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EVENIMENTE

Seminar de informare destinat
autorităţilor publice locale din Argeş

» Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de organism
Intermediar pentru Programul operațional
Regional 2014 – 2020, a organizat joi, 19
aprilie, un seminar de informare destinat
autorităților publice locale din județul Argeș.

Cu această ocazie au fost prezentate oportunitățile de finanțare disponibile în cadrul apelurilor deschise prin PoR 2014 – 2020 pentru următoarele tipuri de investiții: sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii – Axa prioritară 13; reabilitarea
ambulatoriilor – Prioritatea de investiții 8.1 A – Ambulatorii; investiții în insfrastructura aferentă iluminatului public - Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea C – Iluminat public; investiții în infrastructura educațională - Prioritatea de investiții 10.1 apelurile dedicate învățământului obligatoriu, antepreșcolar și preșcolar (o.S. 10.1), învățământului profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul
vieții (o.S. 10.2) și universităților (o.S. 10.3); investiții pentru dezvoltarea de incubatoare de afaceri - Prioritatea de investiții 2.1, operațiunea B –
Incubatoare de afaceri.
Evenimentul, la care au participat peste 20 de
reprezentanți ai autorităților publice locale, a avut
loc la Pitești, fiind găzduit de Consiliul județean Argeș.
www.adrmuntenia.ro

următorul eveniment de informare din cadrul
caravanei de promovare PoR 2014 – 2020 va avea
loc în data de 26 aprilie, ora 11:00, la târgoviște, la
sala de ședințe a Consiliului județean Dâmbovița.
Cei care sunt interesați să participe la unul
dintre seminariile de informare de mai sus, sunt
rugați să contactați Serviciul Comunicare – persoană de contact: Șerban Georgescu, tel.: 0733/300.060,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.
Reamintim că prin această sesiune de informare, ADR Sud Muntenia își propune să vină în sprijinul potențialilor beneficiari din regiunea noastră –
autorități publice locale -, prin oferirea de informații importante privind investițiile ce pot fi realizate
cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia, prin PoR 2014 – 2020.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio 2014 - 2020 şi
are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de
finanţare din Regio puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail:
info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

Promovarea şi prezentarea oportunităţilor proiectului
„Start pentru afacerea ta! Regiunea Sud Muntenia”,
la Târgovişte!

» Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în calitate de
partener al proiectului „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, a
organizat miercuri, 18 aprilie, un nou
seminar de promovare a programului de
formare profesională antreprenorială și a
posibilității de accesare a unei finanțări
nerambursabile în valoare de maxim 40 de
mii de euro pentru înființarea unei afaceri
non-agricole, prin acest proiect.

Evenimentul a avut loc la sediul Consiliului județean Dâmbovița din târgoviște, fiind destinat unui
număr de 25 de persoane fizice din județul Dâmbovița care doresc să înființeze o afacere în mediul
urban, cu scopul creării de locuri de muncă.
www.adrmuntenia.ro

Proiectul vizează măsuri concrete de dezvoltare a culturii antreprenoriale la nivelul regiunii noastre, de orientare a persoanelor cu potențial antreprenorial spre formare profesională, de îmbunătățire a abilităților antreprenoriale și sprijină demararea unor afaceri în domenii cu valoare adăugată
ridicată, generatoare de noi locuri de muncă.
Acordarea de sprijin pentru înființarea de noi
întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban,
prin proiectul „Start pentru afacerea ta! – regiunea
Sud Muntenia”, va conduce la diversificarea opțiunilor de activare a membrilor grupului țintă pe piața muncii, la dinamizarea și diversificarea activității economice la nivelul regiunii noastre, la sporirea
numărului de IMM-uri active la nivel local și la creșterea densității IMM-urilor, în vederea diminuării disparităților regionale actuale.
(continuare în pagina 4)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Nr.
crt.

Judeţul

tori din România”, care este liderul de proiect.
Detalii despre acest program, precum și despre proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea
Sud Muntenia” aflați pe website-ul Agenției –
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte, link:
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentruafacerea-ta/static/1025, precum și website-ul liderului de proiect – www.ptir.ro și pe pagina de facebook a proiectului - https://www.facebook.com/startpentruafacereata/.
Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și doresc să se înscrie la activitățile proiectului sunt invitate să-și depună candidaturile
cât mai curând posibil.
Datele de contact ale birourilor județene de
recrutare de la nivelul ADR Sud Muntenia sunt următoarele:

Adresă birouri judeţene de recrutare

Date de contact
expert grup ţintă

Andreea RoGoZEA
tel.: 0242/331.769
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

1

Călărași

ADR SM - Călărași - Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, mun.
Călărași, jud. Călărași

2

Argeș

ADR SM - Argeș - Piața Vasile Milea, nr. 1, mun. Pitești, jud. Argeș

3

Giurgiu

Andreea DoGARu
ADR SM - Giurgiu - B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu tel.: 0725/723.804
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

4

Dâmbovița

5

Ialomița

6

Mădălina GuRuIAnu
teleorman ADR SM - teleorman - Str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, jud. teleorman tel.: 0347/101.000
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

7

Prahova

ADR SM - Dâmbovița - B-dul Independenței, nr. 1, mun. târgoviște,
jud. Dâmbovița

Larisa PEtRE
tel.: 0746/054.405
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

Mirabela AnCHIDIn
tel.: 0345/100.018; 0722/111.744
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

florina RĂȘCAnu
ADR SM - Ialomița - Piața Revoluției, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomița tel.: 0725/723.805
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

ADR SM - Prahova - Str. Republicii, nr. 2-4, mun. Ploiești, jud. Prahova

www.adrmuntenia.ro

Andrei DuRAn
tel.: 0723/905.612
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 3)
toți membrii grupului țintă vor beneficia de
formare antreprenorială, devenind astfel capabili
să întocmească planuri de afaceri. Competențele
dobândite de aceștia vor fi certificate AnC. Pentru
stimularea implicării grupului țintă, la finalul fiecărui curs va fi organizat un concurs în care vor fi
acordate 3 premii în bani.
totodată, după sesiunea de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale va fi lansată
minim o competiție de planuri de afaceri, în cadrul
căreia vor fi evaluate și selectate minimum 42 de
planuri de afaceri, care vor beneficia de un ajutor
de minimis în valoare de maxim 40.000 de euro,
ce va permite grupului țintă să își pună în practică
ideea de afacere.
Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa ulterior la stagii
de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor
demara noua afacere, unde vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor
fi sprijinite în vederea înființării afacerilor.
Reamintim că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează proiectul „Start
pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinză-
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» în perioada 11 - 13 aprilie,
reprezentanții ADR Sud Muntenia,
împreună cu reprezentanți ai Asociației
Române pentru Industria Electronică și
Software București și ai CEC Bank
București au participat la cea de-a cincea
întâlnire a Comitetului de Coordonare din
cadrul proiectului UpGradeSME, ce a avut
loc la Leeuwarden, olanda.

Acest proiect, pe care Agenția îl implementează în calitate de partener, este finanțat prin programul IntERREG Europe și vizează îmbunătățirea politicilor din diferite regiuni europene în domeniul
dezvoltării competitivității IMM-urilor. Proiectul
are o durată de derulare de 5 ani, implementarea
acestuia începând din aprilie 2016, urmând a se finaliza la sfârșitul lunii martie 2021. Consorțiul proiectului este format din opt parteneri din șase țări
europene (ungaria, România, Germania, olanda,
Portugalia și Spania).
în cadrul acestei întâlniri a Comitetului de coordonare a proeictului, partenerii au purtat discuții privind stadiul realizării diferitelor activități derulate până în prezent. Cu această ocazie, reprezentanții Serviciului Dezvoltare din cadrul ADR Sud
Muntenia au susținut prezentări pe tema integrării
politicilor, aspect de care sunt responsabili.
întâlnirea transnațională a proiectului upGradeSME a oferit, totodată, reprezentanților ADR Sud
Muntenia, precum și stakeholderilor prezenți, prilejul de a vizita compania jamzone din Leeuwarden,
companie It ce oferă produse digitale privind sănătatea emoțională, comportamentală și mintală,
precum și Centrul European de Excelență pentru tehwww.adrmuntenia.ro

nologia Durabilă a Apei - Wetsus, Leeuwarden.
Centrul Wetsus este un intermediar facilitator
pentru dezvoltarea de noi tehnologii, creând un mediu unic și o cooperare strategică pentru dezvoltarea unei tehnologii de tratare a apei, care să fie profitabilă și durabilă. Colaborarea inspirată și multidisciplinară dintre companii și institute de cercetare din întreaga Europă în Wetsus are ca rezultat inovații care contribuie semnificativ la soluționarea problemelor globale de apă.
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la cea de-a cincea întâlnire
a Comitetului de coordonare a proiectului
UpGradeSME
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în perioada 16 - 18 aprilie, reprezentanții ADR Sud
Muntenia și reprezentații Clusterului InD AGRo PoL și
Asociației Constructorilor de Automobile din România ACARoM, beneficiari ai proiectului din regiunea Sud
Muntenia, au participat la Conferința Internațională
„Cluster Garden”, fiind cea de-a treia întâlnire a consorțiului proiectului ClusterFY. Evenimentul a fost organizat la Varșovia, de către Agenția pentru Dezvoltarea întreprinderilor din Polonia (PARP), în calitate de partener.
Proiectul „ClusterFY– Fostering Clusters’Interregional Collaboration and Integration into International
Value Chains” este finanțat în cadrul celui de-al doilea
apel al programului IntERREG Europe și se derulează
în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2021.
ADR Sud Muntenia este partener în cadrul consorțiului, alături de Agenția pentru Știință, Inovare și tehnologie (Lituania), Asociația Alianța Provinciilor nordice
(olanda), Municipalitatea Hudiksvall (Suedia), Agenția
pentru Dezvoltarea întreprinderilor (Polonia), universitatea din Castilia (La Mancha – Spania), Agenția de Inovare și Energie (Slovacia) și Centrul pentru Cercetare și
tehnologie Hellias (Grecia).
în data de 16 aprilie, partenerul Agenția pentru
Dezvoltarea întreprinderilor din Polonia a organizat
workshop-ul interregional „Path of the clusters development, different models of clusters functioning, best
practices, single market” („Dezvoltarea clusterelor, diferite tipuri de clustere și modul lor de funcționare,
bune practici pe piața unică”), la care au fost invitați
să participe reprezentanții ministerelor și clusterelor
poloneze. în cadrul acestui eveniment, ce s-a desfășurat în Centrul de presă foksal din Varșovia, au fost prezentate politicile pentru clustere ale statelor implicate
în proiect, Strategiile de specializare inteligentă (S3) ale
regiunilor partenere, importanța tehnologiilor generice
esentiale (KEt), precum și bune practici pentru dezvoltarea clusterelor din Polonia.
www.adrmuntenia.ro

în cea de-a doua zi a întâlnirii consorțiului au fost organizate vizite de lucru la următoarele companii membre
ale clusterelor: Vigo Systems SA, Creotech Instruments SA,
InPhotech-Innovation Photonics technology, pentru a prezenta exemple de bună practică în domenii variate,
precum sateliți artificiali, telescoape, echipamente pentru
explorare spațială, detectoare în infraroșu, fibre optice etc..
în data de 18 aprilie a avut loc întâlnirea Comitetului de monitorizare a proiectului, pentru a purta discuții privind managementul proiectului, activitățile desfășurate de fiecare partener, contribuția la succesul proiectului și, totodată, pentru a analiza stadiul implementării strategiei de comunicare ClusterFY.
Bugetul total al proiectului este de 1.818.325 de
euro, din care bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 174.320 de euro. obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea instrumentelor
de politică regionale sau naționale care urmăresc intensificarea proceselor de clusterizare, în special în sectoarele legate de tehnologiile generice esențiale (KEt),
precum și stimularea cooperării interregionale între/
printre clustere și rețelele de afaceri și încurajarea integrării acestora în lanțurile valorice inovative și o mai bună ocupare a forței de muncă în vederea implementării
strategiilor de specializare inteligentă.
Proiectul se va implementa în două etape, așa cum
este prevăzut în manualul programului. Prima etapă are
o durată de trei ani, timp în care se realizează schimbul
celor mai bune practici între factorii de decizie politică
de nivel național/regional pentru clustere, precum și
între instituțiile responsabile pentru punerea în aplicare
a politicii de cluster și facilitarea clusterelor. La finalizarea primei etape de implementare, partenerii trebuie
să realizeze un plan de acțiune, care va fi monitorizat
pe parcursul celei de-a doua etape și care va prevede
în principal măsuri de îmbunătățire a instrumentelor de
politică în domeniul clusterelor.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Conferinţa Internaţională „Cluster Garden”,
organizată în cadrul proiectului ClusterFY
la Varşovia
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în data de 25 aprilie, ADR Sud Muntenia, în calitate de partener al proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, organizează
un nou seminar de promovare a oportunităților
oferite prin acest proiect persoanelor fizice interesate să participe la un program de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, pentru a
învăța să realizeze planuri de afacere sustenabile,
în urma cărora să înființeze noi afaceri non-agricole în mediul urban, cu ajutorul unei finanțări nerambursabile în valoare de maxim 40 de mii de
euro.
Evenimentul va avea loc la sediul Consiliului
județean Giurgiu, începând cu ora 11:00.
în cadrul acestui proiect se vor organiza la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia 14 cursuri de instruire gratuite, ce vor avea loc în două
runde la nivelul fiecărui județ al regiunii noastre.
Aceste cursuri vor fi certificate AnC și sunt destinate persoanelor fizice – inactive (șomeri) și active
(care sunt angajați sau care desfășoară o activitate
independentă), ce doresc să-și înființeze o afacere
cu profil non-agricol în mediul urban. La finalul sesiunii de 14 cursuri de competențe antreprenoriale
va fi lansată o competiție de planuri de afaceri, în
urma căreia vor fi evaluate și selectate minim 42
de planuri ce vor primi finanțare nerambursabilă
de maxim 40 de mii de euro pentru a înființa noi
întreprinderi.
Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa ulterior la stagii de
practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii
de abilități practice în domeniul în care vor de-

mara noua afacere, unde vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării
și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi
sprijinite în vederea înființării afacerilor.
Acordarea de sprijin pentru înființarea de noi
întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban,
prin proiectul „Start pentru afacerea ta! – regiunea
Sud Muntenia”, va conduce la diversificarea opțiunilor de activare a membrilor grupului țintă pe piața muncii, la dinamizarea și diversificarea activității economice la nivelul regiunii noastre, la sporirea
numărului de IMM-uri active la nivel local și la creșterea densității IMM-urilor, în vederea diminuării disparităților regionale actuale.
Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și doresc să se înscrie la activitățile proiectului sunt invitate să-și depună candidaturile cât mai
curând posibil.
Reamintim că începând din luna ianuarie a acestui an, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia implementează proiectul „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, alături de
Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din
România”, care este liderul de proiect.
Detalii despre acest program, precum și despre
proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia” aflați pe website-ul Agenției – www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025, precum și website-ul liderului de proiect –
www.ptir.ro și pe pagina de facebook a proiectului https://www.facebook.com/startpentruafacereata/.

Seminar de promovare a proiectului „Start pentru afacerea ta!
- Regiunea Sud Muntenia”, la Giurgiu!

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE VIITOARE

tre partenerii consorțiului pentru elaborarea cererii
de finanțare aferentă anului 2019.
PROSME și PROSME INN, implementate de ADR
Sud Muntenia, în calitate de lider, sunt două proiecte
complementare care sunt finanțate din programe diferite – primul din COSME și cel de-a doilea din HORIZON
2020. Bugetul alocat consorțiului PRoSME este 307.376
de euro, iar bugetul alocat consorțiului PROSME INN
este 58.988 de euro.

EVENIMENTE

în data de 17 aprilie, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în calitate de coordonator, a
organizat la București, la Spațiul Public European,
ședința internă a consorțiului PROSME și PROSME INN,
privind activitatea desfășurată de către toți partenerii
implicați în implementarea celor două proiecte în anul
2017 și indicatorii realizați în perioada de raportare.
totodată, cu această ocazie s-au purtat discuții
pe marginea distribuirii indicatorilor și a bugetului în-
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• 10 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!
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în data de 21 aprilie, colega noastră
Elena Cristina Radu, șef Serviciu Comunicare, a împlinit 10 ani de activitate neîntreruptă în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!a!
Pe această cale dorim să o felicităm
și să îi mulțumim pentru colegialitate și
pentru expertiza sa profesională dovedită
prin activitățile derulate în cei 10 ani în
cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu succese!

S-a emis ordinul nr. 4546/18.04.2018, pentru
modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent PoR, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, obiectiv Specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației
timpurii și învățământului obligatoriu, în special
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie
a sistemului” – Apel dedicat învățământului obligatoriu.
Principalele modificări ale Ghidului sunt:
• la Cap. 4 - Criterii de eligibilitate și selecție,
secțiunea 4.2. Eligibilitatea proiectului și a activităților, 4.2.2 Criteriile de evaluare tehnică și financiară - bugetul proiectului este corelat cu Metoda
de calcul pentru proiectele generatoare de venit,
www.adrmuntenia.ro

dacă este cazul, perioada de referință a acestui
indicator fiind anul fiscal 2016;
• la Cap. 6 – Verificarea, evaluarea, selecția și
contractarea proiectelor, 6.2 - Evaluarea tehnică
și financiară - criterii, clarificări, vizita la fața locului - pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care, în urma
evaluării tehnice și financiare, au obținut minim
50 de puncte;
• termenul de depunere a cererilor de finanțare
se prelungește până în 9 iulie 2018, ora 12:00.
forma consolidată a Ghidului specific, împreună cu ordinul MDRAP nr. 4546 și Sinteza modificărilor sunt publicate pe site-ul dedicat implementării Programului operațional Regional 2014 – 2020
în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
în secțiunea PRoGRAM > AXE > Axa 10, link:
https://re gio.adrmuntenia.ro/axa-10/sta tic/1205, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul operațional Regional
2014 – 2020 – www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Corrigendum pentru Ghidul specific P.I. 10.1,
aferent apelului dedicat învăţământului
obligatoriu
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» Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
are șase cereri de finanțare depuse în
cadrul apelului de proiecte lansat la nivel
național pentru reabilitarea unităților de
primiri urgență, prin Programul operațional
Regional 2014 – 2020.

Miercuri, 18 aprilie, la ora 12:00, s-a închis apelul de proiecte P.o.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii
sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 –
„Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de
la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, operațiunea B - unități de primiri urgențe.
Proiectele au fost realizate de către unitățile
administrativ-teritoriale din județele Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova și teleorman și vizează lucrări de extindere, reabilitare, modernizare și dotare a secțiilor de primiri urgențe din cadrul spitalelor
județene. Aplicațiile au o valoare totală de 49.308.326,74
lei, din care valoarea totală a fondurilor nerambursabile solicitate este de 36.963.871,64 lei (fonduri fEDR
și de la bugetul de stat).
Acest apel de proiecte, deschis în data de 18 octombrie 2017, a fost de tip necompetitiv, cu termen

limită de depunere prin sistemul electronic My SMIS
a cererilor de finanțare până în data de 18 aprilie a.c..
Linia de finanțare are o alocare de 281 de milioane
de lei și este dedicată investițiilor de tipul reabilitare, modernizare, extindere, dotare infrastructură aferentă unităților de primiri urgențe/ componentelor de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din cadrul componentelor
de interes strategic a rețelelor de unități spitalicești
de urgență, investiții ce vor contribui la asigurarea
distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență, prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.
ADR Sud Muntenia este organism Intermediar
pentru Regio 2014 - 2020 și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio
puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

S-a modificat forma de contract din cadrul Ghidului General
al solicitantului pentru POR 2014-2020

în data de 19 aprilie, s-a modificat și completat forma de contract anexată la Ghidul General
al solicitantului pentru PoR 2014 – 2020, ce conține
condiții generale pentru accesarea fondurilor în
cadrul programului.
Anexa 10.8 – Contract de finanțare (model
www.adrmuntenia.ro

orientativ) poate fi descărcată de pe website-ul
Agenției destinat exclusiv implementării Programului operațional Regional în Sud Muntenia, secțiunea
Program – Ghidul general – link: https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222, precum
și de pe website-ul programului – www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Proiecte de aproximativ 50 de milioane de lei
depuse prin POR 2014 – 2020, pentru reabilitarea
secţiilor UPU din regiunea Sud Muntenia
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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 23 aprilie 2018

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ministerul finanțelor Publice, prin Agenția națională pentru Achiziții Publice, a pus în dezbatere publică pachetul de simplificare a legilor privind achizițiile
publice, precum și două proiecte de acte normative de
înființare a unității de Achiziții Centralizate.
Cele două pachete legislative cuprind patru proiecte de acte normative:
• ordonanța de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact
în domeniul achizițiilor publice;
• ordonanța de urgență a Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea oficiului național pentru Achiziții Centralizate ca unitate de achiziții centralizate;
• Hotărârea de Guvern privind modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a unor acte
normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;
• Hotărârea de Guvern privind normele de aplicare
a ordonanței privind înființarea, organizarea și funcționarea oficiului național pentru Achiziții Centralizate.
Principalele modificări de simplificare a legislației
din domeniu vizează remedierea următoarelor probleme sistemice identificate:
• întârzieri provocate de observatorii ex-ante în evaluarea ofertelor și în desemnarea câștigătorilor;
• numărul foarte mare de contestații;
• lipsa consistenței și a trasabilității deciziilor Consiliul național de Soluționare a Contestațiilor (CnSC);
• suprareglementarea sub pragurile valorice obliga-

torii din directivele europene;
• opiniile diferite emise de diversele entități ale sistemului;
• blocajele administrative generate de legislația conexă;
• alocarea neunitară de resurse.
Proiectele de acte normative de înființare a unității de Achiziții Centralizate la nivelul administrației
centrale au fost elaborate în colaborare cu experții Băncii Europene de Investiții, în baza acordului de asistență
tehnică semnat cu autoritățile române în 2016. Modificările legislative propuse au fost agreate cu reprezentanții Comisiei Europene, care și-au exprimat sprijinul pentru implementarea și simplificarea directivelor europene.
în cadrul întrevederii cu doamna Elżbieta Bieńkowska, comisarul european pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, Eugen teodorovici,
ministrul finanțelor publice, a susținut realizarea măsurilor cuprinse în programul de guvernare 2017 - 2020
legate de modificarea și simplificarea legislației privind achizițiile publice.
obiectivul principal pentru acest an al autorităților
române este centralizarea achizițiilor publice din
administrația publică centrală și simplificarea legislației
în domeniu. MfP și AnAP invită toți actorii din piață să
formuleze amendamente la textele actelor normative
supuse consultării publice la adresa: transparenta.decizionala@anap.gov.ro.

Reprezentanța Comisiei Europene în România
și Camera de Comerț și Industrie a României vor organiza joi seminarul „Instrumente europene financiare și non-financiare pentru mediul de afaceri din
România”, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România (str. Vasile Lascăr, nr. 31, București).
Discuțiile se vor axa pe oferirea de informații
despre instrumentele de finanțare disponibile: fonduri structurale, programul de competitivitate a
întreprinderilor mici și mijlocii (CoSME), Planul juncker și investițiile strategice, precum și perspecti-

ve pentru finanțările disponibile în perioada post2020. în același timp vor fi prezentate instrumentele tehnice puse la dispoziția companiilor pentru a-și
îmbunătăți capacitatea de atragere a fondurilor europene. Vor lua cuvântul atât oficiali europeni, direct
responsabili de fondurile disponibile pentru România,
reprezentanți ai organismelor financiare europene,
cât și oficiali români și reprezentanți ai mediului de
afaceri local. Seminarul va asigura cadrul necesar
pentru dezbatere și informare, fiind o platformă de
comunicare între mediul public și cel privat.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Seminar privind instrumentele europene financiare
şi non-financiare pentru mediul de afaceri

www.adrmuntenia.ro

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

MFP a pus în dezbatere publică pachetul
de simplificare a legilor privind achiziţiile publice
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Repere istorice teleormănene:
Satul Tecuci, străvechea localitate din Neolitic

» Satul tecuci face parte din comuna
Balaci, împreună cu satele Balaci și Burdeni.
Situat în partea de nord-Vest a județului
teleorman, acesta se află la 61 km de
Alexandria și 29 km de Roșiorii de Vede,
fiind străbătut de pârâul tecuci și afându-se
la o altitudine de 140 m față de nivelul mării.

Satul este alcătuit din mai multe cătune, printre care: Bucureștii noi, Cotină, Bălăceasca, Valea
și Poiana.
tecuci este una dintre cele mai vechi localități
din ţara Românească, aici aflându-se câteva măguri
din neolitic.
Săpăturile arheologice au scos la iveală resturi
de ceramică și obiecte de uz casnic, primele descoperiri făcându-se în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea.
Specialiștii consideră că etimologia cuvântului
„Tecuci” este de origine cumană sau slavă, însemnând „capătul, marginea țării” în cumană, iar în slavonă însemnând „apa, pârâul, râul”.
Prima atestare documentară datează din 29 apriwww.adrmuntenia.ro

lie 1560, când Petru cel tânăr împroprietărește
mai mulți oameni.
Satul tecuci este în toate listele de sate din secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea.
Localitatea a făcut parte din domeniile familiei Bălăceanu.
Pe aici trecea Drumul olacului. „Olac” derivă
de la cuvântul turcesc „ulac”, care înseamnă „curier”. Drumul olacului, destul de vechi, făcea parte din traseul numărul 2, care pleca din București,
trecea prin Baciu, Balaci, tecuci către Slatina, Balș,
Craiova, Caransebeș și Lugoj.
La tecuci exista un han de poștă, unde se schimbau caii.
tot pe aici trecea și drumul comercial turnu Măgurele - Roșiorii de Vede - Dobrotești – tecuci – urleni - Costești - Pitești – Câmpulung – Bran - Brașov.
Acest drum a fost atestat documentar în anul 1385,
la tecuci fiind punct de poștă.
Pitarul Manolache Bălăceanu a vândut moșia
lui din tecuci în anul 1838 unui grec, Lazăr Kalenderoglu, tatăl medicului nicolae Kalinderu și al juristului Ioan Kalinderu.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Oameni de afaceri greci,
interesaţi să investească în judeţul Argeş
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Argeş

Delegația a fost condusă de către Ioannis Markos,
consilierul economic și comercial al Ambasadei Greciei în România, și primarul George Ioakemidis, care
este și președintele Asociației Regionale a Municipalităților din Attica, și a fost formată din oameni de
afaceri și de cultură, medici și jurnaliști.
în urma discuțiilor purtate s-a decis ca pe viitor
să fie organizate întâlniri directe între oamenii de
afaceri din zona nikaia Renti și Argeș, vizând domeniul turismului și cel economic, precum și domeniul
cultural, respectiv să se realizeze mai multe schimburi bilaterale culturale. De altfel, Grecia a fost prezentă la majoritatea edițiilor festivalului Internațional de folclor „Carpați”, iar în acest an va participa cu un cor profesionist și la festivalul Interna-

INFO JUDEȚE

» Sâmbătă, 21 aprilie, președintele
Consiliului județean Argeș, Dan Manu, și
vicepreședintele Simona Brătulescu au
primit vizita unei delegații oficiale din
Grecia, din regiunea nikaia Renti.

țional de Muzică Corală „D.G. Kiriac”.
oficialii greci au ținut să precizeze că au fost
plăcut impresionați de Argeș, dar și de economia
județului, mult mai dezvoltat, în opinia lor, decât
multe zone din Grecia.

Sursa: jurnaluldearges.ro

Documentaţia tehnică
pentru modernizarea străzii Bucureşti
va fi gata la sfârşitul lunii mai

Călăraşi

» Până la sfârșitul lunii mai,
autoritățile locale vor finaliza
documentația tehnică pentru depunerea
unui proiect cu finanțare europeană, ce
vizează reducerea emisiilor de carbon în
Călărași.

Astfel, se are în vedere modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local pe str. București și Prelungirea București, aceasta reprezentând componenta de infrastructură, una dintre cele trei elemente necesare în vederea obținerii finanțării, împreună cu cea a mijloacelor de transport și a sistemului de managementul traficului. Proiectul vizează lucrări de modernizare a căii de rulare, amenajarea trotuarelor
www.adrmuntenia.ro

(a zonelor pietonale) și spațiilor verzi situate dea lungul străzii, sistem de colectare și scurgere a
apelor pluviale (guri de scurgere), amenajarea unei benzi de circulație specială pentru transportul
public, amenajarea stațiilor de autobuz pentru călători, mobilier urban, semnalizare rutieră verticală și orizontală.
în ceea ce privește asigurarea unei infrastructuri care să ofere o trecere mai rapidă în intersecțiile semaforizate a vehiculelor de transport public
– proiectul de față este corelat cu un alt proiect,
cel care se adresează înființării unui sistem de management al traficului performant, aflat de asemenea, în pregătire, conform reprezentanților Primăriei Călărași.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Parc modern
în zona gării din Târgovişte

» Acesta va fi amenajat pe terenul
fostei unități Militare de la gară și va avea
locuri de joacă, bibliotecă în aer liber,
amfiteatru, skate-park și sistem modern
de iluminat public.

Cel mai modern parc din municipiul târgoviște
urmează să fie amenajat, în viitorul apropiat, pe
terenul fostei unități militare de la gară! Acesta va
avea în componența sa o bibliotecă în aer liber, un
amfiteatru, un sistem modern de iluminat public,
dar și un skate-park cu foarte multe facilități.
Inițial, parcul trebuia să fie realizat de Consiliul județean Dâmbovița, proprietarul de drept al
terenului, dar din cauza faptului că județul nu
poate accesa fonduri europene pe Axa 4, CjD a făcut joncțiunea cu Primăria târgoviște, care trebuie
să ducă mai departe acest proiect grandios.
„Parcul de la UM Gară este un proiect care a
fost realizat de CJD pe un teren ce a aparținut inițial județului. Terenul a fost dat către municipiul
Târgoviște. Noi, ca municipiu reședință de județ,
avem posibilitatea să accesăm fonduri europene
pe Axa 4. Este un proiect interesant care vizează
www.adrmuntenia.ro

realizarea unui parc modern în această locație, a
fostei unități militare de la gară. Cred că este vorba despre un teren de 1,6 ha, pe care se va amenaja un parc cu o bibliotecă în aer liber, cu amfiteatru, cu un sistem de iluminat public modern,
cu un skate-park și multe alte facilități. Este vorba
despre cel mai modern parc ce va fi construit la
nivelul municipiului Târgoviște. Deocamdată, Axa
4 nu este deschisă, dar proiectul se află în faza de
a putea fi depus”, a declarat recent primarul municipiului târgoviște, Cristian Stan.
Mai mult de atât, în momentul în care se va
deschide Axa 4, Primăria târgoviște va depune și
proiectul pentru skate-park-ul din zona Parcului
Chindia.
„Nu am renunțat la acest proiect care presupune mărirea Parcului Chindia cu încă 4.000 – 5.000
mp. Acesta va fi finanțat tot pe Axa 4, prioritatea
de investiții care se referă la modernizarea spațiilor urbane degradate, cum este cel de la UM Gară,
dar și din vecinătatea Parcului Chindia. Deci în acest mod, parcul va fi extins”, a completat primarul municipiului târgoviște, Cristian Stan.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Giurgiu

350 de milioane de euro
prin PNDL I şi II pentru Giurgiu

» Viceprim-ministru și ministru al
dezvoltării, Paul Stănescu, a venit, joi,
19 aprilie, în vizită la Giurgiu, însoțit
de secretarul de stat Adrian Gâdea.

în cadrul conferinței de presă, principalul subiect l-au constituit programele și proiectele de
dezvoltare depuse, câștigate și implementate de
către autoritățile publice locale giurgiuvene.
„Evaluarea implementării Programului de Guvernare nu se face doar la nivel de Executiv, ci și
la nivel local”, a spus vicepremierul, amintind că
ministerul pe care îl conduce gestionează Programul național de Dezvoltare Locală, investițiile prin
Compania națională de Investiții, precum și Programul operațional Regional.
„În ceea ce privește PNDL, programul cel mai
accesat, din 2013, au fost alocate, la nivelul întregii țări, peste 10 miliarde de euro. La Giurgiu, în
prima etapă, au ajuns 600 de milioane de lei, fiind
finanțate 124 de obiective, iar prin PNDL II, au fost
alocate 750 de milioane de lei, cu 190 de obiective. Au fost deja semnate 189 de contracte, unul
singur fiind încă în clarificări. Este o sumă foarte
importantă pentru Giurgiu. Şi Consiliul județean
a accesat fonduri prin PNDL II, în valoare de 130 de
milioane de lei, pentru lucrări pe 13 drumuri județene”, a declarat Paul Stănescu.
Viceprim-ministrul României a subliniat faptul
www.adrmuntenia.ro

că toate alocările au avut alte criterii decât cele
politice, respectiv capitalul financiar, numărul de
locuitori, numărul de unități administrativ-teritoriale și suprafața unui județ.
„Îi rog pe parlamentarii de Giurgiu, pe reprezentanții autorităților județene și locale, să urgentăm scoaterea la licitație a lucrărilor, să începem cât mai repede investițiile. PNDL a funcționat
și funcționează foarte bine, iar efectuarea plăților
cel mai mult cred că a durat două săptămâni”, a
mai spus Stănescu.
în ceea ce privește proiectele europene depuse pe Regio, oficialul a amintit de reabilitarea
termică a clădirilor din municipiu, plus proiecte
transfrontaliere, în valoare de peste 800 de milioane de lei.
Prin Compania națională de Investiții au fost
finanțate șase obiective, aflate în diferite stadii:
două săli de sport, la Clejani și Cosoba, bazinul de
înot de la Steaua Dunării, obiective la Mihăilești și
Bolintin Vale, dar și reabilitări de spații pentru învățământ la Grădiștea.
„29 de obiective sunt pe lista de sinteză și au
fost deja recepționate 17 obiective, fiind vorba despre o sumă totală de 38 de milioane de lei. Dorința
mea este să finalizăm cât mai repede toate investițiile din toate programele gestionate de Ministerul
Dezvoltării”, a mai spus Stănescu, la Giurgiu.

Sursa: giurgiu-net.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Expoziţie Centenar, vernisată
la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”

16

Ialomiţa

Primul vernisaj al expoziției a
avut loc la Slobozia, în cadrul Galeriilor de Arte „Arcadia”, iar ulterior lucrările vor urma „traseul
Unirii” și vor fi expuse la Chișinău, Cernăuți și Alba
Iulia.
Prin reprezentări, în număr de șase, personajul central al expoziției este Regina Maria, ceea ce
relevă importanța Principesei de Coroană a României la înfăptuirea României: „Este o recunoaștere
și o dovadă că iubirea și devotamentul față de
țară, de care a dat dovadă Regina Maria, sunt fundamentul deciziilor oamenilor de stat din perioada premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”,
a precizat inițiatorul evenimentului, Clementina
tudor, în calitate de manager al Centrului Cultural
unESCo „Ionel Perlea”.
Invitată de onoare la vernisaj, directorul Muzeului de Artă din Constanța, dr. Doina Păuleanu,
a precizat că genul căruia îi sunt dedicate cele mai
multe lucrări este portretul, unde se remarcă o
anumită predominanță, a Reginei Maria, al cărui
rol în construcția statului a fost insuficient relevat
până în prezent: „Este o femeie al cărui rol trebuie subliniat nu numai din punctul de vedere al desfășurării evenimentelor, ci și al barierelor mai mult
sau mai puțin explicite, un om care s-a implicat în
viața politică, socială, dar și culturală a acestei țări.
Se știe că ea a prezidat cea mai longevivă societate artistică din România, Tinerimea Artistică, înființată în 1901. De altfel, Regina Maria patrona expozițiile de artă, iar prezența Majestății Sale la evenimentele expoziționale cele mai importante care
se derulau la aceea vreme era socotită nu numai
www.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

» „Centenarul Marii
Uniri sub semnul artiștilor
plastici din Bărăgan” este
evenimentul de debut al
manifestărilor dedicate, în
județul Ialomița, împlinirii
a 100 de ani de la actul
istoric de la Alba Iulia, care
a definit România de azi.

o onoare, dar și un mare privilegiu. Regina Maria este Regina Marii Uniri, este regina încoronării, este
regina atâtor fapte culturale, este regina care a
fost iubită în timpul vieții ei și care a iubit deopotrivă aceste ținuturi. Am certitudinea că studiile care se vor face cu ocazia Centenarului Unirii vor reuși să contureze acest personaj exemplar al istoriei și devenirii noastre.”
Expoziția dedicată Centenarului este și o lecție de istorie, dar și o carte de vizită a județului Ialomița din punct de vedere cultural și artistic, apreciază președintele filialei uniunii Artiștilor Plastici,
Gheorghe Petre: „Această expoziție, practic, deschide pentru județul Ialomița evenimentele Centenarului. De fapt, expoziția de față este încă o dovadă pentru județul nostru, pentru zona Bărăganului, pentru țara noastră, că noi ar trebui să trăim cu
toții nu numai din evenimente media, ci din evenimente culturale serioase.”
în expoziție sunt peste 40 de lucrări de artă
plastică, grafică și sculptură, realizate de 21 de artiști, provocați prin tematica și însemnătatea momentului. Lucrările surprind figurile marcante ale
actului istoric de la 1 Decembrie 1918, printre care
se numără Regele ferdinand și Regina Maria, Alexandru Vaida Voievod, Ion C. Brătianu, fotograful unirii, Samoilă Mârza, dar și personaje colective. Expoziția itinerantă rămâne la Centrul Cultural unESCo
„Ionel Perlea” din Slobozia până în data de 9 mai.
Sursa: guraialomitei.com
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Prahova

Parteneriat între Cj Prahova și Primăria Măgureni:
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Consiliul județean Prahova a aprobat, de curând, o
asociere cu Primăria Măgureni, pentru derularea în parteneriat a unor lucrări de modernizare pe Dj 145. Proiectul prevede amenajarea de trotuare, rigole, piste de biciclete și parcări pe marginea drumului județean. Autoritățile au explicat că aceasta este doar prima etapă dintr-un
program mai amplu ce vizează modernizarea zonei.
Parteneriatul a fost propus de autoritățile locale,
care au cerut sprijin financiar din partea Consiliului județean. Potrivit datelor proiectului „Amenajare trotuare, pistă biciclete, rigole, parcări în comuna Măgureni, sat Măgureni - etapa I”, lucrările se vor derula pe
Drumul județean 145, cel care trece prin centrul localității, pe o lungime totală de puțin peste 1,6 kilometri,

respectiv între km 1+980 și km 3+650.
Autoritățile județene au argumentat că implementarea acestui proiect este necesară pentru prevenirea
unor accidente rutiere, în contextul unei creșteri a valorilor de trafic înregistrate în ultimii ani și al lipsei unor
trotuare amenajate corespunzător, care de multe ori
determină pietonii să meargă pe partea carosabilă.
Prin realizarea obiectivului mai sus menționat se va reduce riscul producerii de accidente rutiere cauzate de
circulația pietonală pe partea carosabilă, precum și găsirea de soluții viabile de scurgere a apelor pluviale de
pe partea carosabilă a Drumului județean Dj145 în zona
dintre km 1+980 și km 3+650.
Sursa: ph-online.ro

S-a aprobat documentaţia
tehnico-economică privind extinderea secţiei UPU
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Teleorman

Autoritățile publice locale doresc extinderea, modernizarea și dotarea unității de Primiri urgențe din cadrul Spitalului județean de urgență Alexandria, pentru
a se creea condițiile necesare pentru desfășurarea la cel
mai înalt nivel a activității medicale de preluare și îngrijire a pacienților în regim de urgență. Preocuparea în
acest sens a președintelui Consiliului județean teleorman,
Dănuț Cristescu, s-a concretizat în inițierea unui proiect
de hătărâre privind realizarea unei astfel de investiții în
folosul tuturor telermănenilor, cu bani provenind din fondurile europene nerambursabile și de la bugetul de stat.
întruniți în ședința extraordinară a Consiliului județean teleorman, cei 24 de consilieri prezenți au luat
în discuție și aprobat proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi referitor la indicatorii și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de
Urgență Alexandria, județul Teleorman”, în faza studiu
de fezabilitate. în prealabil, conform legii, studiul de
fezabilitate pentru acest obiectiv de investiții a fost
analizat și avizat favorabil în ședința Consiliului tehwww.adrmuntenia.ro

nico-Economic al Consiliului județean teleorman.
Valoarea totală a investiției se ridică la suma de
6.832.638,31 lei (inclusiv tVA), iar durata de realizare
a investiției este de 42 de luni.
Pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”, Consiliul județean teleorman a depus o cerere de finanțare în cadrul Programului operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare
și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce
privește starea de sănătate și promovând incluziunea
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități,
obiectivul Specific 8.2 – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, operațiunea B –
unități de primiri urgențe.
Sursa: ziarulmara.ro
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Se amenajează noi trotuare, piste de biciclete,
parcări şi rigole pe marginea DJ 145
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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 POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 24 aprilie 2018
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.

