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ADR Sud Muntenia organizează un seminar de informare
pentru potențialii beneficiari POR – parteneriatele
între IMM-uri și entitățile de transfer tehnologic
Miercuri, 16 decembrie, începând cu ora 10:30, Agenția
pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia organizează online, prin intermediul platformei Zoom, un seminar
de informare privind oportunitățile de finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru parteneriatele dintre IMM-uri și entitățile de transfer tehnologic. Fondurile nerambursabile sunt disponibile prin apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 - „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și
dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea
investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile
de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de
grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă,
precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și
aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”, Operațiunea C –
„Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării”, în cadrul POR 2014-2020.
Pentru aplelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2 aplicațiile pot fi transmise exclusiv prin intermediul aplicației
MySMIS 2014+ în perioada 15 decembrie 2020, ora 12:00 15 februarie 2021, ora 12:00. Alocarea financiară a acestui apel de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud –
Muntenia este de 5.293.677 de euro, iar valoarea minimă
a finanțării nerambursabile solicitate este de 25.000 euro,
echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv aferent lunii noiembrie 2020 - 1 euro = 4,8751 lei. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, conform prevederilor din ghid.
Având în vedere numărul limitat de participanți ce pot
lua parte la seminar prin aplicația Zoom, precum și prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), vă rugăm să vă înscrieți online, completând
formularul Google disponibil la adresa: https://forms.gle/
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Sediul ADR Sud Muntenia

ECFyhPogUmynUVKv8, pentru a putea ca apoi să vă transmitem link-ul de înregistrare pentru seminarul online pe
adresele de e-mail furnizate.
Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr.
POR/2020/1/1.1.C./2 poate fi de pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa
1, titlul „PI 1.1.C - Apel 2”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1592/Ghid-specific-1-1C-apel-2-pdf.rar, sau de pe site-ul Autorității de Management pentru POR, inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 14 decembrie 2020

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Corrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului simplificat
pentru acordarea de sprijin financiar privind elaborarea
documentațiilor necesare implementării proiectelor
de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia
Ca urmare a Ordinului ministrului fondurilor europe
ne nr. 1457/ 27.11.2020 pentru modificarea Ghidului
Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 20142020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul
specializării inteligente, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1018/2020, ADR Sud Munte
nia publică, în data de 10 decembrie 2020, Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia.
Corrigendumul nr. 2, alături de Ghidul solicitantului, consolidat pot fi descărcate de pe site-ul ADR Sud
Muntenia, secțiunea Planificare regională > Planificare
regională 2021-2027, accesând următorul link: https://
adrmuntenia.ro/index.php/documente-20212027/static/1279.

Foto: pixabay.com

Miercuri, 9 decembrie, Agenția pentru Dezvoltare Re
gională Sud Muntenia a publicat Corrigendumul nr. 1 la
Metodologia de selecție a fișelor de proiect depuse pen
tru pregătirea de documentații tehnico-economice con
form OUG nr. 88/2020 - Apelul 3.
Astfel, fișele de proiect pentru apelul 3, deschis pentru finanțarea destinată pregătirii proiectelor de infra
structură în domeniile: mobilitate urbană, regenerară
urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv
variantele ocolitoare şi/sau drumuri de legătură şi infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic finanțabile prin
POAT 2014-2020, pot fi transmise până la data de 14
decembrie 2020 pe adresa de e-mail fise.proiecte@
adrmuntenia.ro.
Documentul poate fi descărcat de pe site-ul ADR Sud
Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Planificare regională > Planificare regională 2021-2027, titlul „Apelul 3 - fișe 5D”, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
article/612/corrigendum-apel-3-09-decembrie-2020.pdf.
www.adrmuntenia.ro

Foto: pixabay.com

A fost prelungit termenul de depunere a fișelor de proiect
pentru pregătirea de documentații tehnico-economice
conform OUG 88/2020
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ADR Sud Muntenia a organizat a treia întâlnire
a stakeholderilor proiectului SinCE-AFC

Î

n data de 8 decembrie 2020, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia în
calitate de partener în proiectul SinCE-AFC, a
organizat online, prin intermediul aplicației
Zoom, a treia întâlnire a stakeholderilor
interesați de revizuirea politicilor privind
economia circulară. Întâlnirea proiectului
SinCE-AFC a avut loc online datorită situației
create de pandemia cu COVID-19.
La eveniment au participat 13 reprezentanți ai Consiliilor Județene Călărași și Giurgiu, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Camerei de Comerț, Industrie și
Agricultură Dâmbovița, Asociația Oamenilor de Afaceri
Argeș, Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pen
tru Inginerie Electrică ICPE-CA București, ICECHIM- filiala Călărași, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
în Silvicultură „Marin Drăcea”, ai mediului de afaceri şi
ai celui de cercetare de la nivelul regiunii Sud Muntenia.
Participanților la eveniment le-au fost prezentate informații utile despre: stadiul și acțiunile viitoare în cadrul proiectului SinCE-AFC, a treia întâlnire a partenerilor din proiect (eveniment organizat de ADR Sud Munte
nia în 5-6 octombrie 2020), bune practici identificate în
regiunile partenere, vizita de studiu în regiunea Macedoniei Centrale (eveniment organizat de Fondul de Dezvoltare Regională din Macedonia Centrală - Grecia).
Reprezentanții ICECHIM- filiala Călărași și ai Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București au prezentat impresiile
lor cu privire la întâlnirea partenerilor proiectului din
5-6 octombrie 2020, oferind exemple practice, pe care le-au aflat în cadrul vizitelor de studiu, referitoare la
economia circulară în lanțul agroalimentar.
Mai multe detalii despre proiectul SinCE-AFC puteți
obține de pe site-urile:
• https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1235;
• https://www.interregeurope.eu/since-afc/;
• https://www.facebook.com/Since-AFC-Project-108838527176066/?modal=admin_todo_tour;
• https://www.linkedin.com/in/since-afc-237918193/.
www.adrmuntenia.ro
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Întâlnire pentru prezentarea stadiului de implementare
a Planului de acțiuni – Proiect ClusterFY
despre stadiul implementării Planului de acțiuni al proiectului, precum și despre contextul european, național
și regional pentru pregătirea perioadei de programare
2021-2027. Au fost prezentate activitățile ce au avut loc
pe parcursul primului an de implementare a Planului de
acțiuni în condițiile pandemiei Covid-19.
Reamintim că proiectul ClusterFY abordează nevoile rețelelor de afaceri și a clusterelor care se integrează
în lanțurile de valori inovatoare regionale și internaționale, care își sporesc capacitățile de inovare pentru comercializarea cunoștințelor, crearea de inovații radicale, implementarea soluțiilor perturbatoare prin exploatarea tehnologiile generice esențiale, în special în domeniile prioritare ale strategiilor de specializare inteligentă.
Mai multe detalii despre proiectul ClusterFY aflați de
pe website-ul Agenției, secțiunea Proiecte– link: https://
www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952,
precum și pe site-ul proiectului–link: https://www.interreg
europe.eu/clusterfy/.

V

ineri, 11 decembrie 2020, Agenția pentru
Dezvoltre Regională Sud Muntenia, în calitate
de partener în proiectul ClusterFY, a organizat
online, prin intermediul aplicației Zoom, cea de-a
VII-a întâlnire a stakeholderilor interesați de
revizuirea politicilor privind clusterele.

Proiectul ClusterFY – „Stimularea colaborarii inter-regionale a clusterelor şi integrarea în lanţurile valorice internaţionale” este finanţat în cadrul celui de-al doilea
apel al Programului INTERREG Europe și are ca obiectiv
principal îmbunătăţirea instrumentelor de politică regionale sau naţionale care urmăresc intensificarea proceselor de clusterizare, în special în sectoarele legate de
tehnologiile generice esenţiale (KET), precum şi stimularea cooperării interregionale între/printre clustere şi reţelele de afaceri şi încurajarea integrării acestora în lanţurile valorice innovative.
Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru a discuta
www.adrmuntenia.ro
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
active pentru luna decembrie 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
prin Direcția Dezvoltare şi Comunicare, a publicat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna
decembrie 2020!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile
din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunitățile de finanţare din programele operawww.adrmuntenia.ro

ționale şi schemele de grant, ce se derulează în prezent
în România, precum şi oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG
V-A şi URBACT III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agen
ției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Catalogul surselor de finanțare, link: https://adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1214/csf-decembrie-2020.pdf.
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Foto: pixabay.com

150 de milioane de euro pentru start-upuri europene
de inteligență artificială
Start-upurile și IMM-urile europene care dezvoltă teh
nologii de inteligență artificială (IA) vor putea obține noi
finanțări de până la 150 de milioane de euro, printr-un
instrument financiar lansat de Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții.
Noul instrument va viza în principal firme aflate într-un stadiu incipient sau în creștere, investind în dezvoltarea de aplicații IA și tehnologii revoluționare care
completează în mod direct IA, cum ar fi tehnologia blo-

ckchain, internetul obiectelor și robotica.
Prin colaborarea cu investitori privați, Banca Europeană de Investiții preconizează că va sprijini aproximativ 20-30 de firme mici și mijlocii care vor primi finanțări
de peste 1 milion de euro fiecare.
Noile fonduri vor fi disponibile în UE și în țările asociate la programul Orizont 2020, estimându-se că vor fi
utilizate în următorii patru ani.
Sursa: startupcafe.ro

Ro-Cultura – consultare publică privind antreprenoriatul cultural
și restaurarea monumentelor istorice!

www.adrmuntenia.ro

Foto: ro-cultura.ro

Ministerul Culturii a lansat luni în consultare publică
două proiecte de ordin pentru modificarea și completarea următoarelor scheme de ajutor de minimis, respectiv de stat:
• schema de ajutor de minimis pentru consolidarea
antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a
publicului în cadrul Programului RO-CULTURA aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2231/2019;
• schema de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului
RO-CULTURA aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii
și Identității Naționale nr. 2527/2019.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la cele
două proiecte de acte normative supuse consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail office@ro-cultura.ro, până în data de 16 decembrie 2020, inclusiv.
Sursa: www.ro-cultura.ro
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Explorând patrimoniul cultural giurgiuvean,
la Conacul „Gavril Drugănescu”!
În intimitatea sfârșitului de an, creată parțial și de
această distanțare socială, să redescoperim împreună
atmosfera autentică a vechilor conace boierești din Sud
Muntenia! Un astfel de edificiu este Ansamblul Brâncovenesc Drugănescu situat în apropierea capitalei.
Conacul „Gavril Drugănescu” din comuna Florești-Stoenești, devenit Centrul Pastoral-Cultural „Gavril Drugănescu” este un superb monument de arhitectură, reprezentativ pentru stilul brâncovenesc, ca și Palatul
Mogoșoaia sau Palatul Potlogi, și a aparținut unei vechi
familii boierești.
Inițiatorul ansamblului - care cuprinde conacul ridicat între anii 1710 – 1715 și Biserica „Buna-Vestire” zidită în
1723- este Gavril Drugănescu, mare vornic de Târgoviște în timpul lui Constantin Brâncoveanu şi apoi în vremea
lui Ştefan Cantacuzino.
Transmis prin moșteniri în familie, vândut și cumpărat de diverse persoane, conacul ajunge în 1939 în posesia prințesei Marina Știrbei Brâncoveanu, fiica prințului George Ştirbey, prima româncă aviator care a pilotat un avion pe ruta Bucureşti-Stockholm şi a traversat Marea Baltică. Noul proprietar a demarat ample lucrări de restaurare, construcția integrându-se astfel în
suita valorilor arhitecturii europene, dar individualizându-se în același timp prin spiritul său autentic, profund
românesc, inițiat Constantin Brâncoveanu şi impus mai
www.adrmuntenia.ro

Foto: ziarullumina.ro

ales la Mogoșoaia.
Noi lucrări de reabilitare au fost realizate în anii 60,
printre care și placarea la exterior cu cărămidă aparentă. Astfel, edificiul dobândește aspectul de palat singuratic ce străjuiește imperial în mijlocul unui parc imens,
cu arbori seculari, cum este dudul de peste 150 de ani,
din apropierea clădirii.
În 1971 se deschide în conac Muzeul de Etnografie
și Artă Populară al Câmpiei Dunării care, în anul 2005 se
mută la Giurgiu, construcția fiind retrocedată moștenitorilor. Aceștia vând conacul și parcul unei firme italiene ce-și propusese să deschidă un centru exclusivist de
relaxare. În urma decesului unuia dintre investitori, Episcopia Giurgiului cumpără în 2012 conacul și înființează Centrul Pastoral–Cultural „Gavril Drugănescu”, care
găzduiește în prezent sediul Protoieriei Bolintin, dar și
mai multe compartimente precum: Biroul de pelerinaje, Biblioteca «Dimitrie Bolintineanu», chilia „In memoriam Teoctist Patriarhul”, un muzeu de artă eclezială,
un altul de etnografie şi artă populară. În viitor, aici se
dorește organizarea unui centru de restaurare şi conservare a patrimoniului bisericesc, precum și amenajarea unor spații de creație, ateliere de pictură, de olărit, de țesut, prelucrare a lemnului, împletituri şi costume populare.
Sursa: giurgiuveanul.ro
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Începe
modernizarea Liceului
„Armand Călinescu”!

ARGEȘ

În curând, vor demara intervențiile destinate modernizării Liceului „Armand Călinescu” din Pitești. Prin proiectul inițiat de administrația locală vor fi reabilitate și recompartimentate corpurile de clădire, fiind totodată prevăzută refacerea instalațiilor termice, sanitare și de climatizare.
Nu în ultimul rând, se are în vedere valorificarea surselor
alternative de energie, prin montarea de panouri fotovoltaice, precum și dotarea sălilor de clasă cu echipamente
moderne în vederea optimizării procesului educativ. Proiectul, finanțat din Programul Operațional Regional 20142020, are o valoare de peste 29 de milioane de lei.
Sursa: epitesti.ro

Foto: neweurope.eu

Rețea
WiFi4Eu funcțională
în comuna Cuza Vodă!

CĂLĂRAȘI

Luna decembrie a venit cu vești bune pentru locuitorii comunei Cuza Vodă! Administrația locală a anunțat că rețeaua WiFi4Eu este funcțională. Serviciul, implementat în urma unui proiect european, este gratuit, iar rețeaua poate fi accesată în mai multe puncte de interes ale comunei. Al patrulea și ultimul apel WiFi4EU
a avut loc între 3 și 4 iunie 2020, Comisia Europeană pri
mind peste 8.600 de cereri din țările participante.
Sursa: observatorcl.info

DÂMBOVIȚA

În județul Dâmbovița
s-a lansat
Programul județean
de dezvoltare locală!

Vești bune
pentru fermierii giurgiuveni!

Administrația județului Dâmbovița a lansat Programul județean de dezvoltare locală, demers ce-și propune să dezvolte în mod echilibrat întregul județ prin
intermediul proiectelor menite a crește calitatea vieții dâmbovițenilor. Programul va fi derulat în perioada
2021-2024 și se dorește a fi un instrument prin care
vor fi alocate resursele necesare implementării proiectelor din diverse domenii, de la infrastructura rutieră, până la educație și sănătate. În cadrul programului, Consiliul Județean Dâmbovița va acorda un sprijin
financiar de până la 50% din valoarea totală a fiecărui
proiect depus de administrații comunale, orășenești
sau municipale. Finanțarea programului va fi cuprinsă în bugetele anuale ale Consiliului Județean Dâmbovița şi în bugetele anuale ale unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin hotărâri de consiliu județean şi local. Valoarea eligibilă maximă a cofinanțărilor şi obiectivelor de învestiții într-un an bugetar va fi
stabilită în funcție de hotărârea administrației județene privind aprobarea bugetului anual sau de rectificare a acestuia, în care se includ sumele destinate finanțării acestui program.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Fermierii giurgiuveni, și nu numai, vor putea beneficia de ajutor de stat privind reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, până la finele lui 2023.
În această lună, la nivel național a fost adoptată măsura de prelungire a termenului de aplicare a prevederilor aferente Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014.
Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 a fost elaborată având în vedere Regulamentul (UE) nr. 651/2014
al Comisiei din 17 iunie 2014 care era aplicabil până
la 31 decembrie 2020, iar perioada de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 a fost de asemenea
stabilită până la data de 31 Decembrie 2020.
Prin adoptarea acestui act normativ se creează cadrul legal pentru continuarea acestui ajutor de stat
până la finalul anului 2023.
Potrivit situației centralizatoare transmisă de către
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru perioada 1 aprilie 2020- 30 iunie 2020, cantitățile de
motorină determinate la plată cu acciză redusă sunt de
peste 115.835,00 mii litri, iar valoarea ajutorului de stat
acordat sub formă de rambursare este de 176.743,00
mii lei, pentru un număr de 17.540 beneficiari.
Sursa: giurgiuveanul.ro
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IALOMIȚA

Ambulatoriul
Spitalului Municipal
„Anghel Saligny”
din Fetești, gata
până în vara anului 2021!

Foto: ziarulteleormanul.ro
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INFO
JUDEȚE

Unul dintre proiectele de impact din județul Ialomița,
finanțat de Uniunea Europeană, prinde contur! Este
vorba despre Ambulatoriul din cadrul Spitalului Municipal „Anghel Saligny” care, potrivi administrației locale, va fi funcțional din vara anului 2021. Astfel, locuitorii municipiului Fetești, precum și cei din comunitățile învecinate vor beneficia de condiții optime pentru
investigațiile medicale asigurate nu doar prin amenajarea corespunzătoare a spațiului, ci și prin dotarea
acestuia cu aparatură medicală performantă. Proiectul, cu o valoare totală de peste 10 milioane de lei, este finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020.
Sursa: independentonline.ro

Primăria Municipiului Alexandria

TELEORMAN

TransBaiul,
o inițiativă de dezvoltare
locală!

Municipalitatea
Alexandria elaborează
Strategia de dezvoltare
locală!

Administrația județului Prahova are în vedere construirea unei noi infrastructuri rutiere - TransBaiul, un drum care
va pune în valoare frumusețea peisajului prahovean, reprezentând totodată o oportunitate de dezvoltare a celor șapte
localități pe care le tranzitează. În acest sens, a fost depusă o
cerere de finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 „Întărirea
capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte
finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste
fonduri”. Consiliul Județean Parhova vizează modernizarea,
reabilitarea și extinderea traseului Azuga – Bușteni – Gura
Vitioarei, traseu ce are o lungime de 88,6 km și presupune
realizarea conectivității între mai multe tronsoane de drumuri județene, începând din orașul Azuga, respectiv Bușteni, traversând Golul alpin Munții Baiului până la Trăisteni
și continuând pe DJ 102I (Trăisteni– Teșila), DJ 101T (Teșila –
Vărbilău), DJ 102 (Vărbilău – Poiana Vărbilău) și DJ 100G (Poiana Vărbilău – Gura Vitioarei), până în comuna Gura Vitioarei. Acest drum va uni, în premieră, DN 1 cu DN 1A.
Sursa: prahovabusiness.ro

Administrația municipiului Alexandria a demarat,
în parteneriat cu Civitta Strategy & Consulting, proce
sul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a
Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027.
Pentru a reflecta buna înțelegere a nevoilor comunitare, precum și caracteristicile teritoriului vizat, studiul se bazează pe un proces de consultare a comunității locale, prin intermediul unor sondaje care să cuprindă opiniile cetățenilor din municipiul Alexandria
și ale mediului de afaceri, referitoare la măsurile cele
mai importante privind dezvoltarea urbană. Răspunsurile furnizate prin aceste chestionare vor fi avute în
vedere în elaborarea direcțiilor și proiectelor strategice, pe care și le va asuma autoritatea locală în vederea dezvoltării municipiului Alexandria, urmărind cele
cinci dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică,
socială, climatică, demografică și de mediu. Răspunsurile sunt anonime și vor fi prelucrate doar din punct
de vedere statistic.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

PRAHOVA
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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,
E-mail 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,
E-mail 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,
E-mail 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,
E-mail 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,
E-mail 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,
E-mail 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,
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării
şi Administraţiei, 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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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 caractere
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.

