euro pentru sprijinirea inserției pe piața muncii a tinerilor NEETs șomeri, cu accent pe cei
din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma („Viitor pentru tineri NEETs I”) din regiunile
Centru, Sud-est și Sud Muntenia;
• 103 mil. euro pentru „Scheme naţionale - programe de ucenicie și stagii I pentru tinerii NEETs
din regiunile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia”.
Apelurile care vizează celelalte categorii de șomeri și persoane inactive au o valoare totală de 297
milioane euro, din care:
• 206 mil. euro pentru „Scheme naţionale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoawww.adrmuntenia.ro

ne inactive, persoane de etnie romă, persoane din
mediul rural”.
• 91 mil. euro pentru „Subvenţionarea locurilor
de muncă și acordarea de prime de mobilitate pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie
romă, persoane din mediul rural” (prima de încadrare, prima de instalare, prima de relocare, prima
de activare).
Pot depune cereri de finanțare în cadrul apelurilor Viitor pentru tineri NEETs I și II, începând
cu 15 noiembrie 2017 și până în 17 ianuarie 2018,
furnizori autorizați de formare profesională a adulților, furnizori acreditați de servicii specializate
pentru stimularea ocupării, centre autorizate de
evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, organizatii sindicale, onG-uri, întreprinderi sociale de
inserție, organizații de tineret, legal constituite, angajatori, camere de comerț și industrie.
Pentru celelalte apeluri de proiecte, organizația care poate depune cereri de finanțare este Agenția natională pentru ocuparea forței de Muncă (AnofM),
începând cu 10 nov. și până în 28 dec. 2017 pentru
„Scheme naţionale - programe de ucenicie și stagii
I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, SudEst și Sud Muntenia” respectiv până în 30 iulie 2018
în cazul apelurilor „Scheme naţionale - programe
de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul
rural” și „Subvenţionarea locurilor de muncă și acordarea de prime de mobilitate pentru șomeri și
persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”.
Programul operațional Capital uman 2014-2020
are o alocare totală de 4,326 de miliarde de euro.
Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investițiile realizate prin fondul Social european
în perioada 2007-2013 și contribuind la reducerea
disparităților de dezvoltare economică și socială
dintre România și Statele Membre ale ue.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

POCU: Fonduri europene de peste jumătate
de miliard de euro, pentru proiecte de integrare
profesională a şomerilor şi tinerilor NEETs
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice
de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020

» Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și fondurilor
europene, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul
operațional Asistență tehnică 2014-2020
(PoAt 2014-2020), a lansat o nouă
versiune a Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor
din Programul operațional Asistență
tehnică 2014-2020 aprobat prin ordinul
ministrului delegat pentru fonduri
europene nr. 6789/14.11.2017.

Ghidul conține informații detaliate privind condițiile de eligibilitate a solicitanților și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare
a finanțării, evaluarea și selecția proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.
noua versiune include integrarea modificărilor
instituționale și legislative, precum și facilitarea procesului de pregătire și depunere a cererilor de finanțare, prin intermediul aplicației MySMIS2014.
În completarea Ghidului Solicitantului condiții
specifice de accesare a fondurilor din Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020, a fost actualizat
și documentul orientări privind accesarea finanțărilor acordate în cadrul PoAt 2014-2020, elaborat în vewww.adrmuntenia.ro

derea informării generale a potențialilor beneficiari.
Astfel, apelurile de proiecte se deschid în sistemul informatic MySMIS 2014 în data de 14.11.2017,
ora 16.00, și se vor închide în data de 31.12.2017, ora
23.59, fiind definite la nivel de axă prioritară după
cum urmează:
• Apelul de proiecte cod POAT/235/3: Axa
Prioritară 1 - Întărirea capacităţii beneficiarilor de
a pregăti și implementa proiecte finanţate din FESI
și diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri,
cu o valoare nerambursabilă de 24.534.597,74 lei
• Apelul de proiecte cod POAT/236/3: Axa
Prioritară 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, cu o valoare nerambursabilă de 57.125.906,59 lei
• Apelul de proiecte cod POAT/237/3: Axa
Prioritară 3 - Creșterea eficienţei și eficacităţii resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România, cu
o valoare nerambursabilă de 555.041.220,34 lei
Așa cum prevede mecanismul de aprobare a
proiectelor finanțate din PoAt 2014-2020, în cadrul
apelurilor pot fi depuse proiectele incluse în Planul de
proiecte PoAt 2017 revizia 2 aprobat de AM PoAt.
Ghidul poate fi descărcat accesând link-ul următor: http://www.fonduri-structurale.ro/descarcadocument/16272

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Puțini sunt cei care știu că o pădure
din teleorman adăpostește una dintre cele
mai prețioase comori botanice ale țării.
Pădurea troianu găzduiește bujorul
românesc, specie unică în europa, prezentă doar pe teritoriul României.

Pădurea troianu, denumită de localnici „Cornetu”, se găsește în partea de nord a Câmpiei Boianului, la contactul cu Câmpia Găvanu-Burdea, în
imediata apropiere a Pârâului Burlui.
Arie protejată de interes național, Pădurea
troianu, întinsă pe o suprafață de 71 de hectare,
adăpostește o specie endemică, amenințată cu dispariția. este vorba despre bujorul românesc, o plantă pe cale de dispariție din flora spontană a României, unică, de altfel, în europa.
Inclusă în Lista Roșie a Plantelor Superioare din
țară, bujorul românesc sălbatic se bucură de o zonă protejată, prin reducerea căilor de acces în pădure, plantarea salcâmilor, cât și prin interzicerea
oricăror activități sau acțiuni ce ar putea conduce
la o distrugere parțială sau totală a speciilor de
plante protejate.
Printre măsurile luate pentru protejarea superbului bujor românesc, în zonă a fost strict interzis pășunatul, precum și amplasarea stanelor și locurilor
de târlire.
Aprinderea și folosirea focului deschis, cât și abandonarea deșeurilor cu excepția locurilor special amenajate, sunt și ele incluse în categoria măsurilor adoptate pentru protejarea specie pe cale de dispariție.
Despre bujorul sălbatic se știe faptul că acesta
crește ocazional prin câmpiile și pădurile din Muntenia și din Dobrogea. Planta ierboasă, perenă, dispune de o tulpină neramificată, înălțată din rădăcină, de până la 50 de centimetri, urmată de frunze alterne, compuse, sectate sau dințate, strălucitoare și late. floarea de un roșu aprins este formată din 5-6 sepale și 7-11 petale, impresionând prin
frumusețe și unicitate.
Bujorul românesc, o plantă de altfel foarte toxică, cu excepția petalelor, poate fi admirat în luna
mai sau iunie, îndeosebi în rezervațiile naturale
din țară, precum cele din Măcin-Greci (Dobrogea),
www.adrmuntenia.ro

Pădurea Comana, Pădurea Ghimpați (Muntenia), Pădurea Plenița (oltenia), etc.
Înconjurat de numeroase legende și superstiții, bujorul, simbol al prosperității și a luxului, își
are existența în mitologia greacă, încă de pe timpul Războului troian. Se povestește că în această
perioadă Ares a fost rănit în lupta de Diomede, moment în care, doctorul Paeon, chemat de Zeus, a folosit un extract de plante și lapte drept medicament
pentru vindecare.
Se mai spune că altă dată, Hades, rănit de o săgeată trimisă de Heracle, este vindecat tot cu ajutorul plantelor miraculoase folosite de doctorul Paeon.
Mâniați, zeii au comandat pieirea lui Paeon, iar pentru a-l salva, Zeus îl transformă pe acesta într-o frumoasă floare: „paeonia” (peonia officinalis- denumire științifică) sau bujorul.
o altă legendă povestește că floarea ar reprezenta întruchiparea unei preafrumoase fete, în
timp ce în China, bujorul este omagiat ca simbol
al longevității.
tot despre bujor se spune că cei care îi rup
florile în timpul zilei, vor fi atacați de ciocănitori,
o altă supoziție fiind legată de faptul că, pentru
păstrarea proprietăților miraculoase, rădăcinile de
bujor se cer a fi culese doar pe timp de noapte.
Sursa: lataifas.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO TURISM SUD MUNTENIA

Rezervaţia Naturală Pădurea Troianu,
nepreţuită comoară botanică
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Argeş

„Balul Ancheta”,
un eveniment de real succes

INFO JUDEȚE

La finalul acestei săptămâni a fost organizată
a XV-a ediție a „Balului Ancheta”. La fel ca în anii
trecuți și ediția din acest an a fost un real succes,
cei mai puternici oameni din județ fiind invitați să
participe la acest eveniment. organizatorii și-au
dovedit din nou priceprea, reușind să adune la un
loc cele mai importante personalități ale Argeșului, în ceea ce a fost o seară de neuitat. oameni
cu care Argeșul se mândrește au fost felicitați, premiați și au primit aprecierea tuturor pentru ceea
ce fac pentru județul nostru. ediția din acest an s-a
desfășurat sub egida „Fabricat în Argeș”, proiect
lansat și susținut de către Dan Manu prin intermediul Consiliului județean Argeș. trebuie subliniat
că Dan Manu a primit și titlul de „Cel mai puternic
om al judeţului”, acesta fiind urmat de Șerban Valeca și ÎPS Calinic. un alt moment extrem de aș-

11

teptat a fost acela în care a fost lansat catalogul
„Cei mai puternici oameni ai Argeșului”, catalog
ce prezintă cei mai influenți oameni ai Argeșului.
evenimentul a fost presărat și cu foarte multe momente artistice, iar la final, cei prezenți au subliniat că această ediție a fost un real succes.
Sursa: ziartop.ro

S-a semnat contractul de finanţare pentru
modernizarea şi reabilitarea DJ211 D, tronson
DN 21 (Ștefan Vodă) – Libertatea – DN3B (Dichiseni)

Călăraşi

Marți, 14 noiembrie, președintele Consiliului
județean Călărași, Vasile Iliuță, a semnat contractul
de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea DJ211 D tronson
DN 21 (Ștefan Vodă) – Libertatea – DN3B (Dichiseni) –
km 13+500 – km 41+500, judeţul Călărași”.
Reabilitarea drumului este finanțată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul Infrastructură la Nivel Judeţean, domeniul Construirea/ modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice, clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale
și/ sau drumuri publice din interiorul localităţilor.
Valoarea totală a acestei investiții este aproximativ 10 milioane de euro, iar suma totală pe
care Consiliul județean Călărași a atras-o pentru
dezvoltarea infrastructurii rutiere în județ este de
peste 50 de milioane de euro.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

12

Buletin Informativ nr. 349 / 13 - 19 noiembrie 2017

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
face demersuri pentru obiectivele de investiţii
finanţate prin PNDL II
Dâmboviţa

Giurgiu

în valoare totală de 10.569.688 lei, și „Modernizare DJ
702 Limită judeţ Argeș - Cândești Deal – Cândești Vale” (L = 9,319 km), în valoare totală de 13.499.950 lei.
urmare a sumelor alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene pentru obiectivele de investiții cuprinse în cea de-a doua etapă a Programului național de Dezvoltare Locală (PnDL), până în prezent
Consiliul județean Dâmbovița a semnat 14 contracte de finanțare pentru 14 obiective de investiții din
cele 21 aprobate pentru județul Dâmbovița.
Sursa: ziardambovita.ro

Reţeaua de biciclete electrice
a ajuns la Giurgiu

» Zece biciclete electrice au putut
fi testate gratuit de giurgiuveni, vineri,
17 noiembrie, în cadrul unui proiect
transfrontalier finanțat prin Programul
InteRReG V-A România-Bulgaria 20142020. Bicicletele, amplasate în fața
teatrului „Tudor Vianu”, au fost la dispoziția
doritorilor în intervalul orar 9.00 – 17.00.

Proiectul este derulat de Agenția de Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri (ARDBC) Vidin, Bulgaria (partener lider), Camera de Comerț și Industrie
(CCI) Vidin, Bulgaria, Asociația Română pentru Industrie electronică și Software – oltenia, Romȃnia,
și Patronatul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii (PLIMM) Calafat, România. obiectivele specifice
ale proiectului sunt îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontaliere pentru conexiuni mai bune la rețeaua de
transport ten-t și crearea unei rețele pentru biciclete electrice în întreaga zonă transfrontalieră România – Bulgaria, în scopul de a realiza o mobilitate individuală îmbunătățită a transportului durabil.
În ceea ce privește aria proiectului, aceasta cuwww.adrmuntenia.ro

prinde județele Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko tarnovo, Ruse și Dobrich (+ capitala Sofia) din Bulgaria și Mehedinți, Dolj, olt, teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța (+București) din Romȃnia.
Mai multe detalii despre proiect se regăsesc
pe site-ul www.danube-ebike.net.
Sursa: stirigiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul județean Dâmbovița continuă demersurile necesare pentru implementarea cu succes a
obiectivelor de investiții – finanțate de Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
fondurilor europene – în județul Dâmbovița, în cadrul celei de-a doua etape a Programului național
de Dezvoltare Locală (PnDL).
În acest sens, pe 13 noiembrie 2017, au fost semnate alte două contracte de finanțare pentru alte două proiecte aprobate la nivelul Consiliului județean
Dâmbovița, respectiv „Reabilitare DJ 702D Dragomirești – Butoiu de Sus, km 11+970 – 17+659” (l = 5,69 km),

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 349 / 13 - 19 noiembrie 2017

Ialomiţa

Antreprenoreşti: Adoptă un Sat
selectează cea de-a treia comună

Comunitățile vizitate au fost Ciulnița, Gheorghe Lazăr și Săveni din județul Ialomița, dar și Ghindărești din județul Constanța.
echipa Antreprenorești urmărește să observe
potențialul local al comunelor vizitate și să interacționeze direct cu gospodarii care doresc să dezvolte economia în comunele lor.
Antreprenorii din Romanian Business Leaders
(RBL) vor avea ca obiectiv identificarea potențialului existent și încă neutilizat de respectivele comunități pentru a putea veni în sprijinul lor cu expertiză în dezvoltarea de strategii și planuri de dezvoltare economică.
Pentru comunele din județele Constanța și Ialomița proiectul Antreprenorești este în penultima

fază, după care urmează selecția finală. Programul
vizitelor a fost pregătit împreună cu reprezentanții
locali.
Criteriile care stau la baza preselecției sunt:
curba demografică –numărul tinerilor să fie în media demografică a țării, potențialul economic local
și interesul liderilor locali.
Proiectul Antreprenorești, inițiativă aparută
spontan la Summit-ul RBL din 2016, își propune să creeze strategii de dezvoltare viabile pentru perioada
2017- 2020 pentru minim zece comune selectate.
Concret, proiectul urmărește să producă rezultate
palpabile și replicabile în comunitățile rurale din
România, prin transfer de know-how specific (fonduri europene, management, schimb de experiență etc.), mentorat pentru antreprenori și administrație locală și prin identificarea potențialului local
de dezvoltare economică. Mai multe detalii puteți
obține vizitând site-ul proiectului, antreprenoresti.ro.
Sursa: guraialomitei.com

Împrumut de la Banca Mondială
pentru proiectul autostrăzii Ploieşti – Braşov

Prahova

Guvernul a adoptat săptămâna trecută, printrun memorandum, acordul de principiu pentru contractarea unui împrumut de la Banca Mondială în
vederea sprijinirii activităților preliminare realizării proiectului de construcție a autostrăzii Ploiești-Brașov.
Valoarea împrumutului este de până la 35 milioane euR, acordat prin intermediul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, instituție membră a Grupului Băncii Mondiale.
Ministerul finanțelor Publice și Ministerul transporturilor vor întreprinde demersurile necesare
pentru pregătirea proiectului și pentru solicitarea
asistenței financiare, urmând să se convină cu Banca Mondială instrumentul de finanțare care va fi
utilizat, pentru a permite demararea cât mai rapidă a activităților.
În cadrul Ministerului transporturilor va fi creawww.adrmuntenia.ro

tă o unitate de Management a Proiectului, care va
dispune de experiența necesară în ceea ce privește
implementarea unui astfel de proiect și aplicarea
procedurilor Băncii Mondiale.
Sursa: gazetaph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Luni, 20 noiembrie, echipa
Antreprenorești - Adoptă un Sat a pornit
în cel de-al treilea tur de vizite
al comunelor preselectate
din județele Constanța și Ialomița.
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Peste 70 de elevi
ai Liceului Pedagogic „Mircea Scarlat” au participat
la proiectul de orientare profesională Job Shadow Day
Teleorman

» În săptămâna „Să știi mai multe, să
fii mai bun!”, peste 70 de liceeni din
Pedagogic au participat la a 15-a ediție a
programului internațional de orientare
profesională junior Achievement România,
Job Shadow Day. Au învățat, astfel, pentru
o zi, despre profesii alături de angajați
în companii și instituții.

Proiectul răspunde la una dintre cele mai mari
provocări ale tinerilor aflați la vârsta explorării și
a căutării drumului către viitoarea profesie, iar
prin programul orientare profesională este facilitat
accesul elevilor la lumea reală a locurilor de muncă și este susținut implicarea companiilor și a instituțiilor publice, de la manageri la profesioniștii din
cele mai diverse meserii, în educația pentru orientare profesională a tinerilor.
Potrivit coordonatorului proiectului, prof. consilier Violeta Peșu, nu sunt suficiente discuțiile despre meserii, aplicarea testelor și a chestionarelor,
ci este nevoie de activități practice care să-i ajute
pe tineri în descoperirea ariilor de interes și a abilităților pentru o viitoare carieră de succes.
Cele mai cerute meserii de anul acesta au fost
cele de polițist, jurnalist, psiholog, medic și consulwww.adrmuntenia.ro

tant bancar, a mai precizat coordonatorul proiectului.
„Experienţa Job Shadow Day a însemnat explorare. Am aflat lucruri importante despre meseria de
psiholog și m-am convins că este ceea ce îmi doresc
să fac. Mă bucur că am făcut parte din acest proiect
pentru că am avut multe lucruri de învăţat”, a spus
Andreea L., elevă în clasa a XI – B.
„A fost o experienţă plăcută și care chiar m-a
interesat deoarece cu această ocazie am putut afla dacă mi se potrivește sau nu meseria de poliţist. M-a motivat foarte mult să mă pregătesc intens
pentru examenele ce vor urma”, a spus și eleva Ioana t. din clasa a XI –e.
La proiect au participat Inspectoratul de Poliție al județului teleorman, Spitalul județean de urgență teleorman, Centrul județean de Resurse și de
Asistență educațională teleorman/ Cabinet Individual de Psihologie și alte companii private.
Carmen Barbu, psiholog și psihoterapeut, a declarat că proiectul este o idee foarte bună pentru că
elevii au contact cu ceea ce înseamnă un cabinet de
psihologie iar astfel sunt depășite unele dintre miturile cu privire la această profesie (de tipul „dacă merg
la psiholog, ceilalţi mă cred nebun” sau „psihologul îmi va
da sfaturi”, „psihologul analizează pe toată lumea” etc).

Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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observator de Călărași / 17 noiembrie 2017

REVISTA PRESEI

Adevărul / 13 noiembrie 2017

www.adrmuntenia.ro

Primar PH / 4 noiembrie 2017

http://regio.adrmuntenia.ro

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
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 ARGEȘ
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 POPA, Andreea PLOEȘTEANU,
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 13 noiembrie 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.

