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ADR Sud Muntenia a publicat Metodologia aferentă
evaluării și selecției ﬁșelor de proiect depuse
pentru elaborarea documentației tehnicoeconomice!

Î

n vederea implementării cu succes a
programelor operaționale din perioada
20212027, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a publicat
astăzi, 6 august 2020, Metodologia
corespunzătoare evaluării și selecției
ﬁșelor de proiect ce vor ﬁ depuse în
vederea obținerii sprijinului ﬁnanciar
pentru elaborarea documentațiilor
tehnicoeconomicei prin Programul
Operațional Asistență Tehnică 20142020
(POAT). În acest sens, Sud Muntenia
dispune de o alocare regională de
49.741.877 lei.
Astfel, în perioada 621 august 2020, ora 14:00, so
licitanții pot depune ﬁșe de proiecte pentru următoa
rele domenii de interes strategic național sau local:
a) mobilitate urbană;
b) regenerare urbană;
c) infrastructură rutieră de interes județean, in
clusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură;
d) centre de agrement / baze turistice /tabere șco
lare;
e) infrastructură și servicii publice de turism, in
clusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.
Solicitanții care pot depune ﬁșe de proiecte în ve
derea realizării documentațiilor tehnicoeconomice sunt:
• unitățile administrativteritoriale pentru proiecte
le destinate mobilității urbane și regenerării urbane;
• județele sau parteneriate între acestea și/sau în
tre acestea și autorități publice locale pentru proiecte
le destinate infrastructurii rutiere de interes județean,
inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură;
• unitățile administrativteritoriale pentru proiecte
le de infrastructură publică de turism, inclusiv obiecti
ve de patrimoniu cu potențial turistic;
• Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)/ unitățile
administrativteritoriale care au în proprietate infras
tructurile de tip centre de agrement/ baze turistice (ta
berele școlare) sau parteneriate între acestea.
Unitățile administrativteritoriale/ orașe/ munici
pii/ municipii reședință de județ/ județe (UAT) sunt de
ﬁnite conform OUG nr. 57/2019 privind codul admi
nistrativ, cu modiﬁcările și completările ulterioare și
constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea
www.adrmuntenia.ro

administrativă a teritoriului României, republicată
De asemenea, documentul oferă o descriere a eta
pelor ce vor ﬁ parcurse în procesul de evaluare a ﬁșelor
de proiect depuse de solicitanții eligibili în cadrul ape
lului „Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de infra‐
structură în domeniile mobilitate urbană, regenerare ur‐
bană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv
variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre
de agrement / baze turistice /tabere școlare și infras‐
tructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective
de patrimoniu cu potențial turistic” și are la bază Ghidul
solicitantului aferent apelului menționat, precum și Or
donanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind
instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui spri
jin ﬁnanciar pentru pregătirea portofoliului de proiecte
în domenii strategice considerate prioritare pentru pe
rioada de programare 20212027.
Metodologia este disponibilă spre consultare pe
siteul destinat planiﬁcării perioadei de programare
20212027, secțiunea Planiﬁcare regională > Planiﬁca
re regională 20212027 > Documente 20212027, titlul
Documente, link: https://www.adrmuntenia.ro/dow
nload_ﬁle/article/503/metodologieﬁseADRSM.zip,
sau pe siteul Ministerului Fondurilor Europene, mfe.gov.ro.
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
lansează spre consultare publică
„Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii
Sud Muntenia 2021 ‐ 2027” (RIS3 Sud Muntenia)
În vederea implementării Obiectivului de politică 1
 „O Europă mai inteligentă”, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a lansat în consultare publică
până la data de 7 septembrie Strategia de Specializare
Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 20212027. Documen
tul este un pas necesar și pentru a îndeplini condiția fa
vorizantă „Buna guvernanță a strategiei naționale sau
regionale de specializare inteligentă” în conformitate cu
prevederile Memorandumului nr. 20/4180/TG/08.03.2019.
Scopul Strategiei de Specializare Inteligentă a re
giunii Sud Muntenia 2021 – 2027 este de a sprijini ace
le sectoare în care economia regională este competiti
vă pe piețele globale, identiﬁcând totodată, prin intermediul
mecanismului de descoperire antreprenorială, sectoa
rele regionale cu potențial mare de inovare, asigurând
astfel tranziția regiunii spre o economie bazată pe cu
noaștere.
În cadrul acestei strategii au fost identiﬁcate ur
mătoarele sectoare ce asigură potențialul de speciali
zare inteligentă al regiunii: Construcția de mașini, com‐
ponente și echipamente, Agricultura și industria alimentară,
Bioeconomia – dezvoltare economiei circulare, Turismul
www.adrmuntenia.ro

și identitatea culturală, Localități inteligente și industria
și cercetarea de înaltă tehnologie.
În scopul ﬁnalizării Strategiei de Specializare Inte
ligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027, reprezen
tanții mediilor de afaceri, academic și de cercetare, ai
administrației publice și din sfera civilă sunt rugați să
transmită observațiile/propunerile privind îmbunătă
țirea documentului până la data de 7 septembrie 2020
pe adresa de email: programe@adrmuntenia.ro.
După ﬁnalizarea acestei Consultări Publice, Stra
tegia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Mun
tenia 2021 2027, revizuită, va ﬁ supusă avizării Comi
tetului Regional de Inovare și apoi, supusă spre aprobarea
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Documentul poate ﬁ descărcat de pe siteul Agen
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, secțiu
nea Planiﬁcare regională > Planiﬁcare regională 2021‐
2027 > Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii
Sud ‐ Muntenia post 2020, titlul Consultare publică,
accesând următorul link: https://www.adrmuntenia.ro/down
load_ﬁle/article/518/SSISudMuntenia20212027
10082020.pdf.
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ADR Sud Muntenia – pași importanți în realizarea
portofoliului de proiecte strategice al regiunii!
La inițiativa Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, a avut loc în data de 7 august, o nouă
întâlnire de lucru destinată reprezentanților munici
piilor, altele decât cele reședință de județ, și orașelor
din Sud Muntenia, în vederea întocmirii ﬁșelor pentru
proiectele strategice a căror documentație tehnico
economică va ﬁ ﬁnanțată din Programul Operațional
Asistență Tehnică 20142020 (POAT), proiecte ce vor
ﬁ implementate în viitorul exercițiu ﬁnanciar.
Proiectele strategice reprezintă o categorie de
proiecte cu impact major asupra dezvoltării regionale,
iar pregătirea și elaborarea documentației tehnicoeco
nomice necesită o perioadă de aproximativ doi ani, fapt
ce produce efecte asupra ritmului de implementare al
viitorului Program, și, implicit, asupra ratei de absorbție
a fondurilor europene necesare investițiilor din diferite
domenii. Prin urmare, au fost analizate prioritățile la ca
re aceste tipuri de proiecte trebuie să răspundă, condi
țiile pe care trebuie să le respecte, precum și etapele ce
trebuie parcurse pentru elaborarea și ﬁnanțarea docu
mentației aferente.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia coordonează procesul de planiﬁcare a viitorului exer
cițiu ﬁnanciar, desfășurând în acest scop o serie de ac
țiuni de informare cu privire la măsurile adoptate la nivel
european și național în acest sens, precum și de corela
www.adrmuntenia.ro

re a documentelor strategice la contextul regiunii noas
tre. Portofoliul de proiecte este anexă a Planului de dez
voltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021
2027, principalul document strategic de planiﬁcare și
programare elaborat la nivelul regiunii, de asemenea,
disponibil spre consultare pe siteul Agenției.
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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Oportunități de carieră în cadrul ADR Sud Muntenia
Concurs pentru ocuparea unui post de consilier
director în cadrul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia  19 august 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia organizează în data de 19 august 2020, concurs pentru
ocuparea unui post de consilier director în cadrul Agenției.
Contractul individual de muncă va ﬁ pe durată determi
nată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
• experiență minim 5 ani în activități de gestionare a
programelor ﬁnanțate din fonduri europene;
• să cunoască mecanismele, instituțiile, procesele și
procedurile de absorbție a fondurilor europene;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• capacitate de analiză și sinteză.
Alte cerințe:
• cunoașterea limbilor străine reprezintă un avantaj;
• studiile de master și/sau doctorat reprezintă un avantaj.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa
de email resurseumane@adrmuntenia.ro, str. Gen. Con
stantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de 18 au
gust 2020, ora 12:00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• Proba scrisă se va susține în data de 19 august 2020
la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași, str. Gen.
Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând cu ora
10:00. Dacă la concurs se vor înscrie mai mult de 10 can
didați, proba scrisă se va desfășura și în data de 20 august
2020, începând ora 10:00.
• Proba a doua ‐ interviul  se va susține de către
candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă în
data de 19 august 2020, începând cu ora 15.30, cu excepția
situației în care la concurs se înscriu mai mult de 10 can
didați. În acest din urmă caz, interviul se va susține în data
de 21 august 2020, începând cu ora 10:00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în
materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de
COVID‐19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/
331.769 (persoană de contact: Mâțu Ioana Șef birou resur
se umane/email: resurseumane@adrmuntenia.ro). Cu
prinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum si documen
tele necesare înscrierii la concurs pot ﬁ consultate si pe siteul
ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secțiu
nea Bibliotecă > Documente utile > Bibliograﬁi concursuri
angajare), link: https://adrmuntenia.ro/download_ﬁle/do
cument/1187/Concursconsilier19august2020.rar.
www.adrmuntenia.ro

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul
Biroului Veriﬁcare Plăți POR, Serviciul Veriﬁcare
Proiecte POR, Direcția Organism Intermediar POR,
la sediul central din Călărași  25 august 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia organizează în data de 25 august 2020, concurs pen
tru ocuparea unui post de expert în cadrul Biroului ve
riﬁcare plăți por, Serviciul veriﬁcare proiecte por, la sediul
central din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pan
tazi, nr.7A, jud. Călărași. Contractul individual de muncă
va ﬁ cu timp parțial (4 ore pe zi), pe durată determinată
de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licen
ță în domeniul științelor economice;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• capacitate de analiză și sinteză.
Dosarele de înscriere se vor transmite online
la adresa de email resurseumane@adrmuntenia.ro,
str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până
la data de 21 august 2020, ora 14:00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• Proba scrisă se va susține în data de 25 august
2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călă
rași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași,
începând cu ora 10:00. Dacă la concurs se vor înscrie
mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășu
ra și în data de 26 august 2020, începând ora 10:00.
• Proba a doua ‐ interviul se va susține de către
candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scri
să în data de 25 august 2020, începând cu ora 15.30,
cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai
mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul se
va susține în data de 27 august 2020, începând cu ora 10:00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legislației
în materie de prevenire și combatere a efectelor pan‐
demiei de COVID‐19 (distanțare socială și obligativitatea
purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/
331.769 (persoană de contact: Vișan Marianadirector ad
junct OI POR/email: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana
Șef birou resurse umane/email: resurseumane@adrmun
tenia.ro). Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum
si documentele necesare înscrierii la concurs pot ﬁ consultate
și pe siteul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmunte
nia.ro(secțiuneaBibliotecă>Documenteutile>Bibliograﬁicon
cursuriangajare),link:https://www.adrmuntenia.ro/index.php/down
load_ﬁle/document/1188/ConcursBVP4haugust2020.rar.
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Regio ﬁnanțează îmbunătățirea infrastructurii educaționale
din localitățile Breaza și Puchenii Mari, județul Prahova

J

oi, 6 august, au fost semnate contractele de ﬁnanțare pentru proiectele: „Construcția, reabilitarea,
modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație
Incluzivă Breaza, județul Prahova”, depus de administrația județeană, și „Modernizare și dotare Școala
Puchenii Mari, județul Prahova”, inițiat de autoritatea locală.
Finanțate din Regio (Programul Operațional Regional
20142020), cele două aplicații au fost depuse în cadrul Axei
prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”,
Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și for‐
mare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvol‐
tarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv spe
ciﬁc 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”,
Operațiunea B, apel dedicat învățământului obligatoriu.
Prin proiectul depus, Consiliul Județean Prahova, be
neﬁciarul ﬁnanțării nerambursabile, își propune să îmbună
tățească infrastructura de educație la nivelul județului și, im
plicit, calitatea procesul educațional, autorizând o serie de
intervenții asupra clădirii Centrului Școlar de Educație Inclu
zivă Breaza. Ca atare, vor ﬁ realizate lucrări de reabilitare și
mansardare în volumul podului a clădirii, creânduse astfel
noi spații funcționale, necesare procesului educativ. Ame
najarea noilor săli de clasă, a cabinetelor, precum și a celor
lalte spații se va face astfel încât întregul sediu să răspundă
nevoilor speciﬁce și individualizate ale beneﬁciarilor. Cu un
termen de implementare de 53 de luni, de la 1 februarie 2018
până la 30 iunie 2022, aplicația are o valoarea totală de
6.598.852,58 lei. Din aceștia, peste 5,6 milioane de lei provin
din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste
850 de mii de lei sunt alocați din bugetul național, iar coﬁ
nanțarea beneﬁciarului depășește suma de 130 de mii de lei.
Proiectul administrației locale din comuna prahoveană
Puchenii Mari beneﬁciază de fonduri Regio pentru creșterea
gradului de participare la educație a elevilor, prin îmbună

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

tățirea infrastructurii serviciilor de educație. În acest sens, la
școala gimnazială din localitate vor ﬁ realizate lucrări de rea
bilitare termică a clădirii și a instalațiilor, precum și de dotare
cu mobilier și echipamente didactice corespunzătoare unor
condiții optime de desfășurarea activităților educative. Im
plementat în 56 de luni, în intervalul 1 decembrie 2017 – 31
iulie 2022, proiectul are o valoare totală de 4.631.464,13
lei. Din aceștia, peste 3,9 milioane de lei sunt asigurați din
FEDR, peste 600 de mii de lei provin din bugetul național,
iar peste 92 de mii de lei reprezintă coﬁnanțarea eligibilă a
beneﬁciarului.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregistrat
1.749 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SU
ERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de
peste 10 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate con
tracte pentru 737 de cereri de ﬁnanțare, a căror valoare so
licitată este de peste 6,4 miliarde de lei. În situația contrac
telor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de
investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale și o
administrație publică eﬁcientă”, proiect implementat la nivel
național al cărui beneﬁciar este Agenția Națională de Cadas
tru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.
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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Investiții de peste 37 de milioane de lei,
fonduri Regio, pentru proiecte implementate
în județele Dâmbovița, Prahova și Argeș
La sfârșitul lunii iulie, au fost semnate patru con
tracte de ﬁnanțare pentru proiecte ce vizează îm
bunătățirea infrastructurii educaționale, sociale, pre
cum și a spațiilor publice urbane.
Astfel, aplicațiile: „Construirea și dotarea Grădini‐
ței Prichindel din orașul Pucioasa și îmbunătățirea
spațiilor publice urbane din zonă”, „Modernizarea in‐
frastructurii educaționale în comuna Drăgănești, jude‐
țul Prahova”, „Complex de servicii sociale, comuna Ru‐
căr, județul Argeș” și „Restructurarea/închiderea centrului
de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comu‐
nitare Sinaia și înﬁințarea de case de tip familial și cen‐
tre de zi pentru copii” propun investiții de peste 37 de
milioane de lei, ﬁnanțate din Programul Operațional
Regional 20142020 (Regio).
La nivelul stațiunii Pucioasa, vor ﬁ realizate o serie
de intervenții prin care se va îmbunătăți infrastructura
educațională, precum și spațiul public urban. Astfel,
după demolarea vechii clădiri a Grădiniței „Prichindel”,
va ﬁ construit și dotat corespunzător un nou spațiu des
tinat educației preșcolarilor. Totodată, spațiile publice
din vecinătatea instituției școlare vor ﬁ îmbunătățite
prin amenajarea unor locuri de joacă, a unor zone de
practicare a sportului, precum și a unui amﬁteatru în
aer liber. De asemenea, vor ﬁ amenajate spații verzi, tra
see pentru deplasările velo și zone pietonale, în timp
ce partea carosabilă va ﬁ reabilitată. Nu în ultimul rând,
prin intervențiile proiectate, se are în vedere implemen
tarea unui sistem eﬁcient de iluminat public și supra
veghere video, precum și îmbunătățirea serviciilor de
utilitate publică.
Având ca obiectiv creșterea calității vieții locuito
rilor, demersul administrației dâmbovițene beneﬁciază
de ﬁnanțare Regio în cadrul Axei prioritare 13 – „Spri‐

regio.adrmuntenia.ro
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jinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea
de investiții 9b „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea
ﬁzică, economică și socială a comunităților defavorizate
din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul speciﬁc 13.1
„Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici
și mijlocii din România”. Aplicația prevede un termen
de implementare de 70 de luni, de la 7 martie 2018
până la 31 decembrie 2023, și are o valoarea totală de
17.973.870,30 lei. Din aceștia, peste 15 milioane de
lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), peste 2,3 milioane de lei sunt alocați din bu
getul național, coﬁnanțarea beneﬁciarului depășește
suma de 350 de mii de lei, în timp ce cuantumul chel
tuielilor neeligibile, asigurate de beneﬁciar, este de apro
ximativ 31 de mii de lei.
Proiectul administrației locale din comuna pra
hoveană Drăgănești are în vedere dezvoltarea infras
tructurii educaționale. În acest sens, la școala gimna
zială din localitate vor ﬁ realizate lucrări de extindere,
reabilitare și dotare, pentru ca accesul la educație să
ﬁe asigurat în mod nediscriminatoriu. Astfel, elevii și
cadrele didactice vor beneﬁcia de condiții optime pen
tru desfășurarea activităților educative, asigurânduse
totodată creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și al învățământului obligatoriu, în
special pentru copiii cu risc crescut de părăsire tim
purie a sistemului.
Pentru realizarea investițiilor, Primăria Comunei Dră
gănești a obținut ﬁnanțare din Regio, Axa prioritară 10 „Îm‐
bunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de in
vestiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în
formare profesională, pentru dobândirea de competen‐
țe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infra‐
structurilor de educație și formare”, (continuare în pagina 8)
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(continuare din pagina 7), Obiectiv speciﬁc 10.1 „Creș‐
terea gradului de participare la nivelul educației tim‐
purii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel
dedicat învățământului obligatoriu, Operațiunea B. Im
plementat în 77 de luni, în intervalul 18 aprilie 2016 –
31 august 2022, proiectul are o valoare totală de
9.134.390,94 lei. Din aceștia, peste 7,7 milioane de
lei sunt asigurați din FEDR, peste 1,2 milioane de lei
provin din bugetul național, iar peste 180 de mii de lei
reprezintă coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului.
Aplicații depuse de direcțiile generale de asistență
socială și protecția copilului (DGASPC) din județele Ar
geș și Prahova sunt ﬁnanțate în cadrul Axei prioritare
8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”,
Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastruc‐
turile 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 ser‐
viciile sociale, culturale și de recreere, precum și trece‐
rea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale”, Obiectiv speciﬁc 8.3 – „Creșterea
gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulne
rabil copii. Având ca obiectiv îmbunătățirea infrastruc
turii serviciilor sociale, în vederea adoptării celor mai
bune soluții care să asigure dezvoltarea armonioasă a
rezidenților, cele două instituții propun în cadrul pro
iectelor investiții similare, constând în înﬁințarea unor
case de tip familial care să asigure un mediu socio
afectiv adecvat, precum și a unor centre de zi în cadrul
cărora vor ﬁ desfășurate activități educative menite a
desăvârși dezvoltarea și integrarea socioprofesională
a beneﬁciarilor de astfel de servicii.
Pe de o parte, DGASPC Argeș își propune să con
struiască în comuna Rucăr doua case de tip familial cu
o capacitate de 12 persoane ﬁecare, precum și un cen
tru de zi cu o capacitate de 50 de locuri. Cu dotările co
respunzătoare, casele de tip familial vor asigura un cli
mat socioafectiv propice formării personalității copiilor
și tinerilor, în timp ce în cadrul centrului de zi, pentru
tinerii aﬂați în diﬁcultate, vor ﬁ asigurate servicii de con
siliere psihologică și suport emoțional, educație non
formală, suport pentru dezvoltarea abilităților de viață
independentă, recreere și socializare. Cu o perioadă
de implementare de 42 de luni, de la 1 mai 2019 până

regio.adrmuntenia.ro
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la 31 octombrie 2022, aplicația are o valoare totală de
5.341.994,63 lei. Din aceștia, peste 3,2 milioane de lei
este alocarea din FEDR, peste 1,3 milioane de lei consti
tuie ﬁnanțarea din bugetul de stat, cu peste 93 de mii de
lei contribuie beneﬁciarul, iar aproximativ 680 de mii
de lei reprezintă cuantumul cheltuielilor neeligibile.
Pe de altă parte, DGASPC Prahova are în vedere
crearea și dotarea în mod corespunzător a trei case
de tip familial cu o capacitate de douăsprezece locuri
ﬁecare, (două în orașul Comarnic și una în orașul Si
naia) unde vor ﬁ transferați 36 de copii și tineri din
Centrul de Plasament Sinaia. De asemenea, va ﬁ înﬁin
țat un centru de zi în cadrul căruia va ﬁ desfășurată o
gamă largă de activități socialeducative și de recreere
care vor asigura orientarea vocațională sau facilitarea
accesului pe piața muncii a tinerilor aﬂați în diﬁcultate.
Investițiile se ridică la o valoare totală de 5.266.369,56
lei. Din această sumă, peste 3,2 milioane de lei reprezin
tă alocarea FEDR, contribuția din bugetul de stat este
de peste 1,3 milioane de lei, în timp ce coﬁnanțarea
eligibilă a beneﬁciarului depășește valoarea de 93 de
mii de lei, diferența de peste 600 de mii de lei repre
zentând valoarea cheltuielilor neeligibile. Perioada de
implementare a proiectului este de 48 de luni, în in
tervalul 1 februarie 2018 – 31 ianuarie 2022.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis
trat 1.749 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în ca
drul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram
bursabile de peste 10 miliarde de lei. Din acestea, au
fost semnate contracte pentru 737 de cereri de ﬁnan
țare, a căror valoare solicitată este de peste 6,4 miliar
de de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și
contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Con‐
solidarea capacității instituționale și o administrație pu‐
blică eﬁcientă”, proiect implementat la nivel național
al cărui beneﬁciar este Agenția Națională de Cadastru și
Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.
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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Sursă foto: pixabay.com

AMPOR a emis instrucțiunile nr. 166, respectiv 167
privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor
pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2, POR/2020/1/1.1.B/2,
precum și POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM!
Autoritatea de Management pentru Programul Ope
rațional Regional (AMPOR) a emis două instrucțiuni referi
toare la perioada de depunere a cererilor de ﬁnanțare.
Astfel, Instrucțiunea nr. 166/2020 prelungește pe
rioada de depunere a proiectelor până la data de 13
septembrie, ora 12:00 pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2
și POR/2020/1/1.1.B/2.
De asemenea, prin Instrucțiunea 167/2020 apli
cațiile aferente apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/
3.1/B/2/NE,SE,SM pot ﬁ depuse până la data de 9 sep
tembrie 2020, ora 10:00.
Documentele sunt disponibile spre consultare pe
siteul destinat implementării POR în regiunea Sud Mun

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

tenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Do
cumente > Instrucțiuni, accesând următorul link: https://re
gio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, sau pe site
ul AMPOR  inforegio.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 depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 10 august 2020
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Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă
active pentru luna august 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat
Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă pentru
luna august 2020!
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
www.adrmuntenia.ro

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://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/docu
ment/1194/CSFAugust2020.pdf.
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Oportunități parteneriale
privind relansarea economică
și contextul pandemic,
în cadrul regiunilor UE!

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: www.scmp.com

Ministerul Fondurilor Europe
ne (MFE) are în vedere dezvoltarea
de parteneriate în ceea ce privește
relansarea economică, precum și
răspunsul inovativ, în cadrul acțiu
nilor coroborate privind pandemia
COVID19.
În acest sens, până la 21 august,
entitățile interesate de Partene
riate de relansare și răspuns la CO
VID19 – acțiunea pilot pentru in
ovarea interregională COVID pot
trimite propuneri la adresa de e
mail: ivona.batali@mfe.gov.ro.
Inițiativa MFE se realizează în
contextul în care, la sfârșitul lunii iu
lie, Comisia Europeană (DG REGIO)
a lansat apelul pentru parteneriate
între regiunile Uniunii Europene
privind relansarea și răspunsul in
ovativ, în cadrul acțiunilor corobo
rate pentru răspunsul la pandemia
COVID19. Astfel, pentru a veni în
sprijinul reconstrucției economice
europene, Comisia prezintă acest
apel pentru exprimarea interesului
privind proiectele inovative între
regiunile UE, cu accent pe patru do
menii tematice:
• dezvoltarea lanțului de distri
buție pentru medicamente;
• siguranța și managementul de
șeurilor medicale;
• sustenabilitatea și turismul di
gital;
• dezvoltarea tehnologiilor pe
hidrogen în regiunilor poluante, ca
re utilizează carbon intensiv.
Bugetul general pentru dezvol
tarea celor patru componente este
de 400.000 de euro (câte 100.000
pentru ﬁecare domeniu) alocați prin
Fondul European de Dezvoltare Re

gională.
Apelul se adresează partene
riatelor formate din autoritățile re
gionale statutare și ecosistemele lor
regionale de inovare. Parteneriate
le ar trebui să ﬁe alcătuite din au
torități regionale din cel puțin pa
tru state membre UE și să reprezinte,
în măsura posibilului, întregul lanț
valoric care implică reprezentanți
ai mediului de afaceri, administra
ției publice, cercetare și utilizatori
ﬁnali din diferite țări.
Apelul pentru exprimarea in
teresului pentru Parteneriate de
relansare și răspuns la COVID19 –
Acțiunea pilot pentru Inovarea in
terregională COVID are ca termen
pentru aplicare 7 septembrie 2020.
Informații suplimentare privind
apelul și lista documentelor afe
rente pentru exprimarea interesu
lui pentru parteneriate inovatoare
pot ﬁ accesate la adresa web:
https://ec.europa.eu/regional_po
licy/en/newsroom/fundingoppor
tunities/callsforexpressionsofin
terest/.
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Fonduri pentru
tehnologii de ultimă
generație!
Antreprenorii europeni a că
ror activitate vizează dezvoltarea
tehnologiilor relevante în domeniul
rețelelor de telecomunicații de ul
timă generație (5G) vor putea ob
ține ﬁnanțări prin fondul de capi
tal de risc UV TGrowth, lansat de
TIM prin TIM Ventures, în colabo
rare cu United Ventures. Fondul
de investiții își propune să ajungă
la un capital de 150 de milioane de
euro, din care TIM Ventures va asi
gura 60 de milioane de euro.
UV TGrowth caută ﬁrme „late
stage” Europa, relevante pentru stra
tegia TIM de dezvoltare a rețele
lor 5G. Domeniile vizate sunt vaste:
soluții cloud, internet of things (IoT),
edge computing, inteligență artiﬁ
cială, realitate virtuală, realitate aug
mentată, securitate cibernetică, so
luții de plată mobile.
Sursa: startupcafe.ro

Finanțări pentru
eﬁcientizarea
energetică a caselor!
Ghidul de ﬁnanțare pentru
„Casa eﬁcientă energetic”, program
derulat de Ministerul Meiului, A
pelor și Pădurilor, a fost publicat
în Monitorul oﬁcial. Solicitanții pot
obține ﬁnanțări cuprinse între 40.000
și 70.000 de lei pentru cheltuieli ce
presupun reabilitare termică, mo
dernizarea sistemelor de încălzire,
achiziționarea și montarea de sis
teme de ventilare mecanică cu re
cuperare a căldurii, precum și mo
dernizarea sistemului de iluminat
al clădirii. Pentru mai multe detalii
privind eligibilitatea acțiunilor și a
solicitanților, accesați siteul insti
tuției coordonatoare mmediu.ro
Sursa: adevarul.ro
regio.adrmuntenia.ro
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Sa lansat Citadini.ro – platformă pentru elaborarea
Politicii Urbane a României!
Citadini.ro este o platformă online ce are ca obiec
tiv colectarea ideilor și a propunerilor pentru prima
politică urbană a României (secțiunea Contribuie). În
plus, aceasta constituie un spațiu virtual de întâlnire
pentru specialiștii și pasionații de dezvoltare urbană,
menit să încurajeze interacțiunile și accesarea resur
selor puse la dispoziție de platformă (secțiunile Re
țeaua Citadinilor și Alăturăte). În secțiunea „Rapoarte
și Date” vor ﬁ permanent adăugate diverse materiale
care să ﬁe de folos actorilor urbani. Printre resursele
disponibile pe website în acest moment se regăsesc:
1. O bază de date dezvoltată de Banca Mondială
anul acesta (2020) care include portofoliul de proiecte
al tuturor municipiilor și orașelor din România (Mas
terplan urban);
www.adrmuntenia.ro

2. O bază de date dezvoltată de Banca Mondială
în 2019 care cuprinde aproximativ 10 proiecte de dez
voltare urbană cu impact metropolitan, importante din
punct de vedere strategic pentru București și cele 40
de reședințe de județ din România (Masterplan me
tropolitan);
3. Listă scurtă de analize și rapoarte elaborate
de Banca Mondială în cadrul portofoliului de dezvoltare
urbană din România (Rapoarte Banca Mondială).
Vă invităm să accesați platforma Citadini.ro, să
contribuiți în continuare cu idei ce pot sprijini con
turarea politicii urbane, precum și să vă înscrieți în
Rețeaua Citadinilor, pentru a rămâne la curent cu întreg
procesul de elaborare a politicii.
Sursa: citadini.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Amara – o oază de liniște și sănătate
în mijlocul Bărăganului

L

a doar șapte kilometri de Slobozia, județul Ialomița, se aﬂă stațiunea Amara, o altă împărăție a
apelor din Sud Muntenia, deschisă atât iubitorilor de băi de soare, precum și celor care doresc să
îmbine relaxarea cu tratamentele balneare.
Atestată documentar din timpul domniei lui Matei
Basarab, stațiunea a început să funcționeze din 1892,
cu trecerea anilor, Amara devenind o stațiune sezonie
ră. Primele analize chimice ale apelor lacului au fost
realizate de Petru Poni în 1897, fapt ce a validat și con
solidat potențialul curativ al locului.
Stațiunea Amara este recomandată în prezent pentru
tratamentul bolilor reumatice degenerative (spondiloză,
artroză, poliartroză), al bolilor reumatice inﬂamatorii
(reumatismul inﬂamator), al unor afecțiuni ginecologice
(mertosalpingită cronica, insuﬁciență ovariană, sterili
tate secundară), dar și al disfuncțiilor asociate (dermato
logice, endocrine). Stațiunea Amara dispune de facilități
pentru bai calde în căzi și piscine cu apă din lac, băi calde
cu nămol și aplicări cu nămol, aplicări de nămol rece și
băi în lac. Că Amara este una dintre perlele turistice
ale regiunii noastre, o dovedesc, pe lângă frumusețea
și resursele locului, și inițiativele administrative pentru
dezvoltarea și punerea în valoare a stațiunii, iar fon
www.adrmuntenia.ro

durile europene au constituit o oportunitate. Astfel,
dacă în exercițiul ﬁnanciar trecut, prin proiectul „Reabili‐
tarea parcului balnear din stațiunea Amara”, investițiile
au depășit valoarea de 17 milioane de lei, în cadrul
actualului Program, până la sfârșitul anului 2021, vor
ﬁ ﬁnalizate și demersurile de amenajare a plajelor
Perla și Zorile, precum și de dezvoltare a infrastructurii
de tratament, prin investiții în valoare totală de peste
25 de milioane de lei (este vorba despre proiectele „Dez‐
voltarea infrastructurii de turism în stațiunea balneo‐
climaterică Amara, prin amenajarea plajei Perla” și „Rea‐
bilitare Zona 4 complex balnear plaja Zorilor”, ﬁnanțate
în cadrul Axei prioritare 7 – „Diversiﬁcarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”).
Așadar, dacă dorința de vacanță vă călăuzește pa
șii spre locuri scăldate de soare și apă, puteți alege în
condiții de confort, siguranță și distanțare socială fru
moasa stațiune Amara.
Sursa: infoghidromania.com
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INFO
JUDEțE

Focus grupuri
pentru dezvoltarea
județului Călărași!

CĂLĂRAȘI

ARGEȘ

Inițiative pentru o dezvoltare sustenabilă a ju
dețului! La Consiliul Județean Călărași au avut loc două
focus grupuri organizate în cadrul proiectului „Planiﬁcare
strategică și simpliﬁcare administrativă pentru o dez‐
voltare sustenabilă a județului Călărași”. Acțiunile, pri
mele din cele cinci stabilite, sau desfășurat pe temele:
coeziune socială și capital uman și patrimoniu natural și
construit. Prin organizarea acestor evenimente, con
siderate etape premergătoare formulării viitoarei Stra
tegii de dezvoltare durabilă a județului Călărași pentru
perioada 2021 – 2027, se urmărește identiﬁcarea dis
crepanțelor și a disparităților, a riscurilor și a oportu
nităților de dezvoltare. Proiectul este ﬁnanțat în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă și
are o valoare totală de peste 3,6 milioane de lei.
Sursa: observatorcl.info

DJ 679D,
aproape
de ﬁnalizare!

Asfaltarea Drumului Județean 679D, Negrași
Mozacu va ﬁ ﬁnalizată în aproximativ două săptămâni.
În prezent, se lucrează la întinderea stratului de bin
der pe o lungime de 1,6 kilometri.
Demersul are în vedere modernizarea drumului
județean pe o lungime de cinci kilometri și este ﬁ
nanțat din bugetul Consiliului Județean Argeș. Astfel,
după realizarea proiectului, traﬁcul rutier din zonă
se va desfășura în condiții de siguranță și confort.
Sursa: arges‐stiri.ro

DJ 503
va intra în modernizare!
GIURGIU

Administrația județului Giurgiu a lansat, în ca
drul unei conferințe de presă organizate adhoc, pro
iectul „Modernizare Drumul Județean 503: Giurgiu –
Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – Toporu –
Limită județ Teleorman”.
Astfel, având ca obiectiv creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane, situate în
proximitatea rețelei TENT, aplicația prevede moder
nizarea a peste 32 de km de drum și are o valoare de
aproximativ 80 de milioane de lei.
Proiectul este ﬁnanțat prin Programul Operațio
nal Regional 20142020, Axa prioritară 6 – „Îmbu‐
nătățirea infrastructurii rutiere de importanță regio‐
nală”, Prioritatea de investiții 6.1 – „Stimularea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor se‐
cundare și terțiare la infrastructura TEN‐T, inclusiv a
nodurilor multimodale”, Apel dedicat sprijinirii obiec
tivelor prevăzute de Aria prioritară 1: Interconectarea
Regiunii Dunării, a Strategiei Uniunii Europene pri
vind Regiunea Dunării, AP1b Legături rutiere, fero
viare și aeriene, apelul de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/
SUERD/1.
Sursa: FB – Consiliul Județean Giurgiu

Pași
importanți
în modernizarea
Creșei Nr. 8
din Târgoviște!

DÂMBOVIțA

Încă una dintre inițiativele administrației târgo
viștene destinate infrastructurii de educație este
aproape de ﬁnalizare: Creșa Nr.8!
Demersul presupune reabilitarea imobilului
existent, extinderea acestuia printrun nou corp în
regim de înălțime parter și etaj, precum și dotarea
instituției cu mobilier, echipamente medicale, elec
tronice și electrocasnice.
Finanțat pin Programul Național de Dezvoltare
Locală, proiectul are o valoare totală a lucrărilor de
peste 2,2 milioane de lei.
Sursa: dambovitanews.ro
www.adrmuntenia.ro
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Se dă startul
lucrărilor de modernizare
a Ambulatoriului
din Spitalul Județean
de Urgență Slobozia
IALOMIțA

În curând, calitatea serviciilor medicale furnizate
în regim ambulatoriu la Spitalul Județean de Urgență
Slobozia va crește. În acest sens, a fost semnat con
tractul aferent realizării documentației tehnicoeco
nomice, faza de proiect tehnic și lucrări de execuție
a proiectului ﬁnanțat în cadrul Programului Opera
țional Regional 20142020.
Astfel, la ﬁnalizarea lucrărilor de reabilitare, mo
dernizare și dotare, va scădea timpul necesar diag
nosticării și tratării afecțiunilor, oferta de servicii de
asistență medicală oferite în regim ambulatoriu va ﬁ
mai accesibilă, diminuânduse totodată numărul in
ternărilor.
Sursa: agendaialomiteana.ro

Sinaia –
Festivalul Internațional
„Enescu și muzica lumii”

PRAHOVA

Până la data de 19 august, se desfășoară la Si
naia cea dea XXIa ediție a Festivalului Internațional
„Enescu și muzica lumii”, un eveniment de tradiție
care, din cauza contextului pandemic, în acest an se
desfășoară în aer liber. Evenimentul este organizat
de Primăria Orașului Sinaia, alături de Centrul Națio
nal de Artă „Tinerimea Română” și Uniunea de Crea
ție Interpretativă a Muzicienilor din România.
Astfel, concertele vor avea loc în spațiile exte
rioare ale următoarelor instituții: Muzeul Orașului
Sinaia, Centrul Cultural „Carmen Sylva”, Casino Sinaia
și Biserica RomanoCatolică, precum și în Parcul Di
mitrie Ghica. Festivalul este considerat una dintre
cele mai importante scene de manifestare a tinerelor
talente muzicale, ﬁind, din 1999 până în prezent, o
atracție pentru cei aﬂați în vacanță la Sinaia.
Ca și în anii precedenți, și actuala ediție are în
centru prezența celor patru orchestre naționale de
tineret, respectiv Orchestra Română de Tineret diri
jată de Cristian Mandeal, solist Ștefan Cazacu, Or
chestra Națională Simfonică a României, Orchestra
Junior, dirijor Andrei Stănculescu și Romanian Sinfo
nietta Orchestra dirijor și solist Alexander Sitkovetsky.
Evenimentul are în program nu mai puțin de 14 con
certe și recitaluri.
Sursa: FB – ziarulprahova.ro

Cinci
localități vor ﬁ înregistrate
gratuit în Sistemul
integrat de cadastru
și carte funciară
TELEORMAN

Comunele teleormănene: Măgura, Gălăteni,
Mavrodin, Olteni și Vârtoape vor beneﬁcia de servicii
gratuite de înregistrare a imobilelor în Sistemul in
tegrat de cadastru și carte funciară, în acest sens, ﬁ
ind deja lansată procedura de achiziție. În zona ru
rală, selectarea administrațiilor locale sa realizat
după următoarele criterii de prioritizare: localități
care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infras
tructură prevăzute în Master Planul General de Trans
port al României; localități care implementează ori
sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii
în cadrul altor programe; localități în care sunt iden
tiﬁcate zone cu vulnerabilități sociale particulare pri
vind accesul informal la proprietate.
Sursa: infotr.ro
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

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
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,
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318,
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344
100 310, 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

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.
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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.

