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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
reunit în ședință ordinară în municipiul Alexandria,
județul Teleorman

J

oi, 17 decembrie, în municipiul Alexandria, a
avut loc ședința ordinară a Consiliului pentru
Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia,
reunit online prin intermediul aplicației ZOOM.
Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi spre
aprobare au avut în vedere activitatea Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia). Astfel, membrii CpDR au avizat favorabil: raportul
de activitate al Agenției, proiectele referitoare la modificarea statutului și a „Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia”, precum și noua organigramă alături de statutul de funcții al instituției. Nu în ultimul rând, a fost
aprobat proiectul de buget al Agenției aferent anului
2021, au fost desemnați reprezentanții Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în Comitetul de Monitorizare a
Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobându-se totodată comisia de cenzori.
Informările realizate la finalul reuniunii au vizat stadiul
implementării Programului Operațional Regional 20142020 în Sud Muntenia, viitorul exercițiu financiar, faza
de implementare a Programului Interreg VA România –
Bulgaria (2014-2020), precum și măsurile de pregătire
a viitorului Program Interreg VI A România – Bulgaria.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
este organismul regional deliberativ, fără personalitate
juridică care este constituit şi funcționează pe principii
parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităților de elaborare şi
monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.
CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din regiunea

noastră (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița,
Prahova şi Teleorman), după cum urmează: președintele consiliului județean, reprezentantul consiliilor locale
municipale, reprezentantul consiliilor locale orășenești,
reprezentantul consiliilor locale comunale.

Corrigendum nr. 4 la Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea
de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării
proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Mun
tenia a publicat Corrigendumul nr. 4 la Ghidul Solicitantului
simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia.
Modificarea adusă ghidului se referă la anularea Corri
www.adrmuntenia.ro

gendumului nr. 3, publicat marți, 15 decembrie 2020.
Corrigendumul nr. 4 poate fi descărcat de pe site-ul
ADR Sud Muntenia, secțiunea Planificare regională > Do
cumente 2021-2027, titlul „Specializare inteligentă”, link:
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/623/corrigendum-4-SSI-16-decembrie-2020.pdf.
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Inițiativă de informare online privind oportunitățile
de finanțare Regio pentru susținerea parteneriatelor
între IMM-uri și entitățile de inovare și transfer tehnologic
ADR Sud Muntenia a organizat online, în data de 16 decembrie, seminarul de informare privind oportunitățile de finanțare existente prin Programul Operațional Regional (Regio) 2014-2020 pentru parteneriatele dintre IMM-uri și entitățile de transfer tehnologic.
Astfel, evenimentul ce a reunit reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii și ai entităților de transfer tehnologic (ITT),
potențiali beneficiari de finanțare nerambursabilă, a avut ca
tematică 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, „Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării”, din cadrul Programului Operațional Regional (Regio) 2014-2020.
În cadrul evenimentului, desfășurat prin intermediul aplicației ZOOM, au fost prezentate criteriile de eligibilitate ale solicitanților și ale proiectelor, indicatorii de proiect, precum și
condițiile de accesare a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectelor menite a realiza investiții pentru dezvoltarea parteneriatelor sustenabile între IMM-uri și entitățile de inovare și transfer tehnologic, în vederea valorificării cercetărilor și a ideilor, proprii sau preluate, cu scopul de a introduce pe piață produse, servicii și procese optimizate, respectiv inovative.
Pentru acest apel non-competitiv de proiecte, regiunea
Sud Muntenia beneficiază de un buget de peste 5,2 milioane
de euro, valoarea minimă a finanțării nerambursabile fiind de
25 de milioane de euro, echivalate în lei, la cursul de schimb
Inforeuro, valabil la data lansării apelului ( noiembrie 2020).
Aplicațiile vor fi depuse prin intermediul sistemului elecregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

tronic MySMIS, în perioada 15 decembrie 2020, ora 12:00, 15
februarie 2021, ora 12:00. Pot solicita finanțare reprezentanții parteneriatelor realizate între IMM-uri și ITT-uri, încheiate în
conformitate cu prevederile OUG 40/2015 sau IMM-uri care
în perioada de implementare încheie contracte de colaborare
cu ITT. În acest sens, prin IMM se înțelege societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).
Cu un grad de complexitate ridicat, Axa prioritară 1 presupune un mecanism de implementare ce prevede parcurgerea
etapelor: realizarea Concept Note-ului Regional (etapa 1), apel
pentru scrisori de intenție din partea ITT (etapa 2), prioritizarea proiectelor conform informațiilor din scrisorile de intenții
(etapa 3) și depunerea cererilor de finanţare de către ITT prin
procedura standard de depunere a Programului (etapa 4). Începând cu anul 2020, pentru apelurile de proiecte lansate nu
se mai aplică etapele 2 și 3 din mecanismul de implementare
prezentat anterior.
Informările au fost urmate de o sesiune interactivă în cadrul căreia participanții au putut solicita informații specifice cu
privire la punctele de interes aferente proiectelor de investiții ce urmează a fi elaborate, în vederea evaluării, respectiv a
contractării.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia desfășoară activități de promovare a oportunităților de finanțare Regio și de susținere a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel încât la nivelul regiunii să se realizeze o rată optimă de absorbție a acestor alocări destinate dezvoltării regionale durabile.
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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facebook.com/adrsudmuntenia
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Antreprenorii din Sud Muntenia pot depune cereri
de finanțare pentru sprijinirea investițiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri
de muncă. Apelul se realizează în baza H.G.nr.332/2014.
Astfel, prin această schemă de ajutor de stat se dorește dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă
și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei românești.
În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de doi ani consecutivi, ca
urmare a creării de noi locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru
cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În anul
2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat a fost
alocat un buget de 1,5 miliarde lei.
În luna august a fost revizuită această schemă printr-o hotărâre de guvern, pentru creșterea accesibilității
companiilor la finanțarea investițiilor cu ajutor de stat.
Principalele modificări prevăd:
• prelungirea până în anul 2023 a perioadei în care
se pot emite acorduri pentru finanţare;
• prelungirea până în anul 2028 a perioadei în care
se poate efectua plata ajutorului de stat;
• eliminarea condiției privind angajarea de lucrători
defavorizați;
• introducerea posibilității demarării proiectului de
investiții după depunerea cererii pentru finanțare;
• eliminarea obligativității operatorului economic de
a nu înregistra debite restanțe la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord
pentru finanțare, această obligație rămânând valabilă la
momentul plății ajutorului de stat;
• eliminarea evaluării cererilor de acord pentru finanţare în 2 etape în vederea simplificării procedurii de
evaluare;
• stabilirea unui termen de șase luni de la emiterea
acordului pentru finanţare pentru asigurarea surselor
de finanţare şi demonstrarea situației juridice a locației,
având în vedere că procesul de perfectare a documentelor juridice în contextul actual poate întârzia depunerea cererii de acord pentru finanţare;
• flexibilizarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile în activitate, respectiv eliminarea condiției privind rentabilitatea cifrei de afaceri;
• posibilitatea modificării locației/locațiilor, precum și
a locurilor de muncă aferente acestora în aceeași regiune;
• flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat,
www.adrmuntenia.ro

Foto: pixabay.com

S-a redeschis schema de ajutor de stat ce finanțează
cheltuielile cu salariile pentru investițiile noi

prin eliminarea condițiilor referitoare la numărul maxim
de cereri care se pot depune într-un an calendaristic.
Principalele criterii de eligibilitate și condiții obligatorii:
• investițiile realizate trebuie să fie considerate inves
tiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activități economice noi;
• compania nu intră în categoria „întreprinderilor în
dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află
în cel puțin una dintre următoarele situații:
99în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social
subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
99raportul datorii/capitaluri proprii este mai ma
re de 7,5;
99capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în
cazul întreprinderilor mari).
• nu se află în procedură de executare silită, insolven
ță, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere
operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
• nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea
decizii au fost emise acestea au fost executate, conform
prevederilor legale în vigoare;
• nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția;
• este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.
Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi aferente noilor
locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiții,
ce includ salariul brut și contribuțiile obligatorii.
Sursa: fonduri-structurale.ro
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Erasmus+: până la 12 milioane posibili beneficiari
ai programului în perioada 2021-2027

și a grupurilor în domeniul educației și formării;
• promovarea mobilității de învățare non-formală și
informală și participarea activă în rândul tinerilor în domeniul tineretului;
• promovarea mobilității de învățare a personalului
sportiv.
Programul vizează, de asemenea, realizarea cooperă
rii, calității, incluziunii, creativității și inovării la nivelul
organizațiilor și politicilor din domeniul educației și formării, tineretului și sportului. În plus, Erasmus + va sprijini predarea, învățarea, cercetarea și dezbaterile pe pro
bleme de integrare europeană, inclusiv cu privire la viitoa
rele provocări și oportunități ale Uniunii Europene prin
așa-numitele „acțiuni Jean Monnet”.
Erasmus+ 2021-2027 va fi mult mai inclusiv, oferind
acces elevilor din învățământul superior sau general, edu
cație sau formare profesională, educație pentru adulți,
învățare non-formală, tineri și activități de participare
activă. De asemenea, va facilita participarea organizațiilor la scară mică și a organizațiilor populare, precum și
a persoanelor cu mai puține oportunități, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și a imigranților, precum și a cetățenilor UE care locuiesc în zone îndepărtate.
Sursa: fonduri-structurale.ro

L

a nivel european, s-a încheiat un acord
provizoriu privind programul Erasmus+
pentru perioada 2021-2027. Noul exercițiu
financiar va fi mult mai cuprinzător decât cel
actual și se așteaptă să tripleze numărul de
participanți, aducându-i până la 12 milioane.
Acesta va acoperi nu numai învățământul
superior, ci toate nivelurile și tipurile de
educație și formare, care este reflectat de
eticheta păstrată „Erasmus +”.
Programul va beneficia de buget substanțial de peste
24 de miliarde de euro în prețuri curente, plus 1,7 miliarde de euro în prețuri aferente lui 2018, ceea ce constituie o creștere semnificativă în comparație cu suma pentru programul actual. În ceea ce privește repartizarea pe
domenii, programul alocă 83% din bugetul total activităților din sfera educației și formării, 10,3% acțiunilor din
domeniul tineretului și 1,9% activităților privind sportul.
Pentru cele trei domenii de acțiune - educație și formare, tineret și sport, principalele obiective specifice
ale programului Erasmus + sunt următoarele:
• promovarea mobilității de învățare a persoanelor
www.adrmuntenia.ro
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Castelul Regal Peleș

Un periplu regal la Sinaia

ascunde istorii interesante.
Însă iarna, putem pătrunde în Regatul Zăpezii! Cei
care iubesc aventura, în acest sezon, pot alege domeniul schiabil, una dintre cele mai populare zone de schi
din România. Acesta înglobează 22 de kilometri de pârtii desfășurate pe zonele Valea Dorului, Valea cu Brazi,
Valea lui Carp, și Valea Soarelui, zone aflate între altitudinile 860 și 2000 de metri.
Cum s-a dat deja startul sezonului de schi, Sinaia,
stațiune turistică și balneo-climaterică de interes național, își îmbie colindătorii cu bogățiile ei bine ancorate
în teluric sau bine ascunse printre nori, cu atât mai mult
cu cât domeniul schiabil beneficiază de o nouă instalație de transport pe cablu – teleschiul Soarelui - care asigură accesul către pârtiile de la altitudinea de 2.000 de
metri, singurele de acest gen din România.
Sursa: wikipedia.org

O

www.adrmuntenia.ro

Foto: romaniajournal.ro

rașul Sinaia reprezintă o atracție turistică
pe de o parte prin seria de bijuteriile
arhitecturale dintre care semețul Peleș,
reședința de odinioară a Casei Regale a
României, își rezervă un loc privilegiat, iar
pe de alta prin frumusețea strălucitoare a
culmilor care, în prezent, au devenit calea de a
evada în Regatul Zăpezii!
Un itinerar urban, cu istoria lui pasionantă, include în
mod obligatoriu Castelul Peleș, unul dintre cele mai importante edificii istorice din România, unicat prin valoarea sa artistică și istorică. Construcția a fost ridicată ca
reședință de vară a familiei regale, pe vremea când orașul Sinaia era un mic sat de munte numit Podul Neagului. Totuși, istoria de arată că primii locuitori care s-au
stabilit în pădurea virgină de aici, aflată la poalele Bucegilor, au fost călugării de la Mănăstirea Sinaia, ctitorită
între 1690-1695 de către marele spătar Mihai Cantacuzino, precum și niște scutelnici care se ocupau cu paza
mănăstirii și cultivarea moșiilor acesteia. În timp, orașul
a luat numele mănăstirii care a fost denumită așa după
călătoria spătarului la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din
peninsula Sinai. Cu siguranță, cei care preferă vacanțele urbane, pot găsi aici numeroase oportunități de petrecere a timpului liber, Cazinoul Sinaia, Casa Memorială George Enescu sau Domeniul Știrbey care, la rându-i,

Foto: peles.ro

Sinaia, Cota 2000
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ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

A fost recepționat drumul
DJ 703 B Șerbănești-Siliștea

Încep lucrările
pentru noul corp din cadrul
Spitalului Județean
de Urgență Călărași!

În cursul săptămânii trecute, administrația județului
Argeș a recepționat lucrările aferente modernizării DJ
703B Șerbănești-Siliștea. Astfel, locuitorilor din sudul județului, respectiv din localitățile Costești, Rociu, Cățeasca, Popești, Recea, Izvoru și Buzoești, le este ușurat accesul
la Autostrada A1, condiții ce vor fi optimizate prin finalizarea, la începutul anului viitor, și a tronsonului DJ 703 B
Costești-Rociu, în lungime de peste nouă kilometri. De asemenea, s-a avut în vedere și amenajarea unui număr de
27 drumuri laterale pe o lungime de maximum 25 metri,
realizarea acceselor la proprietăți pe o lungime de aproximativ 300 de metri, amenajarea a două stații de autobuz
şi marcaje, respectiv semnalizare rutieră. Au mai fost executate: șase podețe transversale, șanțuri betonate, pe o
lungime de peste 4.000 de metri, șanțuri de pământ, pe
o lungime de peste 4.000 de metri pe partea stângă și
aproximativ o suprafață egală pe partea dreapta, rigolă
ranforsată pe o lungime de 60 de metri și rigola carosabilă 56 de metri. Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere s-au derulat pe o perioadă de 16 luni, iar
valoarea totală a investiției este de peste 11 milioane
de lei, din care 11.412.258,59 – finanțare prin PNDL și
296.426,41 lei din bugetul Consiliului Județean Argeș.
Sursa: ziaruldearges.ro

În curând vor demara lucrările de construcție a noului
corp al Spitalului Județean de Urgență Călărași. Astfel, în
martie 2021 amplasamentul va fi predat constructorului,
timp în care terenul aferent obiectivului va fi pregătit pentru realizarea intervențiilor. Noul edificiu va găzdui spații de
imagistică (CT și RMN), neurologie, psihiatrie, geriatrie, oncologie, pediatrie, obstetrică-ginecologie, chirurgie plastică și neonatologie. Investițiile, în valoare de peste 86 de
milioane de lei, au o durată de 40 de luni și vor fi derulate
de Compania Națională de Investiții. Prin realizarea acestor investiții, personalul medical și administrativ va beneficia de condiții de muncă optimizate, în timp ce pacienții –
de servicii medicale la înalte standarde de calitate.
Sursa: adevarul.ro

Demers
pentru o infrastructură
portuară europeană,
la Giurgiu!

GIURGIU

O nouă
infrastructură
educațională
gata de finalizare!

DÂMBOVIȚA

Cu investiții de aproape 114 milioane de lei, Portul
Giurgiu ar putea deveni un important nod in rețeaua
TEN-T. Intervențiile de modernizare a infrastructurii
portuare vor fi realizate în cadrul proiectului „DANUBE – Rețea de acces la Dunăre – deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – PORT GIURGIU”, al cărui studiu de
fezabilitate a fost supus avizării Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național şi
locuințe, în cursul săptămânii trecute.
Printre intervențiile propuse prin acest demers pot
fi menționate: reabilitarea unor dane din cadrul Portului Ramadan, precum și amenajarea fundului albiei în
fața frontului de acostare. Alte lucrări avute în vedere
în acest amplu proiect sunt legate de accesul în bazinul Veriga, alimentarea cu energie electrică şi apă potabilă a cheiurilor care fac obiectul investiției.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Vești bune pentru târgovișteni: în luna martie vor fi
finalizate investițiile grație cărora capacitatea de funcționare a Creșei Nr. 16 se va dubla! Astfel, cu o valoare
totală de peste cinci milioane de lei, proiectul „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare) modernizare și echipare Creșa Nr. 16” are în vedere nu doar
modernizarea corpului de clădire existent, ci și construi
rea unui nou edificiu care va beneficia de acces separat din exterior, de vestiare filtru, spațiu de joacă multifuncțional, loc de luat masa, grupuri sanitare și câte
două încăperi de dormit. Finanțarea intervențiilor este
asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
Sursa: dambovitanews.ro
www.adrmuntenia.ro
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Secția
de psihiatrie
a Spitalului
Orășenesc
Țăndărei
în atenția
administrației locale

IALOMIȚA

Modernizarea Secției de psihiatrie din cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei prinde contur! Administrația
locală va organiza în curând licitația publică de atribuire a lucrărilor. Secția vizată are un statut aparte, fiind
unica din Ialomița și va deservi aproximativ 7.000 de
persoane cu afecțiuni psihice, cât sunt înregistrate la
nivelul județului.
Astfel, după finalizarea intervențiilor de reabilitare
și modernizare va fi achiziționat mobilier nou, vor fi
create noi circuite sanitare și vor fi aduse echipamente necesare desfășurării actului medical în cele mai
bune și sigure condiții.
Sursa: independentonline.ro

TELEORMAN

Oportunități
pentru crescătorii
de animale!

Inițiative
de modernizare
a municipiului
Câmpina!

PRAHOVA

Crescătorii de animale din Teleorman vor putea beneficia de atribuirea directă a suprafețelor de pășune, fie că acestea sunt libere de contract, fie că sunt în
proprietatea publică sau privată a autorităților publice
locale. Măsura se va aplica la nivel național ca urmare
a modificării Art. 16, alineat 2, din Legea zootehniei nr.
32/2019, referitor la modul de atribuire de către primăriile unităților administrativ teritoriale a pajiștilor și
islazurilor către crescătorii de animale.
Conform vechilor prevederi, primăriile puteau atribui crescătorilor de animale, prin încredințare directă,
doar suprafețele de pășune pe care le aveau în proprietate privată, iar pentru cele din proprietatea publică
exista obligația de a organiza licitații. Astfel, prin modificarea legii, primăriile au acum posibilitatea de a nu
mai organiza licitații, urmând ca și suprafețele de pajiști din proprietatea publică să fie puse la dispoziția
crescătorilor de animale prin atribuire directă.
Sursa: ziarul-mara.ro

Administrația municipiului Câmpina pregătește sur
prize plăcute pentru locuitorii urbei! În acest sens, au
fost adoptate proiecte ce vizează modernizarea zonei
centrale prin amenajarea unui pasaj subteran, precum
și regenerarea spațiului urban aflat în zona pasajului.
Astfel, pentru proiectul ce are în vedere realizarea pasajului subteran, finanțarea studiului de fezabilitate ar
putea fi asigurată prin Programul Operațional Asistență Tehnică.
Investițiile aferente acestui demers se ridică la apro
ximativ 15 milioane de euro.
Prin cea de-a doua inițiativă, administrația locală
are în vedere amenajarea zonei pietonale aflate deasupra pasajului subteran, în acest caz, estimarea financiară fiind de maximum șapte milioane de euro.
Sursa: campinatv.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,
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.

