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Ambulatoriul din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Slobozia
modernizat prin ﬁnanțare Regio

M

arți, 10 decembrie, Liviu Gabriel
Mușat, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și
Victor Moraru, președintele Consiliului
Județean Ialomița, au semnat la sediul
Consiliului Județean Ialomița contractul
de ﬁnanțare corespunzător aplicației
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea
Ambulatoriului din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Slobozia”.
Proiectul este ﬁnanțat prin Regio (Programul Opera
țional Regional 20142020), în cadrul Axei prioritare 8 –
„Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea
de investiții 8.1  „Investiții în infrastructurile sanitare și
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește
starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale
la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul speciﬁc
8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comu‐
nitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele
sărace și izolate, Operațiunea A Ambulatorii.
Prin demersul inițiat, administrația județeană, bene
ﬁciarul ﬁnanțării nerambursabile, își propune să îmbună
tățească accesul populației la serviciile de sănătate furni
zate de Spitalul Județean de Urgență Slobozia, dezvoltând
capacitatea de diagnostic și tratament a Ambulatoriului,
prin adaptarea cabinetelor medicale la standardele ac
tuale. Prin realizarea acestor intervenții va ﬁ reorganizat
ﬂuxul de activități al secției care va asigura servicii medi
cale de calitate populației deservite, generând totodată
o reducere a numărului de pacienți internați, precum și
a timpului necesar pentru diagnosticare și tratament. Nu
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în ultimul rând, personalul medical va beneﬁcia de condiții
optime de desfășurare a activității, condiții ce vor susține
un management medical pluridisciplinar de calitate al
cazurilor complexe, Spitalul Județean de Urgență Slobozia
ﬁind cea mai importantă infrastructură de sănătate ce
asigură asistență medicală în județul Ialomița.
Aplicația are o valoare totală de 17.490.007,08 lei,
din care peste 7,4 milioane de lei constituie contribuția
din Fondul European de Dezvoltare Regională, alocarea
din bugetul național este de aproape trei milioane de lei,
beneﬁciarul asigurând o coﬁnanțare de peste 214 mii de
lei. Proiectul va ﬁ implementat în 92 de luni, până la data
de 30 iunie 2023.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregistrat
1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile
de peste opt miliarde de lei. La nivelul județului Ialomița,
au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 88 de a
plicații, având o valoare solicitată de peste 850 de milioane
de lei. Dintre acestea, prin cele șapte proiecte înregistrate
în cadrul Axei prioritare 8, sunt solicitate fonduri de peste
60 de milioane de lei.
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Grădinița cu Program Prelungit
din localitatea Drajna de Jos, județul Prahova
va ﬁ modernizată cu ﬁnanțare Regio
În data de 10 decembrie, Mariana Vișan, director
adjunct Organism Intermediar POR, și Violeta Gonțea, pri
marul comunei Drajna, au semnat la sediul din Călărași al
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, con
tractul de ﬁnanțare aferent aplicației „Modernizare, do‐
tare și construire anexă tehnică Grădinița cu Program
Prelungit, Drajna de jos, județul Prahova”.
Proiectul este ﬁnanțat din Programul Operațional
Regional 20142020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea
de investiții 10.1  „Investițiile în educație, și formare, in‐
clusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvol‐
tarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv
speciﬁc 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a siste‐
mului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și pre
școlar, Operațiunea A.
Cu sprijinul ﬁnanțării Regio, autoritățile locale își pro
pun să crească gradul de participare la nivelul educației
timpurii și al calității infrastructurii de educație preșcolară
din comună. Astfel, dotarea sălilor de clasă cu mobilier
corespunzător și cu aparatură tehnică modernă, precum
și construirea unui spațiu adecvat centralei termice vor
asigura, pentru elevii și cadrele didactice din comună) un
cadru optim pentru desfășurarea procesului educațional prin
care se urmărește formarea unei generații bine pregătite
și reducerea riscului de părăsire timpurie a sistemului.
Cererea de ﬁnanțare are o valoare totală de 1.066.174,35
lei, din care aproape 880 de mii de lei reprezintă ﬁnanțare
nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, aproximativ 135 de mii de lei este contribuția
de la bugetul de stat, în timp ce beneﬁciarul asigură o co
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ﬁnanțare de peste 20 de mii de lei. Perioada de imple
mentare a proiectului este de 39 de luni, începând cu 1
martie 2017.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregistrat
1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD),
prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste
8 miliarde de lei. La nivelul județului Prahova, au fost de
puse de solicitanții de fonduri Regio 306 aplicații, având o
valoare solicitată de peste două de miliarde de lei. Dintre
acestea, prin cele 23 proiecte aferente Axei prioritare 10
sunt solicitate fonduri 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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A fost lansat Ghidul solicitantului
pentru apelul de proiecte POR/8/8.1/B/1/7 regiuni
destinat Centrelor comunitare integrate
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Sursă foto: wallstreet.ro

Astăzi, 4 decembrie, Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 2014 –
2020 din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării
și Administrației, a lansat variata ﬁnală a Ghidului solici
tantului pentru Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infras‐
tructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții
8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și lo‐
cal, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbu‐
nătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale
la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul
speciﬁc 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de să‐
nătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special
pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B „Centre
comunitare integrate” apelul de proiecte cu numărul
POR/8/8.1/B/1/7 regiuni.
Documentul aprobat prin ordin de ministru conține
informațiile referitoare la speciﬁcitatea proiectelor, mo
dalitatea de completare și de depunere a cererii de
ﬁnanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare,
precum și o descriere a etapelor de veriﬁcare, evaluare
sau contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse
instrucțiuni de completare a Cererii de ﬁnanțare de către
solicitanți.
Depunerea cererilor de ﬁnanțare se face utilizând
aplicația MY SMIS, iar apelul de proiecte, de tip necom
petitiv, va ﬁ lansat pe 20 ianuarie 2020, ora 12:00, și se
va încheia pe 20 iulie 2020, ora 12:00.
Beneﬁciarii eligibili ai acestui apel de proiecte se
regăsesc pe lista celor 139 de comunități cu tip de mar
ginalizare peste medie și severă, supuse intervențiilor
de tip soft privind serviciile comunitare integrate (Anexa

14 la prezentul ghid). La nivelul regiunii noastre pot de
pune cereri de ﬁnanțare 20 de centre aferente județelor
Argeș (comunele Aninoasa, Berevoești, Cetățeni, Corbeni
și Mălureni), Călărași (comunele Nana, Sărulești și orașul
Budești), Dâmbovița (comunele Conțești și Cornățelu),
Giurgiu (comunele Găujani și Schitu) Ialomița (comunele
Bărbulești, Borănești și orașul Căzănești), Prahova (co
munele Gherghița și Șotrile) și Teleorman (comunele
Pietroșani, Săceni și Uda Clocociov).
Documentul poate ﬁ consultat pe siteul dedicat im
plementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmun
tenia.ro, secțiunea Program > Axa 8, accesând următorul
link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa8/static/1203 sau
pe siteul Autorității de Management pentru POR, www.in
foregio.ro.
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 9 decembrie 2019
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ADR Sud Muntenia – inițiative
privind revizuirea politicilor pentru clustere
și diseminarea Proiectului ClusterFY

Î

n data de 3 decembrie 2019, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în calitate de partener în
proiectul ClusterFY, a organizat la sediul
Bibliotecii Centrale a Universității
Politehnice București cea dea VIa
întâlnire a stakeholderilor interesați de
revizuirea politicilor privind clusterele și
un eveniment de diseminare.
În cadrul evenimentului ce a reunit reprezentanți
ai mediului academic și de cercetare, ai autorităților pu
blice, ai clusterelor și ai companiilor inovative, au fost
prezentate pe larg concluziile celui deal VIIIlea semi
nar interregional al proiectului ClusterFY, organizat în
Kosice, Slovacia în perioada 1416 octombrie 2019, pre
cum și activitățile de monitorizare ce urmează a ﬁ im
plementate.
De asemenea, au mai fost avute în vedere aspecte
precum Planul de acțiune și bunele practici valoriﬁcate
în elaborarea acestuia, provocările depășite de cluste
rele din regiunea noastră și, nu în ultimul rând, acțiuni
realizate sau pe cale a ﬁ implementate. Totodată, au
www.adrmuntenia.ro

fost evidențiate principalele recomandări de politică ale
proiectului și a fost subliniată importanța adoptării a
cestora de către Comisia Europeană pentru toate clus
terele europene. În acest context, a fost prezentată vi
ziunea privind următoarea perioadă de programare
20212027, de la nivel european și național.
Proiectul „ClusterFY ‐ Stimularea colaborării in‐
terregionale a clusterelor și integrarea în lanțurile va‐
lorice internaționale” este ﬁnanțat în cadrul celui de
al doilea apel al Programului INTERREG Europe și își
propune îmbunătățirea instrumentelor de politică re
gionale sau naționale care urmăresc intensiﬁcarea pro
ceselor de clusterizare, în special în sectoarele legate
de tehnologiile generice esențiale (KET), stimularea
cooperării interregionale între/printre clustere și
rețelele de afaceri și încurajarea integrării acestora în
lanțurile valorice inovative.
Mai multe detalii despre implementarea ClusterFY
aﬂați de pe websiteul Agenției, secțiunea Proiecte–
link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectulclusterfy/sta
tic/952, precum și pe siteul proiectului–link: https://www.in
terregeurope.eu/clusterfy/.
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Constantin Bălașa – cu gândul la viitor,
aleargă în prezent!

C

u siguranță, ceea ce facem este
deﬁnitoriu pentru personalitatea
noastră, pentru abilitatea de a ne
controla destinul și ceea ce ne
înconjoară. Continuând această linie ce
ne ﬁxează în ipostaza de „homo faber”
(om creator), printro serie de experiențe
relevante, ajungem să iubim ceea ce
facem.
„A face ceea ce iubești” și „a iubi ceea ce faci” par,
la o primă vedere, a transmite același mesaj. Însă, la o
analiză mai subtilă prima expresie sugerează o limitare, în
timp ce a doua presupune căutare, descoperire, împlinire.
Constantin Bălașa este un om care iubește ceea
ce face, atât ca expert al Serviciului dezvoltare urbană
din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în slujba comunităților din regiunea noastră,
cât și ca sportiv amator, prin ipostaza de alergător în ca
drul diferitelor maratoane desfășurate în scopuri no
bile, aﬂat în permanentă competiție cu sine însuși.
Astfel, în cea mai recentă postură de maratonist,
colegul nostru a alergat „101 kilometri pentru Româ‐
www.adrmuntenia.ro

nia” în competiția „Maraton 1 Decembrie – ediția a IX a”
desfășurată în Sectorul 3, București, competiție ce a
avut o tematică specială: aniversarea a 160 de ani de la
Unirea principatelor Române și 200 de ani de la naște
rea lui Alexandru Ioan Cuza. De asemenea, Constantin
Bălașa a promovat sportul ca activitate regulată și un stil
de viață sănătos (prin prezențele la „Băneasa Race”),
a devenit unul dintre ambasadorii Autism Voice (Bucha
rest Marathon) și a luptat ca parcul copiilor din Roșia
Montană să devină realitate (Bucharest Half Marathon).
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă
active pentru luna decembrie 2019
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat
Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă pentru
luna decembrie 2019!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în
sprijinul potențialilor beneﬁciari de fonduri nerambur
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea
lizeze 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 oportunitățile din Pro
gramul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020,
INTERREG VA și URBACT III.
Publicația electronică poate ﬁ accesată pe siteul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă >
Documente utile > Catalogul surselor de ﬁnanțare,
link: https://adrmuntenia.ro/download_ﬁle/docu
ment/1168/csfdecembrie2019.pdf.

Orizont 2020 – apel de proiecte destinat IMMurilor
și startupurilor din domeniul tehnologic
Uniunea Europeană a lansat, în cadrul Programului
Orizont 2020, apelul de proiecte adresat IMMurilor și
startupurilor pentru implementarea tehnologiilor de tip
Blockchain și Distributed Ledger. Pentru cei 25 de câș
tigători se acordată o ﬁnanțare ﬁxă de 30.000 euro. Astfel,
prin proiectul propus cei selectați trebuie să desfășoare ac
www.adrmuntenia.ro

tivități care susțin strategia de a aduce pe piață o aplicație
sau un serviciu bazat pe BDLT (Blockchain and Distributed
Ledger Technologies) și nu numai.
Termenul limită de depunere a aaplicațiilor este 26
februarie 2020, ora 17:00.
Sursa: fonduri‐structurale.ro
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Cu schiurile, în Azuga!

S

ituat pe Valea Prahovei, la poalele
munților, orașul Azuga este cunoscut
drept o stațiune climaterică și turistică
importantă, renumit mai ales pentru
sporturile de iarnă. Și pentru că iarna își
face simțită prezența, prima pârtie
deschisă în acest sezon pe Valea
Prahovei este pârtia Cazacu, din Azuga.
Pârtia Cazacu, destinată copiilor și începătorilor,
a fost amenajată și inaugurată în anul 2000, ulterior,
ﬁind achiziționată și instalația de zăpadă artiﬁcială. În
cadrul acestei baze turistice, iubitorii sporturilor de iar
nă se pot bucura de două pârtii de schi: una pentru înce
pători, cu un grad minim de diﬁcultate, (în lungime de
150 de metri), dotată cu babyski, și alta cu un grad me
diu de diﬁcultate, de 400 de metri, înzestrată cu teleski.
Astfel, pentru cei care doresc să se inițieze în tai
nele acestui sport, Azuga este, cu siguranță, locul po
www.adrmuntenia.ro

trivit, stațiunea bucurânduse de pârtii întreținute cu
grijă, în cadrul lor, regulile ﬁind respectate cu strictețe,
iar instructorii ﬁind renumiți pentru expertiza lor pro
fesională, evidentă mai ales în activitățile desfășurate
cu cei mici.
Sursa: azugaski.ro
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ARGEȘ

Cetatea
Poenari,
redeschisă!

Modernizarea
DJ DâlgaPlevna,
ﬁnalizată!

CĂLĂRAȘI

U

nul dintre cele mai importante
monumente istorice argeșene
revine în primplanul activității
turistice: din 5 decembrie, Cetatea
Poenari poate ﬁ vizitată!

Vești bune pentru călărășeni! Lucrările de mo
dernizare a Drumului Județean 304 DâlgaPlevna au
fost ﬁnalizate.
Miercuri 4 decembrie, reprezentanții adminis
trației județene au realizat recepția tronsonului asu
pra căruia au fost efectuate intervenții a căror valoare
este de 5,4 milioane de lei, constând în turnare de
covor asfaltic și montarea de indicatoare pentru
siguranța traﬁcului.
Astfel, investițiile ﬁnalizate vor crește gradul de
mobilitate a persoanelor și a bunurilor, vor facilita ac
cesul către furnizorii de servicii educative, sociale și
de sănătate existente în mediul urban, permițând
totodată populației o creștere a adaptabilității la
piața muncii.
Sursa: FB – Consiliul Județean Călărași

După o perioadă în care accesul vizitatorilor a
fost restricționat din cauza prezenței urșilor, Consiliul
Județean Argeș a luat măsuri de protejare a turiștilor
de eventualele incidente pe care prezența în zonă a
animalelor sălbatice lear ﬁ putut provoca.
Astfel, dea lungul scărilor ce conduc spre in
trarea în cetate, de o parte și de alta, a fost instalat
un gard electric în lungime de aproximativ 700 de
metri. Investiția, în valoare de 21.000 lei, a fost asi
gurată din bugetul administrației județene.
Sursa: argesexpres.ro

Conferința
Națională de Surse Noi
și Regenerabile de Energie
la a XVIII a ediție!

DÂMBOVIțA

GIURGIU

Șase tronsoane
de drum
vor ﬁ modernizate
în municipiul Giurgiu!

La inițiativa Universității „Valahia” din Târgoviște a
avut loc o nouă ediție a Conferinței Naționale de Surse
Noi și Regenerabile de Energie, organizate în parteneriat
cu Ministerul Cercetării și Inovării, Comitetul Electroteh
nic Român, Centrul pentru Promovarea Energiei Curate
în România, precum și Institutul Național de Cercetare
și Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE – CA.
Evenimentul a reunit oameni de știință, ingineri și
specialiști care încearcă să găsească soluții optime pentru
a inﬂuența sectorul de dezvoltare și schimbare a con
dițiilor de operare întro piață inteligentă, în vederea pro
movării actualelor perspective. Astfel, sau pus bazele dez
voltării relațiilor de afaceri în domeniul energiei regenerabile
cu scopul de a se realiza o contribuție importantă la succe
sul industriei ce abordează provocările dedicate schim
bărilor climatice: scăderea încălzirii globale, reducerea
consumului de energie și îmbunătățirea performanței
energetice a clădirilor.
Sursa: ziaruldambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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În curând, în municipiul Giurgiu vor ﬁ inițiate lu
crări de modernizare a sistemului rutier! Astfel, prin in
tervențiile ce vor ﬁ realizate, se are în vedere reabilita
rea trecerii aﬂate la nivelul căii ferate din strada 1
Decembrie 1918, amenajarea a două sensuri girato
rii, precum și reabilitarea trotuarelor și a aleilor pieto
nale. De asemenea, vor ﬁ efectuate lucrări de racor
dare a străzilor secundare, vor ﬁ realizate semnalizări
și marcaje, amenajânduse totodată piste de biciclete
pe cinci din cele șase sectoare de drum ce vor ﬁ mo
dernizate.
La sfârșitul săptămânii trecute, a fost semnat con
tractul de atribuire a lucrărilor pentru proiectul „Dez‐
voltarea sistemului de transport în cadrul euroregiunii
Ruse‐Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu re‐
țeaua de transport TEN‐T”.
Sursa: primariagiurgiu.ro

10

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #445
3 • 9 decembrie 2019

INFO
JUDEțE

PRAHOVA

IALOMIțA

Dotări performante
pentru Spitalul Județean
de Urgență Slobozia!

Comuna Tomșani –
investiții în educație
și cultură!

Mamograf digital de ultimă generație, aparat pen
tru dializă acută, ventilator mecanic de înaltă perfor
manță pentru copiii și adulții aﬂați în proceduri de
terapie intensivă sunt doar câteva dintre echipamen
tele achiziționate de administrația județeană pentru
Spitalul Județean de Urgență Slobozia. Prin aceste
achiziții, se va genera o creștere a accesului populației
la servicii medicale de calitate, în timp ce medicii vor
beneﬁcia de condiții performante de desfășurare a
activității medicale. Dotările a căror valoare este de
peste 5,4 milioane de lei au fost realizate în cadrul
unui proiect implementat în parteneriat cu Ministerul
Sănătății.
Sursa: obiectiv.net

În comuna Tomșani, serbările școlare și manifes
tările culturale vor avea un cadru nou de desfășurare:
au fost inaugurate Centrul Cultural și Biblioteca „Ale‐
xandru Antemireanu”. Cele două investiții de care be
neﬁciază locuitorii comunei prahovene au fost realizate
cu sprijinul administrației județene și au generat spații
moderne, realizate la standarde înalte de calitate.
Aceste spații create vor avea un impact pozitiv asupra
educației copiilor din localitate care vor avea astfel opor
tunitatea de ași cultiva și de ași pune în valoare talen
tele artistice. Și, ca o certiﬁcare a acestora, copiii din
Ansamblul folcloric „Ghiocelul” au oferit celor prezenți
la inaugurare un program artistic.
Sursa: ziarulprahova.ro

Inițiative destinate
promovării turismului și culturii, la Turnu Măgurele!
DÂMBOVIțA

P

rimul din cele trei seminarii stabilite
în cadrul proiectului „Drumul
memoriei – produse turistice
transfrontaliere durabile pentru Parcul
Memorial Grivitsa și Cetatea Turnu” a
avut loc la Turnu Măgurele, reunind
reprezentanți ai autorităților locale din
Turnu Măgurele și Pleven, Bulgaria,
precum și reprezentanți din domeniul
turismului și culturii.
Prin aceste seminarii vor ﬁ prezentate aspecte
esențiale, astfel încât liderul de proiect, municipalitatea
Pleven, să poată elabora Strategia de marketing.
Proiectul implementat de cele două municipalități
este ﬁnanțat în cadrul Programului Interreg VA Ro
mânia Bulgaria și are ca obiectiv îmbunătățirea utilizării
durabile a patrimoniului cultural și istoric transfronta
lier bulgaro – românesc, prin investiții în infrastructura
turistică, dezvoltarea de produse și servicii turistice
integrate, marketing inovator și eﬁcient, activități de
sensibilizare și promovare a regiunii, ca o destinație
turistică atractivă pentru turismul cultural și istoric.
Sursa: ziarulmara.ro
www.adrmuntenia.ro
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Adevărul de Călărași
4 decembrie 2019

Atitudine în Argeș
2 decembrie 2019

Obiectiv de Călărași
3 decembrie 2019

fonduristructurale.ro
4 decembrie 2019

www.adrmuntenia.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
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

Biroul Județean IALOMIȚA

EDITOR

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

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,

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

Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN director adjunct,
• Cristina RADU șef Serviciu Comunicare,
• Mihaela FELEA,
• Mădălina CILIBEANU,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 10 decembrie 2019
Se distribuie gratuit

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.

