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Investiții prin Regio pentru o nouă grădiniță
în comuna Starchiojd, județul Prahova

Î

n data de 1 august, la sediul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, a fost semnat contractul de
ﬁnanțare aferent proiectului „Desﬁințare
grădiniță și anexă și construire grădiniță
două grupe sat Starchiojd, comuna
Starchiojd, județul Prahova”.
Primăria Comunei Starchiojd are calitatea de bene
ﬁciar de ﬁnanțare europeană prin Programul Operațio
nal Regional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei prio
ritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”,
Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobân‐
direa de competențe și învățare pe tot parcursul vieții
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și forma‐
re”, Obiectiv speciﬁc 10.1 „Creșterea gradului de parti‐
cipare la nivelul educației timpurii și învățământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de pă‐
răsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățămân
tului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.
Prin această inițiativă, administrația locală își pro
pune să asigure o ofertă educațională adecvată și de
calitate la nivelul învățământului preșcolar pentru toți
copiii din comuna Starchiojd, inclusiv pentru cei cu risc
crescut de părăsire timpurie a școlii. Pentru a atinge
acest obiectiv, se propune desﬁințarea clădirii nefunc
ționale și construirea pe același amplasament a unei
noi grădinițe. Pe această cale, infrastructura educațio
nală existentă va ﬁ îmbunătățită, fapt ce va contribui
la creșterea ponderii populației cu studii medii, precum
și la dezvoltarea durabilă a comunei.
Proiectul are o durată de implementare de 57 de
luni, 1 mai 2017 – 31 ianuarie 2022, derulând investiții a
căror valoare totală este de 2.389.695,29 lei. Din aceș
tia, peste 1,1 milioane de lei provin din Fondul Euro
pean pentru Dezvoltare Regională, peste 177 de mii

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

de lei sunt alocate din bugetul de stat, în timp ce coﬁ
nanțarea beneﬁciarului este de peste 27 de mii de lei.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost de
puse 1.171 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa
bile de peste 7,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 304
aplicații, cu o valoare solicitată de peste două miliarde
de lei, au fost depuse de solicitanții din județul Pra
hova. La nivelul Axei 10 sunt depuse spre ﬁnanțare 23
de proiecte prin care sunt solicitate fonduri cu o va
loare de peste 170 de milioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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ADR SUD MUNTENIA

Lidia Gabriela ILIE
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Claudiu Georgian COSTACHE
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Joi, 1 august, colega noastră Lidia Gabriela
ILIE, expert Serviciul Achiziții publice și asistență
tehnică, împlinește 10 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie, îți mulțumim pentru cole
gialitate și pentru profesionalismul manifestat în
cei 10 ani de activitate neîntreruptă!

În data de 1 august, colegul nostru Claudiu Geor
gian Costache, expert Compartimentul Veriﬁcare
achiziții și conﬂicte de interese POR, împlinește 10 ani
de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Re
gională Sud Muntenia! Cu această ocazie, îl felicităm
șii mulțumim pentru profesionalism și pentru în
treaga activitate derulată până în prezent în Agenție!

Sediul ADR Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro
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Programul Europa Digitală 2021 – 2027,
în consultare publică!

P

ână în data de 25 octombrie, Comisia
Europeană a lansat în consultare pu
blică Programul Europa Digitală, în cadrul
căruia vor ﬁ realizate investiții în teh
nologia digitală prin intermediul căreia se
poate aduce o schimbare pozitivă în viețile
cetățenilor europeni și în evoluția afacerilor.
În prezent, programul este în stadiul de planiﬁca
re, investițiile directe ﬁind preconizate la o valoare to
tală de 9,2 miliarde de euro, destinate implementării
de tehnologii inovatoare în cinci domenii cheie: super
computing, inteligență artiﬁcială, securitate informa
tică, abilități digitale avansate. Se mai are în vedere
asigurarea pe scară largă a acestor tehnologii digitale
în întreaga economie și societate, în conformitate cu
obiectivele și valorile Uniunii Europene privind dezvol
tarea durabilă.
Obiectivul acestui program este îmbunătățirea com
petitivității Europei în economia digitală globală și creș
terea autonomiei tehnologice, prin construirea de
capacități, prin testarea tehnologiilor digitale, precum
și prin desfășurarea acestora.
www.adrmuntenia.ro

Pentru Uniunea Europeană, programul reprezintă
o oportunitate de a contribui la investițiile în capacități
digitale esențiale pe care niciun stat membru nu le
poate pune în aplicare în mod individual. Ca parte a
procesului de codesign care va ﬁ integrat în Europa
Digitală, asigurânduse că reﬂectă cele mai importante
lucruri pentru societatea și întreprinderile europene,
Comisia Europeană a lansat o consultare online. Aces
ta va colecta contribuții din întreaga Uniune, vizând o
serie de părți interesate: IMMurile și companiile mai
mari, administrațiile publice de la toate nivelurile, or
ganizațiile de cercetare și mediul academic, ONGurile,
asociațiile cetățenilor și cetățenii privați.
Informațiile primite vor ajuta Comisia să ﬁnalizeze
Orientările pentru Europa Digitală, a căror versiune va
putea ﬁ vizualizată online. Acestea vor forma apoi pro
gramele de lucru și cererile de propuneri pentru primii
doi ani ai programului (20212027).
Cei interesați pot participa la consultarea publică
prin completarea formularului, accesând următorul
link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DEP_tar
geted_consultation.

5

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #428
30 iulie • 5 august 2019

OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Fonduri europene
pentru ﬁrmele
ce activează
în domeniul
procesării fructelor

Finanțări de peste 60 de milioane de lei
pentru IMMuri și ONGuri
Firmele mici și mijlocii (IMM),
precum și organizațiile neguverna
mentale (ONG) care își desfășoară
activitatea în domeniile IT, energie,
cercetare sau patrimoniu, vor avea
posibilitatea de a accesa ﬁnanțare
nerambursabilă prin cinci apeluri des
chise de fondurile norvegiene, în va
loare totală de peste 60 de milioa
ne de euro.
Potrivit calendarului de apeluri
care vor ﬁ lansate în anul 2019, emis
de eeagrants.ro, pentru IMM vor ﬁ
următoarele oportunități:
Institute de cercetare / IMM 
proiecte de cercetare (energie me
diu, sănătate, științe sociale și uma
niste, ICT, biotehnologii): buget to
tal pe apel, 24.687.500 euro. Se vor
ﬁnanța proiecte de 500.000 1.200.000
euro ﬁecare. Lansarea este preconi
zată pentru luna septembrie 2019.
Instituții publice, IMM, ONG pro
iecte de revitalizare a patrimoniului
cultural al minorității rome (instru
ire în meserii și revitalizarea elemen
telor de patrimoniu): buget total de
900.000 euro. Proiecte de câte 50.000
 130.000 euro. Lansarea ar urma
să aibă loc în decembrie 2019.
Beneﬁciari IMM  proiecte de
www.adrmuntenia.ro

Dezvoltare a afacerilor (inovare ver
de în industrie, ICT): buget total de
18.4664.666 euro. Proiectele vor ﬁ
de 200.000 2.000.000 euro ﬁeca
re. Lansarea este preconizată pen
tru septembrie 2019 .
Instituții publice, IMM, ONG
proiecte de energie și eﬁciență
energetică (reducerea emisiilor de
CO2 în toate sectoarele): buget to
tal de 12.985.175 euro. Lansare esti
mativă în septembrie 2019.
Instituții publice, IMM, ONG
proiecte de cercetare și dezvoltare
privind energia regenerabilă, eﬁci
ența energetică și securitatea ener
getică (cercetare industrială și expe
rimentală): buget total de 4.100.000
euro. Lansarea preconizată pentru
decembrie 2019.
Aceste fonduri nerambursabi
le, acordate de cele trei țări dona
toare sunt gestionate, în România,
prin Ministerul Fondurilor Europene.
Cei interesați pot consulta ca
lendarul estimativ, accesând urmă
torul link: https://www.eeagrants.ro/ﬁ
les/uploaddir/255tabelcalendar
lansari24072019seesinorve
giasite.pdf.
Sursa: startupcafe.ro
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Firmele românești organiza
te în forme diferite (SRL, PFA, etc.)
ar putea obține ﬁnanțări cuprinse
între 600 de mii și 1,5 milioane de
euro pentru afacerile desfășurate
în domeniul procesării fructelor.
În acest sens, Agenția pen
tru Finanțarea Investițiilor Rurale
(AFIR), din subordinea Ministeru
lui Agriculturii și Dezvoltării Ru
rale, a emis Ghidul solicitantului
pentru apelul de proiecte privind
submăsura 4.2a – Investiții în pro
cesarea/marketingul produselor
din sectorul pomicol, în cadrul
Programului Național pentru Dez
voltare Rurală (PNDR) 20142020.

Proiectele pot obține fonduri
europene, în procent de 4050%
din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile din proiect. Restul banilor,
plus cheltuielile neeligibile trebu
ie asigurate de antreprenori.
Mai multe detalii privind li
mitele de ﬁnanțare, tipurile de afa
ceri, cheltuielile eligibile, precum și
Ghidul solicitantului se pot aﬂa acce
sând linkul următor: https://www.start
upcafe.ro/ﬁnantari/fondurieuro
pene2019pfasrlﬁrmealcooltu
icacidrugemsucuri.htm sau pe
siteul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
Sursa: startupcafe.ro
regio.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Popas în pădurea Mănafu, județul Giurgiu

Z

ilele aurii ale verii ne invită în locuri
care să ne salveze de căldura
sufocantă a soarelui, iar pașii ne poartă
spre județul al cărui nume are la origini o
frumoasă legendă. Potrivit acesteia,
toponimul Giurgiu se datorează unui
păstor, San Giorgio, care, printrun gest
eroic, a eliberat un grup de prizonieri ce
urma a ﬁ dus în Imperiul Otoman. După
eliberare, aceștia au populat meleagurile,
transformândule dintrun loc de trecere,
întrun minunat târg, numit Giurgiu în
cinstea eliberatorului lor.
Explorăm, prin urmare, un spațiu pe care roman
ticii lau considerat o ipostază terestră a paradisului,
un loc de refugiu, dar și unul de salvare, un spațiu în
care ﬁința își regăsește natura primordială: pădurea.
Pădurea Mănafu, având statutul de rezervație fo
restieră din 1954, este situată în partea de vest a satu
lui Valea Bujorului, comuna Izvoarele, întinzânduse pe
o suprafață de 278 de hectare.
www.adrmuntenia.ro

Aici, drumeții pot observa stejarul brumăriu,
gârnița (arbore mic, înrudit cu stejarul) și salcâmul. Din
tre arbuști, sunt reprezentați porumbarul și păducelul.
Stratul erbaceu este alcătuit din brebenel și bujor ro
mânesc, specie protejată în România. Totodată, pă
durea are statutul de centru cinegetic, aici ﬁind
colonizați fazanii, iepurii și căprioarele.
Astfel, din ipostaza contemplatorului sau din cea
ancestrală a vânătorului, vânătoarea având semniﬁ
cația unui act civilizator, numeroasele legende asociate
întemeierii diferitelor cetăți ﬁind dovezi în acest sens,
putem străbate pădurea Mănafu, eliberândune de ca
niculă pentru câteva ore sau, de ce nu, pe durata unei
întregi zile.
Și ca să păstrăm nota legendară până la ﬁnal, pen
tru că am vorbit despre origini, în această pădure există
un val de pământ străvechi pe care sătenii lau numit
„Brazda lui Traian” ce aduce sugestia unui obicei agrar,
asociat unei alte ipostaze umane ancestrale: agricul
torul.
Surse: locuridinromania.ro
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Proiecte de modernizare urbană
propuse de elevii câmpulungeni

CĂLĂRAȘI

Sursă foto: muscelpedia.ﬁles.wordpress.com

Liceul Teoretic „Dan Barbilian” a reunit mai mulți
elevi câmpulungeni în cadrul proiectului Leaders Ex
plore. Prin intermediul acestei aplicații, liceenii își dez
voltă abilitățile de leadership pe parcursul a patru se
siuni, având totodată posibilitatea de a pune în practică
o serie de cunoștințe asimilate pe cale teoretică. Scopul
proiectului ce are o durată de șase luni, este de a im
plementa un plan elaborat de elevi, ﬁnanțat de spon
sorul oﬁcial. Tinerii au reușit până în prezent să reno
veze o stație de autobuz devenită, între timp, celebră.
Astfel, pentru îmbunătățirea orașului Câmpulung,
eventuală capitală europeană, elevii implicați în proiect
au avut următoarele propuneri: reabilitarea tuturor clă
dirilor, reactivarea atelierelor de artă și meșteșuguri mus
celene, spectacole în aer liber, promenada de odinioa
ră, precum și navigabilitatea pe râul Târgul.
Sursa: curier.ro

Consiliul Județean Călărași – noi inițiative
privind amenajarea brațului Borcea

R

eprezentanții administrației județene
călărășene au aprobat documentația
tehnicoeconomică aferentă obiectivului
de investiții „Zonă de agrement, inclusiv
spații de cazare, săli de conferințe, sală
multifuncțională, terenul de sport”.
Astfel, investițiile planiﬁcate au o
valoare estimată la peste 74 de milioane
de lei, fără TVA, Ministerul Turismului
asigurând 70% din investiție.
Potrivit Consiliului Județean Călărași, acest proiect
este complementar altor două propuse spre ﬁnanțare:
„Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în
regiunea transfrontalieră Călăași‐Silistra”, aplicație ce
urmează să ﬁe ﬁnanțată prin Programul Interreg VA
RomâniaBulgaria și „Dezvoltarea turistică a Brațului
Borcea – Călărași – port turistic de agrement”, proiect aﬂat
în Masterplanul de turism, depus spre ﬁnanțare la Mi
nisterul Turismului.
Obiectivul de investiții se întinde pe o suprafață
de peste 81 de mii de metri pătrați de teren intravilan
cuprins între Brațul Borcea și pădurea adiacentă DN
3B și constă în amenajarea unei zone de agrement ca
re va cuprinde: case de vacanță, hotel de patru stele
www.adrmuntenia.ro

(P+2E, cu o capacitate de 38 de camere), zonă de ali
mentație publică (restaurante și cafenele), terenuri de
sport, pistă de biciclete, zonă de spectacole în aer li
ber, precum și locuri de joacă pentru copii. Investițiile
planiﬁcate au o durată de 36 de luni.
Sursa: arenamedia.ro
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Lucrări de reabilitare demarate
de administrația din județul Dâmbovița, la Centrul
de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniței

DÂMBOVIțA

GIURGIU

Sursă foto: cjd.ro

Ca urmare a solicitării Spitalului Județean de Ur
gență Târgoviște, au fost inițiate o serie de lucrări de
întreținere și reabilitare la Centrul de Recuperare Ne
uromotorie Copii Gura Ocniței, administrația județeană
având intenția de a include instituția întrun proiect
de modernizare.
Centrul beneﬁciază de un complex recuperator
ce pune la dispoziția pacienților servicii de hidrokine
toterapie, kinetoterapie și reeducare motorie, ergote
rapie, psihoterapie și activități recreative, având dispo
nibile 200 de paturi, 150 destinate pacienților copii, iar
50 pentru însoțitori.
Sursa: incomod‐media.ro

Spitalul Judetean Giurgiu si ambulatoriul,
modernizate cu 31 de milioane de euro

S

pitalul Județean de Urgență Giurgiu și
ambulatoriul unității medicale au
primit peste 31 de milioane de euro
pentru proiecte de reabilitare, extindere
și modernizare.
În cadrul unei conferințe de presă, desfășurata la
sfârșitul săptămânii trecute, Marian Mina, președintele
Consiliului județean Giurgiu, a declarat că aceste pro
iecte sunt cele mai importante care se desfășoară în
prezent în județul Giurgiu:
Administrația publică a propus proiectantului re
facerea expertizei tehnice, astfel încât să se extindă
corpurile C1 și C2. După ce acest lucru se va realiza,
toate procedurile urmează a ﬁ derulate de Compania
Națională de Investiții. Proiectul urmează să se deru
leze pe durata a 23 ani.
Lucrările vor viza supraînălțarea primelor două
corpuri, extinderea spațiilor, extinderea zonei în care
funcționează UPU care, așa cum știți, funcționează în
prezent întrun spațiu insuﬁcient. Cele două corpuri
mici, din cele patru corpuri ale spitalului, vor ﬁ
supraînălțate, asigurând astfel spațiile necesare pentru
a putea extinde construcțiile existente și pentru a pu
tea aduce saloanele și tot ce înseamnă utilitățile din
vechiul spital la standarde europene.
Sursa: giurgiupesurse.ro
www.adrmuntenia.ro
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Proiecte pentru reabilitarea
infrastructurii rutiere din Fetești

Administrația locală din Fetești a inițiat în ultimele
luni mai multe proiecte prin care se dorește reabilita
rea infrastructurii rutiere. Fondurile provin atât de la
Compania Națională de Investiții, Fondul Național de
Investiții, cât și din bugetul propriu. Estimativ, valoarea
tuturor proiectelor depășește 30 milioane de euro.
Problemele gropilor din asfalt, a drumurilor deni
velate sau chiar de pământ sunt des întâlnite în Fetești.
Pentru 2019, municipalitatea din Fetești șia propus
ca până la sfârșitul anului să nu mai existe străzi de pă
mânt în oraș. „Săptămâna aceasta terminăm de pie‐
truit străzile de pământ din Fetești Oraș, urmează ca de
săptămâna viitoare să pietruim 4 străzi de pământ în
Cartierul Vlașca și apoi în Cartierul Coloniștilor”, susține
Sorin Gaﬁțoi, primarul municipiului Fetești. Valoarea
acestei investiții se ridică la aproximativ 10 milioane de
euro, fondurile provenind de la bugetul local.
Tot la capitolul modernizare străzi, Primăria Muni
cipiului Fetești a depus actele pentru asfaltarea mai mul
www.adrmuntenia.ro

tor străzi din oraș. Astfel, la începutul acestei luni, a fost
scoasă la licitație lucrarea de asfaltare pentru 5 străzi,
respectiv 2 kilometri. În plus, săptămâna precedentă,
autoritățile din Fetești au depus o nouă solicitare de
ﬁnanțare pentru întreținerea străzilor din Fetești, lucrări
de întreținere sistem rutier. Concret, turnarea covorului
asfaltic pentru alți 5 kilometri de străzi va atinge suma
de peste 3 milioane de lei, banii provenind de la Ministe
rul Dezvoltării prin Fondul de Dezvoltare și Investiții.
Lucrările de întreținere a trotuarelor în zona Gării
Borcea au fost ﬁnalizate. Totodată, se vor planta în aceas
tă toamnă și pomi, preferabil platani, transformând
astfel zona respectivă în Parcul Platanilor. Banii pentru
acest proiect au fost din bugetul local, iar lucrările sau
realizat împreună cu Direcția de Administrare a Dome
niului Public Fetești. În plus, la acest moment se lucrea
ză la întreținerea trotuarelor din Municipiul Fetești, res
pectiv din Cartierul Fetești Gară în Cartierul Coloniștilor.
Sursa: independentonline.ro
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PRAHOVA

INFO
JUDEțE

Laborator de radioterapie cu energii înalte
la Spitalul Municipal Ploiești

Administrația județului Prahova a votat proiectul
de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Pra
hova cu Primăria Municipiului Ploiești în vederea rea
lizării proiectului „Construire laborator de radioterapie
cu energii înalte la Spitalul Municipal Ploiești”. Labo
ratorul va deservi minimum 2.000 de pacienți oncolo
gic anual atât din județul Prahova, cât și din județele
limitrofe.
Acest centru va ﬁ executat în termen de 12 luni,
ﬁind format din două buncăre de radioterapie cu ca
meră de comandă, un buncăr pentru brahiterapie, un
computer tomograf simulator cu cameră de comandă,
cu ajutorul căruia sunt stabilite cu precizie zonele ce
urmează a ﬁ iradiate, cabinete pentru medici, precum
și saloane destinate spitalizării de zi.
Investițiile se ridică la o valoare de peste 14,7
milioane de lei, din care, contribuția Consiliului Jude
țean Prahova este de patru milioane de lei.
Sursa: republikanews.ro

Educație nonformală
pentru tinerii din mediul rural teleormănean

TELEORMAN

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: eduﬁn.md

În luna iulie a fost lansat proiectul „Implică un sat,
dezvoltă un GAL”, ﬁnanțat prin programul „Corpul eu‐
ropean de solidaritate – proiecte de solidaritate”. Apli
cația își propune să promoveze în rândul tinerilor te
leormăneni conceptul de antreprenoriat prin educația
nonformală, în vederea înﬁințării și dezvoltării ﬁrmelor
de antreprenoriat considerate o alternativă pentru crea
rea locurilor de muncă și pentru incluziunea socială.
Astfel, un grup de opt tineri vor ﬁ instruiți în domeniul
antreprenoriatului, 500 de persoane din mediul rural
vor ﬁ informate cu privire la dezvoltarea conceptului
de antreprenoriat văzut ca alternativă la la crearea lo
curilor de muncă. De asemenea, se dorește dezvolta
rea parteneriatului cu autoritățile locale și responsa
bilizarea acestora cu privire la susținerea tinerilor care
au inițiative de antreprenoriat în comunitățile rurale,
precum și elaborarea unei strategii a cărei ﬁnalitate
să ﬁe înﬁințarea și modul de funcționare a unui comitet
de consultanță antreprenorială pentru tinerii din me
diul rural din județul Teleorman.
Prima activitate constând în organizarea trainin
gului „Curs de antreprenoriat” a fost realizată în prima

jumătate a lunii iulie, activitățile următoare luând for
ma unei caravane de informare („Caravana tinerilor an‐
treprenori”) ce se va opri în 10 școli din mediul rural.
Perioada de implementare a activităților aferente
proiectului este 1 iulie 2019 – 30 iunie 2020.
Sursa: ziarulmara.ro
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Date de contact

Agenția 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,
Email oﬃce@adrmuntenia.ro

Biroul Județean 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, Email arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean 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,
Email dambovita@adrmuntenia.ro

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, 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 Județean GIURGIU

EDITOR

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu,
Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax 0246/215.271, Email giurgiu@adrmuntenia.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,

Biroul Județean IALOMIȚA

Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN director adjunct,
• Cristina RADU șef Serviciu Comunicare,
• Mihaela FELEA,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Andreea PLOEȘTEANU,
• Șerban GEORGESCU,
• Florentin GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 5 august 2019
Se distribuie gratuit

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,
Email ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova,
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun.
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax
0244/595.594, Email prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6,
mun. Alexandria, jud. Teleorman,
Tel. 0247/311.201, int. 358; Fax 0247/312.494,
Email teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași,
cod 910001, Tel./fax 0342100.160,
Email oi.poscce@adrmuntenia.ro

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 newsletterului. Materialele de informare vor
ﬁ transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va ﬁ publicat pe siteul 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 massmedia de la nivelul regiunii Sud Muntenia și siteurilor dedicate
(portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

