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Cea de-a patra întâlnire a stakeholderilor
proiectului SHREC, desfășurată online
Miercuri, 14 iulie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în cadrul proiectului
SHREC, cea de-a patra întâlnire a grupului de stakeholderi. Evenimentul a fost organizat online prin intermediul aplicației Zoom, fiind prezenți 15 participanți. Printre aceștia s-au numărat și reprezentanți ai Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, SC Electricom SA, Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, Consiliului Județean Giurgiu, Consiliului Județean
Călărași, Consiliului Județean Teleorman, QETICS, INDAGRO-POL, participanți care și-au arătat interesul pentru politicile de reducere a emisiilor de CO2.
Echipa de proiect a prezentat exemple de bune practici de la evenimentul „Politici și proiecte energetice în
regiunea Piemont, Italia”, organizat de partenerul italian, Regiunea Piemonte. De asemenea, a fost prezentat
stadiul implementării proiectului, primul draft al Planului de acțiune pentru regiunea Sud Muntenia și Analiza regională a politicilor pentru tranziția la o energie cu
emisii scăzute de carbon în țările SHREC. Totodată, în
cadrul evenimentului a fost prezentat proiectul „PROSME – Promovarea IMM-urilor din Romania prin intermediul Enterprise Europe Network”, finanțat prin programul COSME, pe care ADR Sud Muntenia îl implementează în calitate de coordonator. Scopul proiectului constă
în facilitarea accesului IMM-urilor la piețele europene și
internaționale și crearea de parteneriate internaționale
pentru mediul de cercetare, pentru accesarea de fonwww.adrmuntenia.ro

duri din programul european HORIZON 2020.
Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Muntenia, în calitate de partener. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținute din surse regenerabile în mixul global de energie și de
a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile de către întreprinderi, comunități și gospodării care țintesc spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut în emisii de carbon. Proiectul este implementat de către un consorțiu format din opt parteneri
din Olanda, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania,
Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea de Științe Aplicate Hanze din Olanda. Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând: https://www.
adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236.
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

C

omisia Europeană a lansat marți, 13 iulie
2021, Women TechEU, o nouă inițiativă
a Uniunii Europene care sprijină companiile
deep-tech nou-înființate conduse de femei.

Foto: stirieuropene.ro

Women TechEU, inițiativă adresată
companiilor deep-tech nou-înființate conduse de femei

Schema va oferi sprijin financiar start-up-urilor conduse de femei prin granturi în valoare de 75.000 euro,
precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor.
Schema va oferi sprijin în etapa inițială, formatoare a
companiilor, cu scopul de a crește numărul de femei care își înființează propriile companii.
Vor fi finanțate până la 50 de start-up-uri, iar termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 10 noiembrie 2021.
Condiții de participare pentru aplicante:
99să fie fondatoare sau cofondatoare ale unor startup-uri deep tech (tehnologii profunde) aflate în stadiu
incipient de dezvoltare (early stage).
99să dețină poziții de top în firmele respective: CEO
(director general), CTO (director tehnic) sau echivalent.
Startup-ul trebuie să fie înregistrat și stabilit de cel
puțin 6 luni, la data depunerii cererii, într-unul dintre
statele membre UE (inclusiv România) sau statele asociate în programul Horizon EuropeSearch (inclusiv Republica Moldova).
Schema face parte din noul program privind ecosistemele de inovare al programului-cadru Orizont Europa,
consolidat de Consiliul european pentru inovare (CEI).
Datele Comisiei Europene arată că doar 15% dintre
companiile noi („start-up-uri”) inovatoare sunt înființate sau co-înființate de femei, iar numai 6% dintre ele au
echipe de fondatori formate exclusiv din femei. Aceste

firme conduse de femei mobilizează mai puțin capital
de risc decât cele cu echipe de conducere de sex masculin, inclusiv în etapa vitală de început în care se fac investițiile, iar sumele pe care le mobilizează tind să fie
mai mici. În întreaga Europă, aproximativ 5% din capitalul de risc este alocat unor echipe mixte și doar 2% unor
echipe formate exclusiv din femei.
„Women TechEU” abordează acest decalaj de gen în
materie de inovare prin sprijinirea companiilor deep-tech conduse de femei aflate în faza incipientă, care prezintă cel mai ridicat grad de risc.
Sursa: fonduri-structurale.ro

Noi măsuri de debirocratizare privind fondurile europene
Marți, 13 iulie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a emis Ordinul nr. 721 privind modalitatea
de prezentare a CV-urilor în procesul de accesare/implementare a fondurilor europene gestionate de MIPE, prin
care se simplifică fluxul de lucru în activitatea de implementare a proiectelor finanțate din fondurile europene
gestionate de minister.
De la intrarea în vigoare a ordinului, CV-urile echipei
de implementare și documentele justificative aferente
vor putea fi transmise fără a mai fi semnate de titular și
www.adrmuntenia.ro

fără a mai avea mențiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină, titularul asumându-și față de angajator conformitatea documentelor transmise. Conform ordinului
este suficientă semnătura electronică a reprezentantului
legal, fiind înlocuit fluxul de lucru pe hârtie cu un flux de
lucru mai simplu, exclusiv digital.
Ordinul MIPE nr. 721/2021 poate fi descărcat de pe site-ul
ministerului, link: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/07/de890dd6c6f7b3205c8a05523c31b308-1.pdf.
Sursa: mipe.gov.ro
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A fost adoptat programul de lucru al Consiliului European
de Cercetare și calendarul pentru 2022

C

omisia Europeană a adoptat
miercuri, 14 iulie, programul
de lucru al Consiliului European
de Cercetare pentru anul
2022. Acesta este al doilea
program de lucru al Consiliului
European de Cercetare (ERC) în
cadrul Horizon Europe, în urma
primelor apeluri anunțate în
februarie.

Programul de lucru include peste
2,4 miliarde euro pentru a finanța subvenții pentru aproximativ 1.100 de oameni de știință și cărturari excelenți
din UE și țările asociate. Finanțarea va
fi acordată într-o serie de concursuri
de granturi, arbitrate de grupuri de
cercetători de renume internațional.
Este destinat sprijinirii proiectelor care
împing frontierele cunoașterii umane.
Cercetătorii de orice naționalitate și orice domeniu
științific sunt eligibili, atâta timp cât lucrează în Europa
sau sunt dispuși să se mute din alte părți ale lumii pentru a face acest lucru. Subvențiile pentru sinergie și subvențiile pentru dovada conceptului sunt din nou oferite,
precum și a doua ediție a Premiilor de angajament public cu cercetare.
Aproximativ 8.000 de locuri de muncă pentru colegii
postdoctorali, doctoranzi și alte categorii de personal
de cercetare vor fi create în echipele beneficiarilor ERC
datorită acestei noi finanțări.
Granturile pentru sinergie vor oferi sprijin unui grup
mic de doi până la patru anchetatori principali pentru a
aborda în comun problemele de cercetare care nu au
putut fi abordate de către cercetătorii individuali și de
echipele lor. Unul dintre acești anchetatori principali ar
putea avea sediul în afara Europei.
Patru runde de finanțare Proof of Concept vor avea
loc în cadrul acestui program de lucru. Primul apel se
va deschide în iulie 2021, cu un buget 25 de milioane
euro, în subvenții de câte 150.000. Apoi, în noiembrie
2021, ERC va deschide un apel cu 25 de milioane euro,
împărțit între trei termene în februarie, mai și septembrie anul următor.
După o competiție pilot de succes în 2020, ERC va
rula a doua ediție. Premiile vor recunoaște trei granturi ERC, cu un premiu de 10.000 euro fiecare, în cele
www.adrmuntenia.ro

trei categorii: „Implicați-vă” pentru știința cetățenească, „Inspirați-vă” pentru informarea publicului și „Influențați” pentru mass-media și politici. Se așteaptă deschiderea competiției pe 5 octombrie 2021.
Ca măsură pentru a ușura impactul Covid-19 pentru
cercetători, programul de lucru include posibilitatea solicitanților de a menționa în propunerea lor de cercetare orice situație specifică cauzată de pandemie care a
avut un impact negativ asupra CV-ului sau a istoricului
lor. Acest lucru va fi luat în considerare în timpul evaluării propunerilor.
Pentru a fi eligibile pentru apeluri cu termene limită
în 2022, instituțiile care găzduiesc granturi ERC trebuie să aibă un plan de egalitate de gen sau un document
strategic echivalent la momentul semnării grantului și
pe durata proiectului.
Programul de lucru introduce mai multe modificări
în modul în care se așteaptă ca solicitanții să descrie istoricul lor științific. Aceste schimbări urmăresc să consolideze în continuare alinierea ERC cu principiile de
evaluare a cercetării care recunosc calitatea intrinsecă
a activității cercetătorilor și valoarea și impactul tuturor
rezultatelor cercetării.
Competiția de subvenții Synergy și primul apel pentru subvențiile pentru dovada conceptului s-a deschis
joi, 15 iulie 2021.
Sursa: fonduri-structurale.ro

5

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #522
14 • 19 iulie 2021

OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE
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Comisia Europeană a lansat „Fit for 55”,
pachetul de măsuri pentru protejarea mediului

încălzim casele, toate urmând să fie afectate de acest
mega-pachet de măsuri.
Întregul scop al acestui pachet, care practic declanșează o revoluție industrială, este reducerea emisiilor
până în 2030 cu 55% față de nivelul din 1990, majorat
față de ținta inițială de 40%. Obiectivul ar trebui atins
într-o perioadă de numai 10 ani.

Î

n această săptămână, Comisia Europeană
(CE) a lansat pachetul de măsuri pentru
protejarea mediului – Fit for 55. Conform
documentului, carbonul va deveni inamicul
numărul unu în planul pentru dezvoltare a UE
în următorul deceniu, toate emisiile urmând
să fie taxate, inclusiv cele care acum nu
sunt incluse în schema de tranzacționare cu
certificate de CO2.

Fondul social pentru climă
Comisia recunoaște că noile politici climatice „riscă
să exercite pe termen scurt o presiune suplimentară asupra gospodăriilor vulnerabile, a microîntreprinderilor și a
utilizatorilor de mijloace de transport”. Adică, vor urma
scumpiri. De aceea, Comisia propune instituirea unui
nou Fond social pentru climă, care să ofere finanțare
statelor membre pentru a-i ajuta pe cetățeni să își finanțeze investițiile în eficiența energetică, pentru achiziționarea de noi sisteme de încălzire și răcire.
Fondul social pentru climă ar urma să fie finanțat
din bugetul UE, utilizând 25% din veniturile care se preconizează că vor fi obținute din comercializarea certificatelor de emisii pentru clădiri și pentru combustibilii destinați transportului rutier. Fondul va pune la dispoziția statelor membre 72,2 miliarde euro pentru perioada 2025-2032, printr-o modificare specifică a cadrului financiar multianual. Incluzând și propunerea de
a completa această finanțare cu contribuții echivalente din partea statelor membre, fondul ar urma să mobilizeze 144,4 miliarde euro pentru o tranziție echitabilă
din punct de vedere social.
Sursa: hotnews.ro

De la consumatorii rezidențiali, la transportul maritim și rutier, toți poluatorii vor fi taxați și astfel încurajați să aleagă mereu cea mai verde opțiune. Mai mult,
produsele energetice vor fi taxate în funcție de impactul lor de mediu, iar țintele privind ponderea energiei
verzi sunt stabilite la 40% din totalul producției la nivelul anului 2030.
Industria auto la rândul ei va trece printr-o schimbare accelerată care practic va duce la dispariția motorului cu combustie internă pentru noile modele.
„La doi ani de la lansarea Green Deal avem o direcție
comună și știm ce trebuie să facem pentru a ajunge acolo. Obiectivul de mediu nu este doar o aspirație politică,
ci o obligație legală”, a spus Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene în deschiderea conferinței
pentru lansarea Fit for 55.
Pachetul Fit for 55, care transpune în legislație obiectivele Green Deal privind neutralitatea climatică a Europei, va provoca un tsunami industrial, de la sectorul auto, aviatic, transport maritim până la modul în care ne
www.adrmuntenia.ro
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Lacul „de smarald” Paltinu
Paltinu, între realitate și legendă

B

arajul Paltinu poate fi considerat,
fără exagerare, unul dintre cele mai
spectaculoase lacuri din România. Dincolo de
destinația clară pe care acesta o are, și anume
alimentarea cu apă a municipiilor Câmpina și
Ploiești, el este și un loc pitoresc, ales de mulți
ca destinație de vacanță. Luciul apei fascinează,
mai ales în sezonul cald, când apa capătă o
culoare verde smarald. Și asta pentru că vorbim
despre mica „mare”, situată la poalele munților.

Dincolo de utilitatea sa evidentă, barajul surprinde
prin spectaculozitatea sa și atrage, zilnic, turiști dornici
să se relaxeze și să se bucure de peisajele absolut ireale pe care le oferă această zonă. Pe Paltinu se poate
pescui sau plimba cu barca, însă, înotul nu este indicat.
Curenții lacului, numeroasele rădăcini, pământul clisos
și diferențele de temperatură au provocat numeroase
tragedii de-a lungul timpului, așa că autoritățile interzic
înotul de agrement aici.
Barajul Paltinu, aidoma altor lacuri din țară, are și
partea lui de legendă, pe care cel mai bine o știu localnicii. Cea mai cunoscută poveste este cea a șarpelui din
lacul Paltinu, format de barajul de acumulare ce poartă același nume. Se spune că ar fi vorba despre un șarpe enorm, de aproape 5 metri lungime și circa 100 de
kilograme, un cap diform, de-a dreptul hidos și ochi bulbucați, pe scurt, o apariție de coșmar pentru toți care tranzitează această zonă. Aceiași iubitori de legendă
știu deja că atunci când vorbim de lacul Paltinu, vorbim
și de pești imenși aflați în adâncurile sale, în special fitofagi, care, la maturitate, ajung să depășească un metru și jumătatea lungime și 100 de kilograme greutate.
Dincolo de legende, întreaga zonă a barajului Paltinu
este una care îți „taie respirația” prin grandoarea și liniștea pe care ți le oferă. Nu degeaba, zilnic, zeci, poate sute de turiști fac un popas în zonă pentru a admira
frumusețea acestui loc și pentru a se încărca cu energia dată de el.
Sursa: observatorulph.ro

Barajul Paltinu impresionează prin frumusețe și grandoare, reprezentând poarta magică de intrarea în pitoreasca localitate Valea Doftanei. Are peste 100 de metri
înălțime și o lungime a coronamentului de 460 de metri. A fost construit între 1966 și 1971, fiind primul astfel de lac din țară în dublu arc cu rost perimetral. Irigă
9000 de hectare de teren și are funcția de a produce
energie electrică grație unei hidrocentrale de 10,4 MW,
instalată la piciorul barajului.
Încă din 1965, în zona Văii Păltinoasa, la poalele masivului Negrașului, a fost identificat punctul ideal pentru amenajarea unei acumulări de apă, sursa fiind râul
Doftana, cu o acumulare de 47,12 milioane de metri cubi de apă. Între 1976 și 1982, el a intrat într-o etapă de
consolidare. La prima umplere a lacului au apărut infiltrații, astfel că a fost nevoie de lucrări suplimentare, iar
partea aval a versantului stâng a fost acoperită cu blocuri de beton în trepte de șase – opt metri, ancorate în
adâncime cu cabluri pretensionate.
www.adrmuntenia.ro
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Primăria
orașului Topoloveni
construiește cu bani
europeni 96 de locuințe
sociale

45.448
de chestionare atribuite
la Recensământul General
Agricol în județul Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Recensământul General Agricol (RGA) – runda 2020 s-a desfășurat în perioada 10 mai – 31 iulie 2021, cu scopul de a colecta, prelucra şi disemina datele privind structura exploatațiilor agricole, principiul de bază fiind utilizarea terenurilor şi deținerea animalelor. La nivelul județului Călărași au fost atribuite
45.448 de chestionare prin care reprezentanții Direcției Teritoriale de statistică au colectat date și coordonate GPS aferente exploatațiilor agricole selectate. Prin această cercetare vor fi evidențiate schimbările intervenite de la Recensământul General
Agricol 2010 referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce privește situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub restricții de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor
care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală, etc..
Sursa: actualitateadecalarasi.ro

Una dintre cele mai mari investiții pe care Primăria orașului Topoloveni o derulează, cu ajutorul banilor
europeni, este construirea de la zero a 96 de locuințe
sociale, plus infrastructura stradală aferentă.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, și are valoarea totală
de 24,64 milioane de lei, din care 24,14 milioane de lei
reprezintă finanțare nerambursabilă. Cu acești bani, se
vor construi 82 de apartamente cu două camere, pentru familii tinere, și 14 garsoniere și se va moderniza și infrastructura stradală din apropiere, în speță străzile Livezilor și cpt. Visarion Sachelarie, pe o lungime de 1,6 km.
Sursa: epitesti.ro

Planul
Strategic Instituțional
2021-2027 al Consiliului
Județean Giurgiu,
în consultare publică

GIURGIU

Au fost
aprobate documentațiile
tehnice primare pentru
Inelul 2 de centură al
Târgoviștei și Centura
Pucioasa – Fieni
DÂMBOVIȚA

La sfârșitul săptămânii trecute, Consiliul Județean Giurgiu a publicat în consultare publică Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu, elaborat
în cadrul proiectului „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020. Prin
implementarea acestui document de management și de
programare bugetară internă pe termen lung (7 ani) CJ
Giurgiu își dorește un management orientat spre performanță, ce implică planificare strategică și bugetară multi-anuală pornind de la programe, asigurarea participării
informate la decizie, nu doar a factorilor implicați, ci și a
celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a politicilor publice. Părțile interesate pot transmite propuneri, amendamente, sugestii sau
opinii cu privire la document până în data de 27 iulie 2021,
la adresa de e-mail iREM.cjgiurgiu@gmail.com.
Sursa: cjgiurgiu.ro

Miercuri, 14 iulie, Comisia Tehnică a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
a aprobat studiile de prefezabilitate pentru realizarea Inelului 2 de Centură al municipiului Târgoviște și a
centurii ocolitoare a orașelor Pucioasa și Fieni. Decizia
CNAIR marchează trecerea la cealaltă etapă de pregătire, respectiv elaborarea studiilor de fezabilitate.
Impactul economic al acestor două drumuri de centură
va fi semnificativ. Vor fi create toate condițiile pentru noi investiții, va fi scos în afara localităților traficul greu și va crește siguranța circulației rutiere pe cele două noi tronsoane
de drum. Lungimea totală a traseului Inelului 2 de Centură al Municipiului Târgoviște este de 15,28 km, iar a Inelului de centură al orașelor Pucioasa și Fieni este de 15,13 km.
Sursa: gazetadambovitei.ro
www.adrmuntenia.ro
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IALOMIȚA

Bloc operator nou
la Spitalul Județean
de Urgență Slobozia
Consiliul Județean Ialomița a semnat miercuri, 14 iulie, contractul pentru construirea Blocului Operator și
dotarea acestuia cu aparatură medicală necesară din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, finanțat
în proporție de 70,36% prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Proiectul are un buget cu valoarea totală
de 75.762.426 lei, din care 53.310.189 lei cu TVA reprezintă fonduri din Bugetul de stat, prin PNDL, în timp ce
de la Bugetul județului Ialomița vor fi alocați 22.452.236
lei. Noul Bloc Operator va avea o amprentă la sol de
1601 metri pătrați iar regimul de înălțime al construcției
va fi parțial P+3E, fiecare nivel având înălțimea de 3,6m.
Documentația aferentă Proiectului Tehnic de Execuție
(PTE) va fi predată în 3 luni de la semnarea constractului, în timp ce termenul de execuție a lucrărilor de constuire și furnizarea echipamentelor medicale și nemedicale este de 24 de luni, iar punerea în funcțiune a echipamentelor și instruirea personalului precum și obținerea autorizațiilor de funcționare a echipamentelor se va
face în maxim 3 luni de la data finalizării lucrărilor.
Sursa: ziarulstirea.ro

PRAHOVA

Platformă pentru bugetare
participativă
în municipiul Ploiești
Primăria Ploiești a anunțat că a lansat o platformă
online pentru bugetare participativă, prin care ploieștenii pot vota și pot propune investiții publice în oraș.
Bugetul Participativ reprezintă un instrument de
management deschis, incluziv și transparent, care
permite participarea reală a cetățenilor la guvernarea
orașului, aceștia putând decide, în mod direct, cum se
va cheltui un procent clar definit în acest sens din bugetul de investiții.
Astfel, ploieștenii care doresc să încarce proiectele
o pot face accesând link-ul https://bugetareparticipativa.ploiesti.ro/. Prin accesarea acestei pagini de internet,
ploieștenii interesați pot afla și detalii legate de regulamentul procesului de bugetare participativă, respectiv
modalitatea de înscriere a proiectelor, criteriile de eligibilitate pentru proiecte, domeniile de aplicare, precum
și informații legate de calendarul acestei campanii.
Prin intermediul acestui instrument de lucru electronic, cetățenii pot trimite propuneri de proiecte și
pot decide, prin vot, proiectele care vor fi incluse în
bugetul campaniei. Bugetul Participativ presupune și
transferul către cetățeni a responsabilității decizionale pentru un procent de 5% din bugetul de investiții al
municipiului Ploiești.
Sursa: ziarulincomod.ro

Regio
contribuie la reducerea
emisiilor de carbon
în municipiul Alexandria

TELEORMAN

Joi, 15 iulie 2021, Consiliul Local al municipiului Alexandria a adoptat, într-o ședință extraordinară, proiectul de hotărâre privind „Aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici umare a elaborării Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții ‘Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic’”.
Proiectul finanțat din Programul Operațional Regional
2014-2020 are valoarea totală de 95.845.798,04 lei și
va contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră (GES),
provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiului.
Sursa: ziarulteleormanul.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

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

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,
Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Helpdesk & Biroul Comunicare

Biroul Județean PRAHOVA

• Daniela TRAIAN, director,
• Cristina RADU, șef Serviciu Helpdesk,
• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare ,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Fabiola MANEA,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE

Biroul Județean TELEORMAN

Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723,
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova,
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310,
E-mail prahova@adrmuntenia.ro
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

Data publicării 20 iulie 2021
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.

