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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
reunit în ședință ordinară în municipiul Slobozia,
județul Ialomița
Joi, 26 septembrie, la Centrul Cultural Unesco
„Ionel Perlea” din Slobozia, județul Ialomița, a avut loc
ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Re
gională Sud Muntenia (CpDR). Reuniunea condusă de
președintele CpDR, Victor Moraru, președintele Con
siliului Județean Ialomița, sa desfășurat în prezența
secretarului de stat din cadrul Ministerului Fondurilor
Europene, Alexandru Potor și a consilierei ministrului
fondurilor europene, Carmen Boteanu. Prezența aces
tora succede întâlnirii informale pe care doamna Ro
xana Mânzatu, ministrul fondurilor europene, a avut
o cu reprezentanții CpDR și ADR Sud Muntenia, ocazie
deosebit de fructuoasă în contextul absorbției fondu
rilor europene.
Pe ordinea de zi a întâlnirii sau aﬂat, spre aproba
re, șase proiecte de hotărâre privind activitatea Agen
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. De ase
menea, au fost realizate informări cu referire la stadiul
implementării Programului Operațional Regional 2014
2020 (POR), precum și la măsurile întreprinse de Agen
ție pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul
CpDR. Nu în ultimul rând, au fost prezentate demersu
rile realizate, până în prezent, de ADR Sud Muntenia
în vederea pregătirii viitoarei perioade de programare.
În încheierea ședinței au fost analizate propune
rile consiliilor județene din regiunea Sud Muntenia cu
privire la îmbunătățirea infrastructurii rutiere în cadrul
www.adrmuntenia.ro

viitorului exercițiu ﬁnanciar.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia este organismul regional deliberativ, fără perso
nalitate juridică care este constituit și funcționează pe
principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud
Muntenia, în scopul coordonării activităților de elabora
re și monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare
regională.
CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de mem
bri, câte patru de la nivelul ﬁecărui județ din regiunea
noastră (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița,
Prahova și Teleorman), după cum urmează: președin
tele consiliului județean, reprezentantul consiliilor lo
cale municipale, reprezentantul consiliilor locale oră
șenești, reprezentantul consiliilor locale comunale.
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ADR Sud Muntenia – prezentă la Întâlnirea Anuală
a Consorțiilor EEN

A

genția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, având calitatea de
coordonator al consorțiului proiectului
„PROSME – Promovarea IMM‐urilor din
România prin intermediul Enterprise
Europe Network” a participat în data de
18 septembrie la reuniunea anuală a
consorțiilor EEN desfășurată la Cluj.
În cadrul evenimentului organizat de ADR Nord
Vest, coordonatorul consorțiului BISNet Transylvania,
discuțiile purtate au vizat două aspecte majore. Pe de
o parte au fost analizate provocările întâmpinate în
procesul de management al proiectelor, ﬁind prezen
tate rezultatele activității rețelei EEN România pentru
contractul aferent perioadei 20172018, în raport cu
media Uniunii Europene, precum și așteptările Comi
siei pentru următorii ani de implementare. De ase
menea, au fost comunicate rezultatele evaluării viito
rului contract, menționânduse ca dată de pregătire a
contractelor de ﬁnanțare, luna octombrie. Pe de altă
parte, au fost evidențiate primele rezultate ale imple
mentării proiectelor ce vizează scaleupul și oportuni
tățile pentru transfer, proiecte implementate până în
acest moment doar de Consorțiile RoBoost SMEs și
BisNet Transylvania.
Întâlnirea a continuat cu prezentarea bunelor
practici privind comunicarea, precum și a activităților
de instruire IMP3rove Academy care vor continua până

www.adrmuntenia.ro

la sfârșitul anului în curs cu sesiuni pe tema Agile In
novation Project Management, în vederea actualizării
cunoștințelor de management al inovării în rândul
consultanților PROSMEINN.
Ultima parte a întâlnirii a constituit un bun prilej
de a cunoaște și de a implementa noile viziuni ale re
țelei Enterprise Europe Network.
La acest eveniment au participat Anna SIBILLA, oﬁ
țerul de țara Agenția Executivă pentru IMMuri (EASME),
Antonella Marras – Communication Champion din Napoli,
Italia, Hanna Kim – trainer la IMP3rove Academy, re
prezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, pre
cum și peste 40 de consultanți din cele patru consorții
(PROSME, RoBoost SMEs, BISNet Transylvania și ERBSN).
Cei interesați pot obține mai multe detalii despre
Enterprise Europe Network puteți obține de pe siteurile
www.adrmuntenia.ro, http://www.prosme.ro/, http://een
romania.ro/.
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ADR Sud Muntenia prezentă la conferința de lansare a
proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde
provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de
elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”
În data de 17 septembrie 2019, Agenția pentru Dez
voltare Regională Sud Muntenia, în calitate de membru al Co
mitetului pentru Coordonare a Strategiei de Specializare
Inteligentă pentru perioada 20212027, a participat la
conferința de lansare a proiectului „Creșterea capacității
sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Con‐
solidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor
publice bazate pe dovezi”, derulat de către Unitatea Executivă
pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dez
voltării și Inovării (UEFISCDI) în parteneriat cu Ministerul
Cercetării și Inovării.
Evenimentul a fost organizat cu scopul de a promova
proiectul și de a deschide dialogul cu actorii din sistemul ro
mânesc de cercetare, dezvoltare, inovare (CDI), care vor ﬁ
implicați permanent în activitățile proiectului. Astfel, su
biectele au vizat: etapele construcției cadrului strategic
20212027, transferul tehnologic, antreprenoriatul inovativ,
OpenScience,infrastructuriledecercetare și, nu în ultimul rând,
Laser Valley – Land of Lights.

Rezultate așteptate prin implementarea proiectului
constau în elaborarea Strategiei națională de specializare
inteligenta 20212027 (SNSI) și a Strategiei Naționale de
cercetare, dezvoltare si inovare 20212027 (SNCDI).
Aceste documente vor ﬁ realizate întrun cadru par
tenerial și vor sprijini îndeplinirea condițiilor favorizante afe
rente Obiectivului de politică: „O Europă mai inteligentă”.
Proiectul va crea sinergii cu:
• Strategiile regionale de specializare inteligentă;
• Proiectul de elaborare a programelor operaționale;
• Proiectul de elaborare a Strategiei Naționale de Com
petitivitate.
Bugetul proiectului este de 26.040.012,30 lei, din
care Asistenta ﬁnanciară nerambursabilă solicitată este:
24.704.710,65 lei. Perioada de implementare a proiectului
este: mai 2019 aprilie 2022.
Mai multe detalii despre proiect puteți găsi la adresa
https://ueﬁscdi.gov.ro/newsfollowupconferintadelan
sareproiectsipoca592.

Mihaela ANCUȚA
• 11 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Ionuț Gabriel VIȘAN
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii, colega noastră Mihaela ANCUȚA,
expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, împlinește
11 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie, îți mulțumim pentru profesionalism
și pentru sprijinul acordat beneﬁciarilor din județul Argeș în
implementarea proiectelor derulate cu fonduri POR!
La Mulți Ani cu multe succese!

Astăzi, 1 octombrie, colegul nostru Ionuț Gabriel VIȘAN,
expert Serviciul Achiziții publice și asistență tehnică, aniver
sează 12 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia! Pe această cale, îl felicităm șii
mulțumim pentru implicare și pentru profesionalismul ma
nifestat în întreaga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu multe realizări!

www.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio pentru amenajarea zonei mediane
a Canalului Cama din municipiul Giurgiu
În data de 27 septembrie, Ma
riana Vișan, director adjunct Orga
nism Intermediar POR, în cadrul Agen
ției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, și Nicolae Barbu, primarul
municipiului Giurgiu, au semnat con
tractul de ﬁnanțare pentru proiectul
„Amenajare spațiu de Agrement pe
Canal Cama – zona mediană” ce
are ca obiectiv îmbunătățirea mediu
lui urban.
Administrația locală a munici
piului Giurgiu beneﬁciază de ﬁnanțare
nerambursabilă prin Regio (Progra
mul Operațional Regional 20142020), în cadrul Axei prio
ritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prio
ritatea de investiții 4.2 – „Realizarea de acțiuni destinate
îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, re‐
generării și decontaminării terenurilor industriale deza‐
fectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluă‐
rii aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.
În acest sens, vor ﬁ ﬁnanțate lucrări prin care zo
na mediană a Canalului Cama, având un potențial so
cial remarcabil, în prezent degradată, va ﬁ transformată
întrun spațiu de agrement și de petrecere a timpului
liber, un spațiu modern și atractiv pentru desfășurarea
activităților culturale. Astfel, implementarea acestor in
vestiții va genera condiții de viață mai bune pentru populație,
precum și o creștere a suprafețelor verzi din municipiul
Giurgiu.
Având o perioadă de implementare de 68 de luni,
începând cu 2 mai 2017, proiectul vizează investiții a
căror valoare totală se ridică la 22.831.889,60 lei. Din
aceștia, peste 19 milioane de lei constituie contribuția
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională,
aproape trei milioane de lei reprezintă alocarea din

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

bugetul de stat, în timp ce beneﬁciarul asigură o coﬁ
nanțare eligibilă de peste 456 de mii de lei.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.172 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în
cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea
Dunării (SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste 7,9 miliarde de lei. La nivelul
județului Giurgiu, au fost depuse de către solicitanții
de fonduri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată
de aproximativ 800 de milioane de lei. Dintre acestea,
prin cele 11 proiecte aferente Axei prioritare 4, des
tinate dezvoltării urbane durabile, se solicită fonduri
de peste 192 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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Situația proiectelor POR în data de 27 septembrie 2019
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Apel de proiecte destinat protecției biodiversității
și refacerii ecosistemelor degradate
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prin Auto
ritatea de Management pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare a lansat Ghidul solicitantului pen
tru Implementarea planurilor de management/seturi
lor de măsuri de conservare/planurilor de acțiune pen
tru ariile protejate și pentru speciile de interes comunitar
aprobate, aferent Axei prioritare 4 – „Protecția me‐
diului prin măsuri de conservare a biodiversității, mo‐
nitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor
poluate istoric”, Obiectivul speciﬁc 4.1 „Creșterea gra‐

dului de protecție și conservare a biodiversității si re‐
facerea ecosistemelor degradate”.
Apelul, cu un buget de 175.268 de milioane de eu
ro, este deschis în perioada 23 septembrie 2019 – 31
decembrie 2021 și va ﬁnanța creșterea gradului de pro
tecție și conservare a biodiversității și refacerea eco
sistemelor degradate.
Ghidul solicitantului poate ﬁ consultat pe siteul
Ministerului Fondurilor Europene.
Sursa: mfe.gov.ro

A fost lansat ghidul solicitantului
pentru Fondul European de Garantare Agricolă!
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
(APIA) a aprobat Ghidul solicitantului pentru acordarea
ajutorului ﬁnanciar prin Fondul European de Garantare
Agricolă (FEGA), în cadrul Programului pentru școli al
României.
Prin acest program se are în vedere distribuirea
gratuită de fructe și legume proaspete, precum și de
lapte sau produse lactate în instituțiile preșcolare (cu
program normal), primare și gimnaziale, de stat și par
ticulare, acreditate/autorizate. De asemenea progra
mul prevede derularea de măsuri educative care
însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și pro
duselor lactate.
Mai multe detalii privind implementarea Progra
mului pentru școli al României se pot aﬂa accesând
siteul http://www.apia.org.ro/ro/directiamasuride
piata/programulpentruscoli20192020.
Sursa: infomuntenia.ro
www.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Transfăgărășanul  cel mai spectaculos
drum de munte...!

Î

n această toamnă aurie, când se împlinesc 45 de ani de la ﬁnalizarea Transfăgărășanului,
drumurile noastre se întâlnesc în județul Argeș, în punctul de plecare al celui mai spectaculos
drum din lume. Acesta străbate Munții Făgăraș, legând Muntenia de Transilvania, situânduse
după Transalpina în topul celor mai înalte șosele din România.
Transfăgărășanul te cucerește de la prima vedere,
atât prin priveliști minunate în orice anotimp, cât și
prin popasuri incitante, garanții ale unei vacanțe la su
perlativ, întrun profund context generat de mit și is
torie îngemănate.
Să începem călătoria pe acest drum, considerat
de realizatorii emisiunii Top Gear drept cel mai spec
taculos din lume, cu o coborâre în legendă, la Mănăs
tirea Curtea de Argeș, necropolă regală, și la Fântâna
lui Manole, ce consﬁnțește un destin unic. Ceva mai de
parte, te întâmpină semeață Cetatea Poenari, la 1.450
de trepte înălțime, pe muntele Cetățuia, întrun cadru
natural maiestuos.
Pășind prin mit și prin istorie, de la Negru Vodă și
Vlad Țepeș, spre vremuri moderne, ajungi la Barajul Vi
draru, primul baraj în formă de arc construit în Româ
nia, ce are o înălțime de aproape 167 de metri. Aici, ca
simbol al focului dăruit umanității, te întâmpină, sta
tuar, Prometeu. Punct al acumulărilor de energie, și la
propriu și la ﬁgurat, Barajul Vidraru a devenit locul pre
ferat al amatorilor de senzații tari care, pe timp de va
ră, pot sări cu coarda elastică. Dacă barajul, prin per
www.adrmuntenia.ro

spectiva abisală, tensionează, lacul Vidraru te destinde
printro plimbare cu hidrobicicleta sau cu barca.
Până la Cârțișoara (județul Sibiu), punctul terminus
al Transfăgărășanului, parcurgi un teren montan la alti
tudini mari, șoseaua trecând peste 830 de podețe și 27
de viaducte. În partea nordică, drumul străbate rezervația
naturală Golul Alpin al Munților Făgăraș, între Podragu
Suru și Valea Bâlii, pe lângă lacul glaciar Bâlea, după care
coboară abrupt, în serpentine, parcurgând căldarea gla
ciară, pe o lungime de 13 kilometri. Apoi, drumul te poar
tă prin apropierea cascadei Bâlea, o cascadă în trepte
de aproximativ 68 de metri, cea mai mare de acest fel
din România, aﬂată la altitudinea de aproximativ 1.230
de metri, și ajunge apoi la Cabana Bâlea Cascadă.
Și, ca să încheiem tot printro notă de spectaculos,
precizăm că pentru construcția acestui drum a fost
necesară dislocarea mai multor milioane de tone de
rocă, în acest sens, folosinduse 6.520 de tone de di
namită, din care 20 de tone numai pentru săparea tu
nelului CapraBâlea, cel mai lung tunel rutier din Ro
mânia (887 de metri), ventilat natural.
Sursa: Wikipedia
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Noi acțiuni
destinate gestionării
riscurilor în regiunea de
frontieră Călărași – Dobrich!

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Achiziții pentru ISU
Argeș!
Angajații Inspectoratului pentru Situații de
Urgență Argeș beneﬁciază, din luna aceasta, de cinci
ambulanțe SMURD noi. Pe această cale, se are în ve
dere o creștere a calității și eﬁcienței serviciilor me
dicale de urgență furnizate populației. Autospecialele
ce vor scoate din uz vechile ambulanțe, la care au
apărut probleme tehnice, au fost achiziționate prin
proiectul „Îmbunătățirea capacității de intervenție
la urgențele medicale – regiunea Sud Muntenia”
ﬁnanțat din Regio (Programul Operațional Regional
20142020), Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infras‐
tructurii de sănătate și sociale”, Obiectivul speciﬁc
8.2 – „Îmbunătățirea calității și a eﬁcienței îngrijirii
spitalicești de urgență – Ambulanțe”.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Si
tuații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași
(ISU Călărași) au participat la o sesiune de informare
privind activitățile ce urmează a ﬁ desfășurate în ca
drul proiectului transfrontalier ROBG „Gestionarea
comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de
frontieră Călărași – Dobrich”.
Pe lângă acțiunile desfășurate alături de parte
nerii bulgari, prin acest proiect ﬁnanțat prin Progra
mul de Cooperare Transfrontalieră Inerreg VA Româ
nia – Bulgaria, ISU Călărași va beneﬁcia de noi
echipamente de intervenție.
Sursa: radiovocescampi.ro

Investiții
în drumurile din cinci localități dâmbovițene!

DÂMBOVIȚA

Vești bune pentru locuitorii din cinci comune dâm
bovițene: vor ﬁ realizate investiții pentru lucrări de
modernizare a drumurilor locale. În acest sens, în sala
Unirii a Consiliului Județean Dâmbovița a fost semnat
contractul de asociere între Consiliul Județean Dâm
bovița și primăriile comunelor Dobra, Dragomirești,
Lungulețu, Tătărani și Valea Mare. Astfel, investițiile
pentru modernizarea infrastructurii rutiere la nivel lo
cal, pe o suprafață de peste 8,6 km, depășesc valoarea
de șase milioane de lei.
Sursa: targovistenews.ro
www.adrmuntenia.ro
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GIURGIU

Free Spirit Run,
la a IVa ediție!
Weekendul trecut sa dat startul
celei dea patra ediții a crosului trans
frontalier Free Spirit Run RuseGiurgiu.
La eveniment au participat sportivi ama
tori și profesioniști din România, Bulga
ria, Marea Britanie, Japonia, Italia și Un
garia. În acest an, startul pentru traseul
de 15 km a fost dat din centrul orașului
Ruse, Piața Libertății, linia de sosire ﬁind
în municipiul Giurgiu. Ca de ﬁecare da
tă, traseul a cuprins principalele obiec
tive turistice din cele două orașe, cu
traversarea Podului Prieteniei. Competi
ția Free Spirit Run sa născut în urmă cu
patru ani, la inițiativa vecinilor bulgari și
este organizat anual, prin rocadă, de că
tre cele două municipalități dunărene.
Sursa: FB/Free Spirit Run

IALOMIȚA

Servicii
medicale
de calitate
la Țăndărei!

www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto: bucurestifm.ro

Locuitorii cartierului Strachina din orașul ialomi
țean Țăndărei vor avea acces la servicii medicale mai
bune, ca urmare a dotărilor realizate la dispensarul din
cartier. Investițiile preconizate răspund nevoilor iden
tiﬁcate prin Strategia de dezvoltare locală a orașului Țăn
dărei. Astfel, proiectul „Dotare dispensar cartier Strachi‐
na, oraș Țăndărei, județul Ialomița” a fost realizat ca reacție
la slaba receptivitate a pacienților față de programele
naționale de sănătate, la înfruntarea factorilor deter
minanți privind modul de viață dăunător sănătății, la
lipsa unui mecanism de reacție rapidă care să răspun
dă prompt amenințărilor la adresa sănătății locuitorilor.
Proiectul a fost depus de Asociația GAL Danubius Ialo
mițaBrăila în cadrul Măsurii M96B – Integrarea minori
tăților, prevenirea segregării și a excluziunii sociale în te
ritoriul GALului și are o valoare de peste 39 de mii de euro.
Sursa: guraialomitei.ro
regio.adrmuntenia.ro
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INFO
JUDEȚE

FIEdu 2019 –
inițiative pentru o educație
de calitate!

Sursă foto: prahovaeconomica.eu

PRAHOVA

Municipiul Ploiești a fost pentru a patra oară
gazda Festivalului Internațional de Educație (FIEdu),
manifestare ceși propune să aducă în atenția factorilor
implicați în educație, bune practici identiﬁcate la nivel
internațional, precum și cele mai recente lucrări din
domeniu pentru a ﬁ valoriﬁcate în beneﬁciul elevilor
din România. Astfel, printre temele de interes, abor
date în acest an, o atenție deosebită a fost acordată
învățământului vocațional care, în actualul sistem de
învățământ, trebuie recontextualizat .
Supranumit și Revoluția Prietenoasă în Educație,
festivalul este organizat de Asociația Iubesc Ploieștii,
Centrul de Educație și Cercetare RomânoFinlandez
Ploiești și Top Kids, în parteneriat cu Ambasada Fin
landei la București, Consiliul Județean Prahova, Muzeul
Județean de Științe ale Naturii Prahova, precum și
Casa Corpului Didactic Prahova.
Concept unic în Europa de Este, FIEdu încurajează
colaborarea la nivel național și internațional.
Sursa: FB/ Consiliul Județean Prahova

Undă verde
pentru modernizarea
a trei drumuri județene!

TELEORMAN

www.adrmuntenia.ro

11

Sursă foto: salajeniiconteaza.ro

Condiții mai bune de traﬁc și o creștere a siguran
ței rutiere în județul Teleorman, prin modernizarea dru
murilor județene Scurtu Mare – Negreni, CălineștiAnto
nești și AntoneștiRădoiești! Pentru realizarea acestor
obiective, administrația județeană a aprobat forma ﬁ
nală a documentației corespunzătoare. Finanțarea in
vestițiilor este asigurată prin Programul Național de Dez
voltare Locală (PNDL) și din bugetul consiliului județean.
Prin lucrările de modernizare aferente celor trei
drumuri se are în vedere acțiuni de extinderea părții
carosabile, precum și de amenajarea de șanțuri, rigole
și podețe pentru gospodăriile populației. Astfel, dru
murile vor avea două benzi de circulație cu o lățime a
platformei de opt metri, în cadrul căreia partea caro
sabilă ocupă șase metri. De asemenea, vor ﬁ amena
jate parcări și stații de autobuz.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
regio.adrmuntenia.ro

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
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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./fax 0347/101.000,
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.

