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Întâlnire de lucru
destinată municipiilor reşedinţă de judeţ

pentru sprijinirea dezvoltării urbane prin POR
Luni, 14 mai, Agenția»

pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de
Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Regional
2014 - 2020, a organizat o
nouă întâlnire de lucru
destinată reprezentanților
Municipiilor reședință
de județ de la nivelul
regiunii noastre.

Acest eveniment a avut ca scop urgentarea pre -
gătirii și depunerii cererilor de finanțare în cadrul
Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane du -
rabile”a Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

În deschiderea evenimentului, directorul Agen -
ției, dr ing. Liviu Mușat, a oferit reprezentanților uni -
tăților administrativ-teritoriale informații importan -
te despre stadiul depunerii aplicațiilor la nivel regio -
nal pentru sprijinirea dezvoltării urbane prin POR
2014 – 2020: „Întâlnirea noastră de astăzi are ca
obiectiv analizarea situației proiectelor depuse în
cadrul Axei prioritare 4, destinată municipiilor re -
ședință de județ. Până la această dată, toate muni -
cipiile reședință de județ din regiunea Sud Munte -
nia au trecut de etapa de evaluare a documentelor
justificative. Așteptăm cu mare interes cereri de fi -
nanțare pentru a absorbi cât mai multe fonduri ne -
rambursabile din cei peste 201 milioane de euro,
ce ne-au fost alocați pentru dezvoltarea urbană. 

Ținând cont de termenul limită de depunere
a aplicațiilor în cadrul celor cinci apeluri de proiec -
te lansate pentru Axa prioritară 4, respectiv 31 de -
cembrie 2018, și având în vedere că până în prezent
doar o singură cerere de finanțare a fost depusă de
la nivelul regiunii Sud Muntenia, se impune urgen-
tarea pregătirii și depunerii de proiecte!

În plus, cu această ocazie, vreau să vă anunț fap -
tul că în perioada următoare în cadrul Axei 4 va fi
lansat suplimentar un apel de proiecte destinat ex -
clusiv investițiilor nefinalizate, ce au fost demara -

te din alte surse de finanțare (buget local, PNDL
ș.a.m.d.).”. 

În cadrul întâlnirii de lucru s-a stabilit ca muni -
cipiile reședință de județ să realizeze un calendar
de depunere a cererilor de finanțare, pe care să-l
transmită Serviciului Dezvoltare urbană din cadrul
Agenției. Reamintim că în conformitate cu Proce-
dura Operațională pentru Dezvoltare urbană, ADR
Sud Muntenia, prin experții Structurii de Sprijinire
a Dezvoltării urbane, oferă sprijin punctual munici -
piilor reședință de județ/ partenerilor în procesul de
pregătire a cererilor de finanțare aferente Obiecti ve -
lor specifice ale Axei prioritare 4 a POR 2014 - 2020.

În prezent, toate municipiile reședință de ju -
deț din regiunea noastră au trecut în cea de-a doua
etapă a procesului de selecție, respectiv depune-
rea și selecția cererilor de finanțare propriu-zise. 

(continuare în pagina 3)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Prima aplicație a fost depu să de

către unitatea Administrativ-te ri -
torială târgoviște la sfâr șitul lunii
a prilie, în cadrul Priorită ții de investiții
4.4 „Investițiile în edu cație, în forma -
re, inclusiv în formare profesională
pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de edu-
cație și formare” pentru proiectul
„Îmbu nătățirea infrastructurii edu -
ca țio na le, prin reabilitarea, moder -
niza rea, extinderea și e chiparea Gră -
di niței cu program Prelungit ̀ Rază de
soare  ̀din Târgoviște, jud. Dâm bo vi -
 ța”. Valoarea to tală a cererii de fi -
nanțare este de 12.736.052,70 lei,
din care 7.781.565,89 lei repre zintă
valoarea solici tată din fonduri feDR
și de la bugetul de stat. 

Prin Axa prioritară 4 „Sprijini rea
Dezvoltării Ur bane Durabile”din ca-
drul POR 2014 – 2020, regiu nea noas-
tră dispune de fonduri nerambursa-
bile de 201,09 mili oane de lei, dis-
tribuite astfel: pen tru mobilitatea ur-
bană (P. I. 4.1) – 163,33 milioane de
euro, pentru revitalizarea urbană (P.I.
4.2) – 18,15milioane de euro, pentru
regenerarea comunită ților defavo-
rizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de
euro, pentru educație (P.I. 4.4) –
11,09 milioane de euro.

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.

Proiectul „Start pentru afacerea ta!
- Regiunea Sud Muntenia”

a ajuns la Slobozia!
joi, 10 mai, ADR Sud Muntenia,

în calitate de partener, a organizat
cel de-al șaselea seminar de infor-
mare în cadrul sesiunii de promovare
a proiectului „Start pentru aface-
rea ta! - Regiunea Sud Muntenia”.

evenimentul a avut loc la Slo-
bozia, la sediul Centrului cultural „Io -
nel Perlea”, având ca obiectiv pro-
movarea oportunităților proiectu-
lui. La acest seminar informativ au
participat peste 50 de persoane fi-
zice care doresc să participe, gratu -
it, la cursuri de instruire în domeniul
antreprenoriatului și să își înfiin țe -
ze o afacere cu profil non-agricol în
mediul urban, prin ajutorul de mini -
mis de 40.000 de euro, oferit în ca-
drul proiectului. 

Reamintim că ADR Sud Munte -
nia implementează acest proiect,
ce este finanțat în cadrul Programu -
lui Operațional Capital uman 2014 –
2020 – România Start-up Plus, în ca -
litate de partener, alături de Asocia -
 ția „Patronatul Tinerilor Întreprin-
zători din România”. 

Proiectul are o durată de de-
rulare de 3 ani și vizează organiza-
rea la nivelul regiunii de dezvoltare
Sud Muntenia a 14 cursuri de instru -
ire gratuite, ce vor avea loc în două
runde la nivelul fiecărui județ. A -
ceste cursuri vor fi certificate AnC și
sunt destinate persoanelor fizice –
inactive (șomeri) și active (care sunt
angajați sau care desfășoară o ac-
tivitate 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 e -
valuate și selectate minim 42 de pla -
nuri ce vor primi finanțare neram-
bursabilă de maxim 40 de mii de eu -
ro pentru a înființa noi întreprinderi.

Persoanele care îndeplinesc con -
dițiile de eligibilitate și sunt inte-
resate să participe la acest proiect
sunt invitate să-și depună candida-
turile cât mai curând posibil.

următorul seminar de infor-
mare, ce va încheia de altfel sesiu-
nea de promovare a proiectului la
nivelul regiunii Sud Muntenia, va
avea loc miercuri, 16 mai, la Plo -
iești, la sediul Consiliului județean
Prahova.

Detalii despre acest program,
precum și despre proiectul „Start
pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia”aflați pe website-ul Agen -
ției – www.adrmuntenia.ro, secțiu -
nea Proiecte, link: https://www.adr -
muntenia.ro/proiectul-start-pen-
tru-afacerea-ta/static/1025, precum
și website-ul liderului de proiect –
www.ptir.ro și pe pagina de face-
book a proiectului - https://www.face -
book.com/startpentruafacereata/.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
http://www.ptir.ro
https://www.facebook.com/startpentruafacereata/
https://www.facebook.com/startpentruafacereata/
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ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe
detalii despre posibilităţile de finanţare
din POR puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail:
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Fonduri nerambursabile POR
pentru crearea de spaţii verzi în oraşul Azuga

Miercuri, 9 mai, Orașul Azuga a semnat primul
contract de finanțare în cadrul Programului Ope -
rațional Regional 2014 – 2020! Proiectul de inves -
tiții cu titlul „Amenajare spații verzi în orașul Azu -
ga” va fi implementat cu sprijin financiar neram-
bursabil obținut în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbu -
nătățirea mediului urban și conservarea, protecția
și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,
Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni
destinate îmbunătățirii mediului urban, revitaliză -
rii orașelor, regenerării și decontaminării terenu-
rilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării aerului și promovă -
rii măsurilor de reducere a zgomotului”.

Contractul de finanțare, ce a fost semnat de
către directorul Agenției pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împre ună
cu primarul orașului Azuga, Ciprian George Barbu,
vizează îmbunătățirea mediului urban, revitaliza-
rea orașului, regenerarea și reducerea poluă rii ae-
rului, prin amenajarea de spații verzi în Azuga până
la finalul anului 2020.

Proiectul are o valoare totală de 7.695.497,43 lei,
din care valoarea totală eligibilă este de 7.681.649,13
lei (fonduri feDR – 6.529.401,76 lei; fonduri din buge -
tul național – 998.614,30 lei; valoarea cofinanțării
eligibile a beneficiarului – 153.633,07 lei). 

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile POR vor
fi create patru spații verzi, în suprafață totală de
10.972 mp, în următoarele zone din orașul Azuga:
strada Ritivoiu (suprafața terenului – 4.417 mp),
strada Gârbovei (suprafața terenului – 2.141 mp),
strada Valea Azugii, nr. 3B (suprafața terenului –
3.170 mp) și strada Victoriei, nr. 61A (suprafața te-
renului – 1.244 mp).

Aceste spații vor fi destinate petrecerii tim-
pului în aer liber, în care se vor putea desfășura
activități recreative diverse, precum sport - aler-
gare în aer liber, promenadă, picnic, dar și navi-
gare pe internet. Zonele de agrement vor fi dotate
cu spații de joacă pentru copii, alei pietonale, foi -
șoare, precum și fântâni arteziene. 

Prin proiectul de investiții, ce are o durată de
implementare de 41 de luni, se urmărește amena-
jarea și extinderea spațiilor verzi, în vederea redu -

cerii poluării generate de activitățile economice,
dar și de traficul greu care traversează orașul. Con -
dițiile de mediu la nivelul localității vor fi astfel vi -
zibil îmbunătățite prin ecologizarea amplasamen-
tului vizat și creșterea suprafețelor cu destinație
de spații verzi la nivelul orașului Azuga, unde se vor
crea următoarele facilități: alei pentru trasee de
plimbare, facilități pentru persoane cu dizabilități și
spații de relaxare și recreere într-un ambient plăcut.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul ce-
lor două apeluri lansate în cadrul Priorității de in -
vestiții 5.2, s-au depus 11 cereri, ce au o valoare to -
tală de peste 74,3 milioane de lei, din care peste
72 de milioane de lei reprezintă valoarea totală a
fondurilor nerambursabile POR solicitate de către
aplicanți. Până în prezent s-au semnat contractele
de finanțare pentru 5 proiecte, în valoare totală de
peste 35 de milioane de lei, din care peste 32,9 mili -
oane de lei reprezintă totalul fondurilor nerambur-
sabile solicitate de la uniunea europeană și din bu-
getul de stat.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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O nouă sesiune de instruire în domeniul
serviciilor de sprijin pentru creşterea capacităţii

de management a inovării firmelor
În perioada 24 – 25 aprilie, Agenția»

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat, în calitate de coordonator al
proiectului PROSME – INN - Îmbunătățirea
managementului inovării a firmelor din
macroregiunea 3 – o sesiune de cursuri de
perfecționare in domeniul furnizării
serviciilor de sprijin al managementului
inovării. Cursurile au fost predate de
experții IMP3rove Academy din Germania,
firmă creată la inițiativa Comisiei
europene și care reprezintă azi un hub
internațional de cunoaștere în domeniul
serviciilor de sprijin al managementului
inovării.

evenimentul a avut loc în București la sediul
IPA S.A. – partener în cadrul consorțiului PROSMe și
s-a adresat atât partenerilor ce implementează pro -
iectul PROSME INN, cât și celorlalte consorții din ța -
ră și străinătate. Sesiunea de instruire a avut drept
temă Dezvoltarea Strategiei de Inovare a firmelor. 

La aceste cursuri au participat reprezentanții
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, Centrului Român pentru Intreprinderi Mici și
Mijlocii, universității Politehnice din București, IPA
S.A., InPulse Partners S.R.L. și Institutului național
de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații
pentru Agricultură și Industria Alimentară, cărora
li s-au alăturat reprezentanții IPA Ga lați, ce fac
parte din consorțiul eRBSn din România și
reprezentanții Agenției pentru Inovare și transfer
tehnologic și ai Rețelei naționale pentru transfer
tehnologic din Republica Moldova, ce fac parte din

consorțiul BUSINESS INN. 
De-a lungul celor 2 zile de instruire participan -

ții s-au familiarizat cu metoda de realizare a pro-
cesului de planificare strategică a activităților de
inovare din cadrul firmelor, în vederea furnizării de
asistență tehnică cu titlu gratuit firmelor inovatoa re
din cadrul regiunilor Sud Muntenia și București Ilfov.

Proiectul PROSME – INN - Îmbunătățirea mana -
gementului inovării a firmelor din macroregiunea
3 este implementat de ADR Sud Muntenia în peri -
oada 2017 – 2018 și vizează furnizarea de servicii de
sprijin al managementului inovării către firmele din
macroregiunea 3, ce acoperă regiunea Sud Muntenia
și București Ilfov. Proiectul este finanțat în pro por -
ție de 100% prin Programul Horizon 2020 al Comisiei
europene și are un buget total de 76 765 euro, din
care bugetul ADR Sud Muntenia este de 6720 euro.

Pentru informații suplimentare privind acest pro -
iect, vă rugăm să contactați Serviciul Dezvoltare,
email: programe@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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A demarat sesiunea de instruire în domeniul
antreprenoriatului în cadrul proiectului

„Start pentru afacerea ta! - Regiunea Sud Muntenia”
Vineri, 11 mai, s-a dat startul cursurilor de do-

bândire a competențelor antreprenoriale în cadrul
proiectului „Start pentru afacerea ta! - Regiunea Sud
Muntenia”, finanțat în cadrul Programului Opera -
țional Capital uman 2014 - 2020! Aceste cursuri, ofe -
rite gratuit, sunt destinate persoanelor fizice inac -
tive (șomeri) și active (angajați sau persoane care
desfășoară o activitate independentă), care inten -
ționează să-și deschidă o afacere în regiunea Sud
Muntenia. 

Grupul țintă al proiectului este format din mi-
nim 336 de persoane fizice de la nivelul regiunii noas -
tre, care vor beneficia de formare profesională, pen -
tru a-și îmbunătăți competențele antreprenoriale,
cu scopul de a învăța să realizeze planuri de afaceri
sustenabile, în urma cărora să înființeze afaceri cu
profil non-agricol în mediul urban.

Primele instruiri au început în județele Călă -
rași și Argeș, unde s-a întrunit numărul de cursanți
necesar pentru desfășurarea acestora – minim 24 de
participanți. Din luna martie s-a lansat etapa de de -
punere a dosarelor de înscriere de către persoane -
le fizice interesate să participe la cursul de instrui -
re în domeniul antreprenoriatului. ulterior acestei
etape, au fost evaluate și selectate dosarele can -
didaților pentru a forma primele grupe de cursanți. 

Prin proiectul „Start pentru afacerea ta! - Re-
giunea Sud Muntenia”, se vor derula în total un nu-
măr de 14 cursuri de dobândire a competențelor
antreprenoriale, ce vor fi organizate în toate cele
șapte județe ale regiunii noastre. Durata unui curs
va fi de 40 de ore și se va desfășura pe parcursul a
6 zile, în weekend-uri. La final vor fi organizate exa -
mene de evaluare, în urma cărora vor fi acordate
certificate AnC (Autoritatea națională pentru Ca-
lificări) și câte 3 premii în valoare de 500 de lei,
pentru cele mai bune idei de afaceri.

Cursurile de instruire, ale căror locații și date de
desfășurare au fost stabilite până în prezent, au
loc astfel:

Călărași – 11 – 20 mai (participarea la curs)/•
25 mai (susținerea examenului);

Pitești – 11 – 20 mai (participarea la curs)/ 30•

mai (susținerea examenului);
Alexandria – 18 – 27 mai (participarea la curs)/•

31 mai (susținerea examenului);
Slobozia – 26 mai – 8 iunie (participarea la•

curs)/ 9 iunie (susținerea examenului);
Pitești – 1 iunie – 10 iunie (participarea la•

curs)/ 18 iunie (susținerea examenului);
târgoviște – 8 – 17 iunie (participarea la curs)/•

22 iunie (susținerea examenului).
La finalul sesiunii de 14 cursuri de competențe

antreprenoriale va fi lansată o competiție de pla-
nuri de afaceri, în urma căreia vor fi evaluate și se -
lectate minim 42 de planuri ce vor primi finanțare
nerambursabilă de maxim 40 de mii de euro pentru
a înființa noi întreprinderi cu profil non-agricol.

Persoanele selectate în vederea acordării aju-
torului de minimis vor participa ulterior la stagii de
practică în întreprinderi ce desfășoară activități în
aceeași grupă CAen cu cea a planului de afaceri
selectat, în scopul dobândirii de abilități practice
în domeniul în care vor demara noua afacere, unde
vor beneficia de consiliere, consultanță și mentorat,
în scopul consolidării și punerii în aplicare a aface rii
și vor fi sprijinite în vederea înființării întreprinderilor.

Reamintim că ADR Sud Muntenia, în calitate de
partener, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor
Întreprinzători din România”, în calitate de lider,
implementează acest proiect de la începutul anu-
lui, în cadrul Programului Operațional Capital uman,
Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți” –
România Start-up Plus.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eli-
gibilitate și sunt interesate să participe la acest
proiect sunt invitate să-și depună candidaturile cât
mai curând posibil.

Detalii despre proiectul „Start pentru afacerea
ta! – Regiunea Sud Muntenia” aflați pe website-ul
Agenției – www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiec -
te, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-
start-pentru-afacerea-ta/static/1025, precum și
website-ul liderului de proiect – www.ptir.ro și pe pa -
gina de facebook a proiectului - https://www.fa-
cebook.com/startpentruafacereata/.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
http://www.ptir.ro
https://www.facebook.com/startpentruafacereata/
https://www.facebook.com/startpentruafacereata/
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Oportunităţi de carieră:
ADR Sud Muntenia îşi măreşte echipa

Concurs pentru ocuparea unui post
de Consilier Juridic – sediul Agenţiei
din Călăraşi

ADR Sud Muntenia organizează în data de 21
mai concurs pentru ocuparea unui post de consilier
juridic în cadrul Compartimentului juridic, la se-
diul din Călărași, din str. Gen. Constantin Pantazi,
nr. 7A. Contractul individual de muncă va fi pe du-
rată determinată de 12 luni din momentul angajă-
rii.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului: 
studii superioare absolvite cu diplomă de li -•

cență sau echivalentul acesteia în domeniul știin -
țelor juridice;

experiență minim 1 an în domeniul juridic;•
cunoștințe foarte bune de operare pe calcula tor.•
Cerinţe suplimentare:
posesor permis de conducere auto și disponi-•

bilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul

ADR Sud Muntenia din Călărași, str. Gen. Constan-
tin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până în data de
18 mai 2018, ora 12:00.

Concursul se va desfășura în data de 21 mai 2018
la sediul Agenției din Călărași, str. Gen. Constantin
Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR Sud Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr.
7A, jud. Călărași, tel.: 0242/331.769. Persoană de
contact: Mâțu Ioana - șef Birou Resurse umane/e-
mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. 

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre-
cum și documentele necesare înscrierii la concurs
pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la
adresa: www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă -
Documente utile).

Concurs pentru ocuparea unui post
de expert Monitorizare proiecte POR –
sediul Biroului Judeţean Argeş al Agenţiei

ADR Sud Muntenia organizează în data de 25
mai concurs pentru ocuparea a unui post de expert
Serviciul Monitorizare proiecte POR în cadrul Biro -
ului județean Argeș, la sediul din Călărași, din str.
Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A. Contractul indivi-

dual de muncă va fi pe durată determinată de 12
luni din momentul angajării. 

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului: 
studii superioare absolvite cu diplomă de li -•

cență sau echivalentul acesteia, în domeniul eco-
nomic sau tehnic;

cunoștințe foarte bune de operare pe calcula -•
tor;

capacitatea de a lucra în echipă;•
capacitatea de a gestiona un volum variabil de•

muncă și de a respecta termenele stabilite.
Cerinţe suplimentare:
disponibilitate pentru deplasări în Regiune.•
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ADR

Sud Muntenia din municipiul Călărași, până în data
de 24.05.2018, ora 12:00.

Concursul se va desfășura în data de 25.05.2018
la sediul Agenției din municipiul Călărași, str. Gen.
Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând
cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR Sud Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr.
7A, Călărași, tel.: 0242/331.769 și/sau la următoa-
rele persoane de contact: Piperea George - șef Ser-
viciu Monitorizare proiecte POR, e-mail: monitori-
zare.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou
Resurse umane - e-mail: resurseumane@adrmun-
tenia.ro.

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre-
cum și documentele necesare înscrierii la concurs
pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă -
Documente utile).

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-a modificat Ghidul specific
pentru Prioritatea
de investiţii 8.1 A -

Ambulatorii
Vineri, 11 mai, s-a modificat Ghidul Solicitan -

tului - Condiții specifice de accesare a fondurilor
pentru apelurile aferente POR, Axa prioritară 8
„Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”,
Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastruc -
turile sanitare și sociale care contribuie la dez-
voltarea la nivel național, regional și local, redu -
când inegalitățile în ceea ce privește starea de să -
nătate și promovând incluziunea socială prin îm-
bunătățirea accesului la serviciile sociale, cultu-
rale și de recreere, precum și trecerea de la ser-
viciile instituționale la serviciile prestate de co-
munitati”, Obiectivul specific 8.1 - „Creșterea acce -
sibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele
sărace și izolate”, Operațiunea A – „Ambulatorii”.

Alocarea regională pentru Sud Muntenia este
de 25,85 milioane de euro. Perioada de depunere
a proiectelor este 21 mai – 21 octombrie 2018.

Ghidul actualizat, împreună cu Sinteza de mo -
dificări sunt disponibile pe website-ul https://re-
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8,
link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-
8/static/1203, precum și pe site-ul programului –
www.inforegio.ro.

Noi modificări
pentru Ghidul solicitantului

aferent Priorităţii de investiţii
3.1 B – Clădiri publice

S-a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelu -
lui de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7Re-
GIunI, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției că-
tre o economie cu emisii scăzute de carbon”,
Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și
a utilizării energiei din surse regenerabile în in-
frastructurile publice, inclusiv în clădirile publi -
ce, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B - Clă -
diri Publice, aprobat prin Ordinul viceprim-minis-
trului, ministrul dezvoltării regionale și adminis-
trației publice nr. 3288/27.12.2016, cu modifică-
rile ulterioare, în sensul suplimentării alocării fi-
nanciare pentru șase regiuni, respectiv nord-est,
Sud-est, Sud Muntenia, Vest, nord-Vest și Centru.

noua alocare regională pentru Sud Muntenia
este de 57,135 milioane de euro.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul
specific rămân neschimbate.

Ghidul solicitantului modificat poate fi consul -
tat pe website-ul https://regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Axa 3, link: https://regio.adrmun -
tenia.ro/axa-3/static/1198, și pe site-ul programu -
lui – www.inforegio.ro.

Victorina Ligia Dragu
• 14 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 13 mai, colega noastră Victorina Ligia

Dragu, șef Serviciu financiar – Contabil, a împlinit 14 ani
de activitate neîntreruptă în cadrul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia!

Pe această cale dorim să o felicităm și să îi mulțumim
pentru expertiza profesională și implicarea dovedită în
activitățile derulate până în prezent în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu împliniri!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
http://www.inforegio.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 14 mai 2018

S-a lansat în consultare publică
Ghidul specific pentru

Prioritatea de investiţii 10.1
A fost lansat în consultare publică Ghidul soli -

citantului pentru Prioritatea de investiții 10.1 „Inves tițiile
în educație și formare, inclusiv în formare pro fesională,
pentru dobândirea de competențe și în vățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infra structurilor de
educație și formare”, Obiectiv spe cific 10.1, apeluri
dedicate învățământului preșco lar și obligatoriu. Aceste
apeluri sunt dedicate autorităților publice centrale, re-
prezentate de Minis terul educației naționale, precum
și parteneriatelor încheiate de acesta cu autorități și
instituții ale administrației publice locale.

eventualele observații și propuneri au putut fi trans -
mise la adresa regio@mdrap.ro, până în data de 11 mai
2018, inclusiv. Ghidul solicitantului poate fi consultat
pe website-ul https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea
Program > Axa 10, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
10/sta tic/1205, și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.

S-a prelungit termenul
de depunere a proiectelor

ce vizează crearea de incubatoare
de afaceri – PI 2.1B

termenul de depunere a proiectelor în cadrul
Ghidului specific aferent Priorității de investiții
2.1.B – Incubatoare de afaceri (varianta consoli-
data) a fost prelungit până în data de 9 iulie 2018,
ora 12:00!

Prelungirea termenului a fost aprobată prin
Ordinul MDRAP nr. 4727/07.05.2018 de modificare
a ghidului specific - publicat în data de 7 mai
2018.

Ghidul solicitantului consolidat, precum și Or -
dinul MDRAP nr. 4727/3.05.2018 pot fi consultate
pe website-ul dedicat implementării POR în Sud
Muntenia https://regio.adrmuntenia.ro, secțiu nea
Program > Axe > Axa 2, link > https://regio.adrmunte -
nia.ro/axa-2/static/1197, și pe site-ul programului –
www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/sta�tic/1205
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/sta�tic/1205
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197
http://www.inforegio.ro
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AFIR lansează un portal unic cu informaţii privind
fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Agenția pentru finanțarea»
Investițiilor Rurale a lansat, miercuri,
portalul unic fonduri europene pentru
dezvoltare rurală, o platformă online
dedicată furnizării printr-un singur
punct de acces a informațiilor utile
privind modalitățile de obținere
a fondurile europene pentru agricultură
și dezvoltare rurală.

Potrivit unui comunicat al AfIR, portalul poate
fi accesat prin adresa de internet www.finantare-
rurala.ro.

„De astăzi (miercuri, 9 mai - n. r.) punem la
dispoziția solicitanților un instrument online util
care cuprinde informații din sfera tuturor fondu-
rilor europene acordate pentru agricultură și dez-
voltare rurală, fonduri gestionate de către Minis-
terul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin inter-
mediul AFIR și APIA. Mă bucur că de Ziua Europei
lansăm acest portal adresat tuturor românilor in-
teresați de obținerea finanțărilor europene și îmi

doresc ca acest nou canal de comunicare să fie
unul dinamic, adaptat la nevoia de informare a so-
licitanților și a beneficiarilor, astfel încât să pu-
tem furniza printr-un singur punct de acces online,
în cel mai scurt timp posibil, informații oficiale
de interes pentru fermieri, procesatori, antrepre-
nori și autorități publice”, a precizat directorul
general al AfIR, Adrian Chesnoiu.

noua platformă online cuprinde informații re-
feritoare la sursele de finanțare disponibile pentru
proiectele de investiții în agricultură și în dezvol-
tarea mediului rural, precum și pentru plățile di-
recte pe suprafață, pentru plățile compensatorii
de mediu și climă, pentru împădurire și pentru plă-
țile privind bunăstarea animalelor.

Astfel, prin intermediul acestui instrument de
informare, accesul publicului la informațiile de in-
teres general necesare accesării și implementării
fondurilor europene pentru agricultură și dezvol-
tare rurală se realizează simplu și rapid, toate in-
formațiile utile fiind centralizate într-un singur
site.

Sursa: agerpres.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru
luna mai 2018. Scopul editării acestei publicații este
de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fon-
duri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care
doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest
document sunt prezentate oportunitățile de finanțare
din programele operaționale și schemele de grant, ce
se derulează în prezent în România, precum și opor-
tunitățile din Programul național pentru Dezvoltare Ru-
rală 2014 – 2020, InteRReG V-A și uRBACt III. Publicația
electronică poa te fi accesată pe site-ul Agenției,
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă - Docu -
mente utile, link: https://www.adrmuntenia.ro/dow-
nload_file/document/1080/csf-mai-2018.pdf.

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna mai 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.finantare-rurala.ro
http://www.finantare-rurala.ro
http://www.agerpres.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1080/csf-mai-2018.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1080/csf-mai-2018.pdf
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Mănăstirea „Sf. Voievozi” din Slobozia
Mănăstirea Sfinții Voievozi din»

Slobozia este considerată unul dintre cele
mai însemnate lăcașuri de cult din sud-
estul țării. Reprezintă o ctitorie a lui
enache Caragea și a voievodului Matei
Basarab (1632 - 1654), închinată Sfinților
Arhangheli Mihail și Gavriil (Sfinții Voievozi).

Construcția a fost ridicată pe locul unei moșii
acordate de către domnitorul Alexandru Iliaș pos-
telnicului enache Caragea în anul 1616.

De-a lungul timpului a purtat și alte denumiri:
„Mănăstirea Slobozia lui Ianache”, respectiv „Mă-
năstirea Slobozia Veche”. Data întemeierii sale nu
se cunoaște, din cauză că majoritatea documente -
lor păstrate în arhivele lăcașului au fost distruse în
timpul jafurilor, la care a fost supusă mănăstirea. Ca -
taclismele naturale au șubrezit, la rândul lor, struc -
tura edificiului.

În urma seismelor din 1627, lăcașul de cult s-a
prăbușit și a necesitat lucrări de refacere din teme -
lie. În acel an s-a adăugat și zidul împrejmuitor din
cărămidă. Din vechea mănăstire s-au mai păstrat:
crucea, două icoane plasate deasupra catapetes-
mei și cele patru icoane de proporții ce îi reprezin -
tă pe: Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfinții Voievozi
și Sfântul Ioan Botezătorul și care se află pe catape -
teasma bisericii actuale.

Cutremurul din 1838 a șubrezit la rândul lui struc -
tura, drept urmare, în 1842, mănăstirea a fost recti -
torită de egumenul Gavriil de Smirna.

În 1994, biserica „Sfinții Voievozi” a devenit ca -
tedrală episcopală, după ce Preasfințitul nifon a pri -
mit calitatea de prim episcop al Sloboziei și Călă-
rașilor.

În același an s-au derulat unele lucrări de re-
parație și altele de reconstrucție a clădirilor lăcașu -
lui. Printre altele, s-a renovat iconografia și s-au re -
construit chiliile de pe latura de vest.

Din punct de vedere arhitectural, biserica din
cadrul Mănăstirii „Sf. Voievozi” din Slobozia pre-
zintă o formă de cruce greacă, cu trei turle, dintre
care cea mai mare este confecționată din lemn și
acoperită cu tablă. În interior, pronaosul se despar -
te de naos prin intermediul a patru coloane. naosul
prezintă abside laterale și este despărțit de absida
altarului de o catapeteasmă de lemn.

Mănăstirea, care reprezintă cel mai de seamă
așezământ monahal din Bărăgan și un important
leagăn de istorie a românilor, prezintă un amestec
de stiluri arhitecturale. Se remarcă accente tipice
pentru stilul bizantin tradițional, elemente în stil
neoclasic și detalii neo-gotice. La rândul ei, icono -
grafia este influențată de stilurile picturii de gen
occidentale și prezintă scene cu o puternică încăr-
cătură emoțională, dominate de un element decora -
tiv: folosirea din plin a norilor pentru delimitarea ca -
drelor (artificiu preluat din arta realistă occidentală).

Mănăstirea adăpostește și un obiect de preț:
chivotul, ce păstrează înăuntru fragmente de Sfin -
te Moaște aparținând: Sfântului Ioan Hrisostom,
Sfântului Dumitru, Sfântului Ilodor, Sfântului Proco -
pie, Sfântului Artemie, Sfântului Pantelimon, Sfân-
tului Haralambie și Sfântului Mercurie.

În raclă se mai păstrează astăzi și un obiect dia -
fan: batista brodată cu fire de aur a elenei Doam -
na, soția lui Matei Basarab Vodă, donată în 1636, cu
ocazia sfințirii bisericii din Mănăstire.

Sursa: cesavezi.ro
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http://regio.adrmuntenia.ro
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Vineri, 4 mai, o delegație a Primăriei Municipiu-
lui Călărași, formată din viceprimarul Viorel Ivanciu,
administratorul public Valentin Deculescu, directorul
executiv al Direcției de Programe și Dezvoltare Lo-
cală, Luminița trifu, și directorul executiv adjunct al Di -
recției de Programe și Dezvoltare Locală, Daniela Gra -
dea, a participat, la Ruse, la conferința „Dezvoltarea
durabilă a Regiunii Dunării și interconectarea între
regiuni”, organizată de universitatea Angel Kanchev.

Conferința s-a bucurat de participarea președin-
telui României, Klaus Iohannis, președintelui Repu-
blicii Bulgaria, Rumen Radev, și de cea a președintelui
Austriei, Alexander van den Belen. Cei trei șefi de stat
au discutat teme principale din agenda europeană,
cu accent special pe problemele și provocările cu ca -
re se confruntă Regiunea Dunăreană.

Au mai participat la această conferință interna -
țională și reprezentanți ai autorităților publice lo-
cale, precum și structuri ale societății civile, ale me-
diului academic și ale mediului de afaceri.

Sursa: observatorcl.info

La inițiativa edilului Municipiului Pitești, Cor-
nel Ionică, prin amenajarea a două terenuri pentru
activități sportive, tinerii, dar și alți cetățeni, vor
fi încurajați să își petreacă timpul mult mai mult
în aer liber. 

Investiția care urmează să fie făcută și care se
ridică la costuri de aproximativ 690.000 lei, va fi în
Parcul Ștrand. Mai exact este vorba de două terenuri
pentru activități sportive destinate tinerilor și nu numai.

Proiectul în sine constă în amenajarea unui te-
ren de minifotbal și a unuia de tenis, cu acces gra -
tuit pentru toți cei care vor să își desfășoare în zo -
nă activitățile recreere sau care vor să facă sport.
Potrivit declarației primarului Cornel Ionică, „Este
vorba de o zonă care a rămas nereabilitată. Am zis
să creăm un ambient potrivit și să amenajăm un

teren de tenis și unul de minifotbal. O altă desti -
nație potrivită pentru acest teren nu am găsit. Vom
adăuga și 10-15 locuri de parcare pentru cei care
vor veni acolo.”.

Sursa: argesplus.ro
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Investiţii de peste jumătate de miliard de lei
pentru Parcul Ștrand

Argeş

O delegaţie a Primăriei Călăraşi,
prezentă la conferinţa „Dezvoltarea durabilă

a Regiunii Dunării și interconectarea între regiuni”

Călăraşi

http://www.observatorcl.info
http://argesplus.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Dâmboviţa,

la „Entrepreneurship Matching Event”

Dâmboviţa

Vicepreședintele Consiliului județean Dâmbo-
vița, Luciana Cristea, a participat la cea de-a IV-a
ediție a competiției de pitch-uri antreprenoriale
„Entrepreneurship Matching Event”, organizată de
Asociația tinerilor Întreprinzatori din Mediul Vir-
tual, alături de facultatea de Științe economice a
universității Valahia din târgoviște. Cu acest prilej,
Luciana Cristea le-a adresat un mesaj celor pre-
zenți la eveniment: „Sunt onorată să fiu prezentă,
astăzi, aici, să văd atâția tineri interesați de me-
diul de afaceri și mă bucur că avem ocazia de a vă fi
parteneri într-un proiect atât de ambițios, care a
capacitat deopotrivă reprezentanți ai mediului uni -
versitar, ai studenților și ai mediului de afaceri. De
mulți ani, s-a discutat despre faptul că facultățile
nu au activitatea corelată cu piața muncii. Ei bine,
mă bucur să văd că Universitatea Valahia Târgoviș -
te are posibilitatea, cu ajutorul Asociației Tinerilor

Întreprinzători din Mediul Virtual, să pună în legătu -
ră studenții și masteranzii cu mediul de afaceri, să
îi confrunte cu realitățile economice ale zilelor
noastre, de data aceasta nu în teorie, ci în practi -
că. Este cel mai sigur mod de a-i pregăti pe tineri
pentru provocările unei piețe libere și dinamice ca
cea în care vor trebui să-și croiască drum după înche -
ierea studiilor. Iar cei care, la acel moment, vor a -
vea proiecte în care se implică sau chiar finalizate,
planuri concrete, pentru ași dezvolta o afacere, pot
spune că sunt deja cu un pas înaintea colegilor ca -
re s-au limitat la acumularea de cunoștințe teore -
tice. Vă mulțumesc tuturor celor ce v-ați implicat în
derularea acestui proiect, iar noi cei din adminis tra -
ția județeană ne dorim ca tinerii pe care îi ajutați a -
cum să facă primii pași pe calea antreprenoriatului,
să fie oamenii de succes ai zilei de mâi ne.”

Sursa: ziardambovita.ro

Consilierii județeni au aprobat, în ședința din 27
aprilie, proiectul „Investiții pentru siguranța ruti -
eră și îmbunătățirea conectivității între municipa -
litatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de trans-
port TEN-T”, proiect finanțat prin Programul In-
teRReG V-A România-Bulgaria 2014-2020. Proiectul
prevede furnizarea de echipamente pentru moni-
torizarea traficului transfrontalier și a securității
rutiere în județul Giurgiu, echipamente de semna-
lizare rutieră, echipamente de monitorizare a tra-
ficului la frontieră, echipamente de prevenire a
accidentelor rutiere și echipament necesar reali-
zării lucrărilor de întreținere periodică și curentă
a drumurilor județene. În proiect sunt implicate ur -
mătoarele organizații: Municipalitatea Ruse, Con-
siliul județean Giurgiu, Direcția județeană de trans -
port, Administrarea Drumurilor județene și Control

trafic Giurgiu, Inspectoratul teritorial de Poliție
de frontieră Giurgiu și Inspectoratul de Poliție al
județului Giurgiu – Serviciul Rutier. Perioada de im-
plementare a proiectului este de trei ani, bugetul
total eligibil fiind de 6.326.447 euro.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Judeţul Giurgiu va beneficia
de modernizări în domeniul siguranţei rutiere

şi reţelei de transport

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziardambovita.ro

http://giurgiuveanul.ro
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Deputatul Andrei Pop:
„Ialomița are un potențial investițional major

care trebuie și merită exploatat de către
investitori români și străini”

Ialomiţa

Cel mai important eveniment»
economic din județul Ialomița, forumul
#investinialomița, în cadrul căruia au fost
prezentate și s-au dezbătut idei, planuri
de dezvoltare și atragere de investiții, a
avut loc în data de 10 mai 2018, la Hotel
evergreen din Amara.

Beneficiind de o prezență numeroasă, forumul
a fost organizat la inițiativa deputatului Andrei Pop,
secretar al Comisiei pentru Buget, finanțe și Bănci,
și a președintelui Consiliului național al Întreprin-
derilor Private Mici și Mijlocii din România, florin
jianu. evenimentul s-a desfășurat pe parcursul în-
tregii zile și a avut un impact local semnificativ.

Oameni de afaceri, reprezentanți ai institu ții -
lor publice locale și centrale și parlamentari au fost
organizați pe grupuri de lucru tematice - agricultu -
ră, turism, politici publice și comerț-servicii și in-
dustrie - pentru a dialoga, dezbate și pentru a găsi
cele mai bune idei și oportunități de investiții.

„Mi-am propus ca, prin intermediul acestui fo -
rum, să pun la aceeași masă, importanți decidenți
politici și oameni de afaceri, precum și repre zen -
tanți ai mediului diplomatic, pentru binele econo -

mic al județului Ialomița. Dialog, interacțiune, de -
cizie, investiții. Acesta ar fi, pe scurt, traseul pe ca -
re l-am urmărit organizând acest eveniment. Ialo -
mița are un potențial investițional major în câteva
domenii, precum agricultură, turism, politici-pu-
blice, comerț-servicii și industrie care trebuie și me -
rită exploatat de către investitori români și străini“,
a declarat deputatul Andrei Pop.

La eveniment au participat în calitate de speakeri,
reprezentanți ai Guvernului, ai autorităților loca -
le, nume marcante ale business-ului românesc, pre -
cum și reprezentanți ai misiunilor diplomatice acre -
ditate în România.

„Cred că evenimentul a fost un succes prin par -
ticipare și sper ca pe termen scurt, mediu și lung să
fie un succes și prin rezultate, astfel încât județul
Ialomița să devină un punct investițional atractiv
pentru oamenii de afaceri. Potențialul neexploa-
tat al județului trebuie și merită să fie cunoscut
atât în țară, cât și în afara granițelor“, a mai spus
Andrei Pop.

forumul #investinialomița a fost la prima sa
ediție și își propune să devină un eveniment eco-
nomic cu tradiție la nivel local, cu ecou regional,
național și, de ce nu, internațional.

Sursa: guraialomitei.com

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com
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Primăria Ploiești pregătește
două proiecte de anvergură, pen-
tru modernizarea sistemului de
iluminat public. Dacă aceste obiec-
tive de investiții vor fi acceptate,
autoritățile vor obține fonduri euro -
pe ne pentru modernizarea rețele-
lor și introducerea ca blurilor în sub -
teran, de-a lungul celor două tra-
see de tramvai din municipiu. Do-
cumentația este mai avansată în
cazul traseului 102 și ar putea intra în a ceastă lună
în ședința Consiliului Local, a dezvăluit astăzi pri-
marul Adrian Dobre. 

Primarul Ploieștiului a precizat că se lucrează
în prezent la cele două proiecte, cu șanse foarte
mari ca documentația să fie gata în câteva zile
pentru traseul 102, incluzând strada Găgeni, înce-

pând din dreptul Spitalului jude-
țean de urgență Ploiești, și conti-
nuând cu Șoseaua nordului și Șosea -
ua Vestului, până în dreptul buclei
tramvaielor de la Gara de Vest.

„Pe partea de modernizare a
sistemului de ilu minat public, ur-
mează să intrăm în Consiliul Local
cu proiectul care vizează traseul
102 și care propu ne lucrări pe stra -
da Găgeni și pe Şoseaua Nordului

și Şoseaua Vestului. Este nevoie de o aprobare în Con -
siliul Local pentru a putea depune acest prim pro-
iect. Urmează să parcurgem aceeași procedură și
pentru traseul 101. Din păcate, foarte multe străzi
din Ploiești nu sunt intabulate”, a explicat Adrian
Dobre, primarul Ploieștiului.

Sursa: actualitateaprahoveana.ro

Proiect UE pentru modernizarea
iluminatului pe Șoseaua Vestului,
Șoseaua Nordului şi strada Găgeni

Prahova

„Europa pentru cetățeni” –
sesiune de informare privind oportunitatea

de finanţare, organizată de Instituţia Prefectului

Teleorman

Instituția Prefectului a organizat marți, 8 mai,
în parteneriat cu Punctul europa pentru cetățeni Ro -
mânia din cadrul Ministerului Culturii și Identității
naționale, un eveniment de informare privind Pro-
gramul uniunii europene „Europa pentru cetățeni
2014-2020”, în cadrul întâlnirii fiind prezentate
oportunitățile de finanțare oferite, informează re-
prezentanții Prefecturii teleorman.

Obiectivul evenimentului care s-a desfășurat
în sala mare de ședințe a Palatului Administrativ a
fost promovarea Programului la nivelul județului
în vederea obținerii de informații pentru realizarea
unor proiecte care să dea cetățenilor posibilitatea
de a se cunoaște, de a interacționa și de a realiza
proiecte comune pentru consolidarea ideii de apar -
tenență la spațiul comunitar.

evenimentul s-a adresat potențialilor aplicanți

din județ, respectiv autoritățile publice locale/re-
gionale, federațiile/asociațiile de autorități lo-
cale, comitetele de înfrățire, rețelele de localități
înfrățite, organizații ale societății civile, institu -
țiile de învățământ și de cercetare, organizațiile
culturale, de tineret, etc., iar reprezentanții aces-
tora, care au luat parte la întâlnire, au avut ocazia
să adreseze întrebări și să primească lămuriri cu
privire la informațiile prezentate. Din partea Punc-
tului europa pentru cetățeni (PeC) au fost prezen -
te la această întâlnire Oana Băluțescu – coordona-
tor PeC și Gabriela nicolau, care și-au exprimat
disponibilitatea de a oferi îndrumare, la solicitarea
potențialilor aplicanți, în ceea ce privește scrierea
cererii de finanțare și de a oferi informații supli-
mentare cu privire la Program.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.actualitateaprahoveana.ro
http://www.ziarulteleormanul.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.

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

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 / 14 mai 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 ca ractere 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.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

