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ADR Sud Muntenia,
printre studenţii din Călăraşi!
ADR Sud Muntenia a demarat Sesiunea de informare destinată studenţilor
din regiunea Sud Muntenia.

Prima întâlnire informală a avut loc
în municipiul Călăraşi, în data de 11 octombrie, la Universitatea de Ştiinţe Agronomice
şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea
de Management Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală.
Organizarea acestui eveniment a avut
ca scop promovarea Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 în rândul studenţilor, precum şi impulsionarea interesului tinerilor pentru oportunităţile oferite de
finanţările europene. Astfel, studenţilor leau fost prezentate noţiuni generale despre
accesarea fondurilor europene prin Regio,
dar şi câteva exemple de succes din judeţul
Călăraşi, de implementare a unor proiecte
realizate cu asistenţă nerambursabilă prin
acest program.

www.adrmuntenia.ro
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lor proiectelor finanţate cu asistenţă nerambursabilă europeană. În acelaşi context s-au
purtat discuţii pe tema procesului de planificare pentru următoarea perioadă de programare (2014 – 2020).

Totodată, în cadrul acestei întâlniri de
la Călăraşi s-au purtat discuţii pe tema procesului de planificare pentru următoarea perioadă de programare (2014 – 2020). Astfel,
au fost abordate subiecte privind noul context al programării strategice pentru Sud Muntenia, precum şi noile orientări la nivel european şi naţional, ce vor ghida programarea
instrumentelor structurale pentru perioada
2014 - 2020.

Evenimentul, aflat la cea de-a doua ediţie, a fost organizat cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din Regio,
acesta având scopul de a disemina rezultatele Programului Operaţional Regional în Sud
Muntenia, la jumătatea perioadei de implementare.

Seminar de instruire
pentru noii beneficiari de fonduri Regio
ADR Sud Muntenia a organizat, în data
de 11 octombrie, un seminar de instruire pentru beneficiarii de fonduri Regio – Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013. Evenimentul, ce a avut loc la sediul central al ADR Sud
Muntenia, a fost dedicat reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai mediului privat
de la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, care au semnat de curând contractele
pentru a obţine finanţare nerambursabilă din
Regio.

Evenimentul, la care au participat peste 70 de studenţi, a fost organizat cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din REGIO, acesta având scopul de a
disemina rezultatele implementării Programului Operaţional Regional în Sud Muntenia.

Sesiune de informare
destinată parlamentarilor
din regiunea Sud Muntenia
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, a fost gazda Sesiunii de informare destinată parlamentarilor din regiunea
Sud Muntenia. Evenimentul a avut loc miercuri, 10 octombrie, la sediul Agenţiei din municipiul Călăraşi.
Această întâlnire a avut scopul de a
prezenta parlamentarilor stadiul implementării Programului Operaţional Regional în judeţele din Sud Muntenia, precum şi a rezultate-

www.adrmuntenia.ro
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În cadrul întâlnirii de lucru, echipele
de implementare ale proiectelor Regio au primit informaţii utile de specialitate despre procesul de implementare a proiectelor şi despre
etapele de derulare a activităţilor prevăzute
în cererile de finanţare. De asemenea, au fost
oferite informaţii despre documentele folosite
în derularea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/rambursare, termen de depunere, documente ce trebuie să însoţească cererile de plată).

Totodată, s-au purtat discuţii despre modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă
distinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de progres şi au fost oferite detalii legate de vizita la faţa locului şi cum trebuie
realizate pistele de audit. În ultima parte a
instruirii s-au purtat discuţii despre activităţile de informare şi publicitate ce vor fi implementate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală Regio.

Acţiunea a avut ca obiectiv prezentarea rezultatelor proiectelor Regio vizitate, dar
şi a impactului programului la nivel local, asigurând astfel transparenţă în utilizarea fondurilor nerambursabile. Proiectele vizitate în judeţul Teleorman au primit asistenţă financiară
din domeniile majore de intervenţie ale Regio, ce vizează dezvoltarea infrastructurii urbane, a serviciilor sociale, precum sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.

Vizită cu jurnaliştii
la proiectele implementate
cu finanţare Regio în judeţul Teleorman
În data de 15 octombrie, ADR Sud Muntenia a organizat un nou eveniment destinat
promovării proiectelor implementate cu finanţare nerambursabilă Regio în Sud Muntenia. De această dată s-a realizat o vizită în
teren cu jurnaliştii la locul de implementare a
unor proiecte ce se derulează în judeţul Teleorman.
www.adrmuntenia.ro
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Astfel, jurnaliştii au avut ocazia de a
observa rezultatele concrete ale utilizării fondurilor Regio, prin vizitarea următoarelor proiecte:
1. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană
(PIDU) al Municipiului Alexandria – beneficiar: Municipiul Alexandria (valoare totală proiecte: 37.146.592,47 lei):
•„Sistem pentru Managementul Iluminatului
Public în Municipiul Alexandria”;
•„Sistem pentru Managementul Traficului
Rutier în Municipiul Alexandria”;
•„Sistem de supraveghere în vederea creşterii
siguranţei şi prevenirii criminalităţii în municipiul Alexandria”;

3.„Centru social pentru recuperare persoane vârstnice oraş Zimnicea, judeţul Teleorman” – beneficiar: parteneriatul dintre UAT
Zimnicea şi DGASPC Teleorman (valoare totală proiect: 2.984.310 lei).

2.„Achiziţionarea aparaturii necesare efectuării tratamentelor dentare complete şi complexe” – beneficiar: SC TOP DENT SRL (valoare totală proiect: 905.632,43 lei);

www.adrmuntenia.ro
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cinci Grupuri Tematice Regionale (formate din
membri GPL) pe următoarele domenii prioritare: Dezvoltarea infrastructurii locale și
regionale, Competitivitate și cercetare-dezvoltare-inovare, Educație, ocupare și incluziune socială, Dezvoltare rurală și agricultură,
Mediu și eficiență energetică şi Dezvoltare
urbană. Persoanele care alcătuiesc structurile
descrise mai sus sunt reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor deconcentrate, institutelor de cercetare și învățământ
superior, patronatelor, sindicatelor, ONG-urilor etc..
Regiunea Sud Muntenia este localizată
în partea de sud a României, învecinându-se
la nord cu regiunea Centru, la est cu regiunea
Sud-Est, la vest cu regiunea Sud-Vest, iar la
sud cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul
Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafaţa României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al treilea ca
mărime din cele opt regiuni de dezvoltare.
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ADR Sud Muntenia
a realizat prima versiune a analizei
socio-economice a regiunii Sud Muntenia
La sfârşitul lunii septembrie a.c., Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a finalizat prima versiune a analizei socio-economice a regiunii Sud Muntenia. Documentul a fost elaborat de către experţii Serviciului Strategii, dezvoltare, cooperare şi reprezintă un capitol important al viitorului
Plan de Dezvoltare Regională (PDR) Sud Muntenia pentru perioada 2014 - 2020. PDR reprezintă documentul fundamental privind necesarul de finanțare din fonduri europene și alte
fonduri internaționale și naționale la nivel regional, fiind instrumentul prin care regiunea
își promovează prioritățile și interesele în domeniul socio-economic, reprezentând în același timp contribuția regiunii la elaborarea
Planului Naţional de Dezvoltare.
În afara analizei socio-economice, la
baza fundamentării Planului vor sta şi şase
studii ce iau în considerare indicatorii statistici actualizaţi (cu evidenţierea efectelor crizei), rezultatele obţinute în actuala perioadă
de programare şi toate fondurile disponibile
pentru finanţarea obiectivelor strategice post
2013. În acelaşi timp, Planul de Dezvoltare
Regională va conţine un portofoliul de proiecte, care va reprezenta o anexă a Planului și va
include proiecte prioritare pentru nivelul regional, acestea putând fi finanțate atât din
fonduri europene, cât și din alte surse de finanțare.
În scopul elaborării PDR, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-au constituit, potrivit
prevederilor H.G. nr. 1115/2004, privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de
Dezvoltare, structurile care vor fi implicate în
elaborarea Planului de Dezvoltare Regională
Sud Muntenia 2014 – 2020, respectiv: Comitetul Regional de Planificare (CRP) – la nivel regional şi Grupurile de Parteneriat Local (GPL)
în cele şapte județe ale regiunii. Totodată, în
concordanță cu domeniile prioritare ce vor fi
finanţate din fonduri structurale în următoarea perioadă de programare, au fost înfiinţate

www.adrmuntenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia este instituţia responsabilă pentru elaborarea strategiei şi a Planului de Dezvoltare
Regională pentru următoarea perioadă de programare. Experții din cadrul Direcţiei Dezvoltare coordonează activitatea Grupurilor de Parteneriat Local şi a Grupurilor Tematice de Parteneriat. Mai multe detalii despre această activitate puteţi obţine contactând Serviciul Strategii, Dezvoltare, Cooperare, e-mail: programe@adrmuntenia.ro.
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Lansarea apelului de proiecte
pentru creşterea eficienţei
energetice la blocurile de locuinţe,
reprogramată pentru 1 noiembrie
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a prelungit perioada de consultări privind Ghidul Solicitantului pentru proiectele de creştere a eficienţei energetice a
blocurilor de locuinţe cu finanţare din fonduri
europene, ca urmare apelul de proiecte a fost
reprogramat pentru data de 1 noiembrie a.c..
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Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul MDRT
a modificat data anunţată iniţial pentru lansarea Ghidului Solicitantului şi a apelului de
proiecte pentru subdomeniul 1.2 „Sprijinirea
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”. În consecinţă, depunerea de
proiecte se va putea face începând cu data de
15 noiembrie 2012.
Decizia a fost luată pentru a permite
analiza tuturor observaţiilor primite cu privire
la Ghidul Solicitantului, având în vedere numărul mare de propuneri trimise de potenţialii beneficiari. În acest fel, MDRT doreşte să
reducă riscul apariţiei eventualelor neclarităţi
ulterioare în procesul de accesare a fondurilor
europene destinate acestei operaţiuni.
Sursă: www.mdrt.ro
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Workshop destinat beneficiarilor
de proiecte finanțate prin Programul
de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013

Directorul adjunct BRCT Călărași, Doina
CREȚU, a consemnat evenimentul similar organizat exclusiv cu partenerii bulgari, din data
de 27 septembrie, având același scop, de a discuta cu beneficiarii Programului principalele
domenii de interes pentru implementarea proiectelor, care au fost incluse și în Manualul de
Implementare a Proiectelor elaborat de către
structurile de management ale Programului de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013.
Discuțiile s-au concentrat pe controlul
de prim nivel și managementul proiectelor, cu
accent pe implementarea proiectelor - planul
de activități și planul de contractare, reguli
generale în elaborarea și transmiterea raportului de progres, indicatorii și rezultatele proiectelor și modificarea contractelor de finanțare prin acte adiționale sau notificări. Pe agenda de lucru au mai figurat şi discuțiile privind managementul financiar al proiectelor cererile de avans, reguli generale în elaborarea și transmiterea cererilor de rambursare,
importanța respectării graficului de depunere
a cererilor de rambursare și rapoartelor de pro-

Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013 din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Călărași pentru Granița RomâniaBulgaria a organizat, în data de 9 octombrie,
un workshop cu beneficiarii proiectelor selectate spre finanțare în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013. Întâlnirea s-a desfășurat în sala de
conferințe a CJ Olt, începând cu ora 10:00. La
această întâlnire au participat beneficiarii români din proiectele contractate după 1 septembrie 2011. Echipa BRCT Călărași prezentă
la acest eveniment a fost formată din: Doina
CREȚU, director adjunct BRCT Călărași, Bogdan MUȘAT, șef al Secretariatului Tehnic Comun al programului, Sandu ȘERBAN, șef Serviciu Control de prim nivel, Cristian RADU, șef
Serviciu Managementul proiectelor, Alexandru
CHIREA, manager financiar și Claudia CROITORU, expert consultant.

www.adrmuntenia.ro
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progres, greșeli frecvente în elaborarea cererilor de rambursare. În final au fost prezentate prevederile Manualului de Identitate Vizuală al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 și prevederile Ghidului de Informare și Publicitate inclus în Manualul de Implementare a Proiectelor, pentru realizarea măsurilor de informare
și publicitate la nivel de proiecte.
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În următoarea perioadă financiară,
UE trebuie să cheltuie mai mult
pentru cercetare şi infrastructură
Parlamentul European va susţine în viitoarele discuţii despre bugetul aferent perioadei financiare 2014 – 2020 „o creştere semnificativă” a finanţării pentru cercetare şi dezvoltare, mici întreprinderi şi pentru proiectele
de infrastructură.

Workshop-urile destinate beneficiarilor
de proiecte finanțate la nivelul Programului
de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 fac parte din activitățile prevăzute de Secretariatul Tehnic Comun al Programului/BRCT Călărași, cu scopul de a sprijini
implementarea şi managementul programului
operațional în derulare.
Prin toate acțiunile întreprinse de către structurile de management ale Programului se urmărește asigurarea unui management eficient, eficace și transparent, precum
și implementarea fără dificultăți a priorităților și măsurilor Programului.

EU Observer relatează, că odată cu adoptarea raportului intermediar al Comisiei
pentru Buget a Parlamentului European, membrii acesteia au arătat că o creştere a cheltuielilor este necesară, ea fiind promisă de liderii europeni în cadrul summitului din iunie,
ca parte a Pactului pentru creştere şi locuri
de muncă.
Pentru a ajunge la o înţelegere definitivă cu privire la bugetul pentru 2014 – 2020,
şefii statelor şi guvernelor europene se vor întâlni la un summit extraordinar în perioada 22
– 23 noiembrie. Consiliul din noiembrie este dedicat în exclusivitate acestui subiect, iar preşedinţia cipriotă a Uniunii Europene şi-a exprimat intenţia de a ajunge la un conses până
la sfârşitul anului 2012.

Sursă: www.calarasicbc.ro

Sursă: www.fonduri-structurale.ro

www.adrmuntenia.ro
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Reabilitare la standarde europene
pentru Colegiul „Constantin Cantacuzino”

ARGEŞ
O autostradă internaţională
va trece prin Piteşti

Săptămâna trecută, administraţia locală
a efectuat o nouă vizită de lucru în teren la proiectele implementate cu finanţare nerambursabilă Regio din municipiul Târgovişte, ce vizează
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale. Este vorba despre Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino”, unde şantierul se află în
plină desfăşurare, perioada de execuţie fiind de
un an. La acest liceu, în corpurile A, B şi C, 10
noi săli de clasă vor fi reabilitate, se va reface
structura de rezistenţă, se vor schimba mobilierul, toate instalaţiile termice, electrice, sanitare şi va fi creat un laborator de limbi străine. Corpul nou (corpul D) va avea două etaje şi mansardă, 12 săli de clasă, un laborator de informatică
şi o bibliotecă.

CJ Argeş a fost informat de curând că judeţul va participa la un proiect internaţional european. Este vorba despre construirea unei mari
autostrăzi ce va lega Marea Nordică cu Marea
Neagră şi Marea Mediterană. Conform traseului
stabilit de proiectanţi, autostrada va trece prin
Piteşti.
În 2014 vor începe lucrările la o autostradă ce va porni din Lituania şi se va opri în
Grecia, trecând prin Polonia, România şi Ungaria. „Acest proiect se derulează la iniţiativa
Lituaniei şi a Poloniei. Este o rută internaţională europeană, iar pe la noi prin ţară va trece
prin Lugoj, Sibiu, Piteşti şi Constanţa”, a declarat vicepreşedintele CJ Argeş. Lucrarea urmează
să fie finalizată în anul 2020, iar la sfârşitul lunii
noiembrie a.c. vor fi semnate documentele în vederea demarării proiectului.

Sursă: www.gazetadambovitei.ro

GIURGIU
Vizită împreună cu jurnaliştii la proiectul
transfrontalier ce vizează infrastructura
de acces din regiunea Giurgiu – Ruse

Sursă: www.ziarobiectiv.ro

CĂLĂRAȘI

În data de 10 octombrie, Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, din
cadrul BRCT Călăraşi pentru Graniţa RomâniaBulgaria a organizat, cea de-a doua vizită din
acest an la unul din proiectele finanţate în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră
pentru Graniţa România-Bulgaria 2007-2013.
Vizita în teren la locul de implementare
a proiectului „Reabilitarea infrastructurii de acces pentru dezvoltarea cooperării transfrontaliere în regiunea Giurgiu – Ruse (R.O.A.D. GIURGIU – RUSE)” a avut ca obiectiv creşterea gradului de conştientizare a reprezentanţilor mass-mediei, ai societăţii civile, ai mediului academic şi
ai autorităţilor locale, privind oportunităţile de
finanţare oferite de Programul de Cooperare
Transfrontalieră şi a beneficiilor aduse localităţilor în care s-a derulat proiectul şi, implicit, regiunii de graniţă.

A început Festivalul
Internaţional de Teatru – Circ
În perioada 12 - 21 octombrie au loc
spectacole de excepţie, în
premieră, pe scena sălii de
cultură „Barbu Ştirbei” din
Călăraşi. Manifestarea, aflată la prima ediţie, este organizată de Consiliul Judeţean Călăraşi, Centrul Cultural Judeţean Călăraşi, în colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
Biletele se pot procura de la agenţia de
bilete „10 VDT” din str. Bucureşti, nr. 71. Relaţii la tel.: 0733 600 515, 0342 401 059 sau email: office@10vdt.ro.
Sursă: www.obiectiv-online.ro

Sursă: www.fabricadebani.ro

www.adrmuntenia.ro
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IALOMIŢA

PRAHOVA

„Tradiţie culinară ialomiţeană
LA CASA TUDORII“

A fost inaugurată centrala electrică
pe gaze de la Brazi
Investiţia de peste 500 de milioane de
euro a demarat acum cinci ani şi reprezintă cel
mai mare proiect privat greenfield de generare
de electricitate din România din ultimii douăzeci de ani. Conform conducerii OMV Petrom,
„centrala de la Brazi va contribui semnificativ
la funcţionarea pieţei reglementate de electricitate. Centrala are o capacitate de 860 MW şi
ar putea furniza până la 8-9% din necesarul de
electricitate al României, echivalent cu consumul de electricitate al Bucureştiului”.

În data de 13 octombrie a avut loc, la
Baza de cercetare şi expunere muzeală „Oraşul
de Floci“, comuna Giurgeni, cea de a II-a ediţie
a Festivalului-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană „La casa Tudorii“.
Evenimentul se înscrie în strategia Consiliului Judeţean Ialomiţa de a promova valorile perene ale tradiţiei ialomiţene în toate formele
sale de manifestare, între care bucătăria tradiţională ialomiţeană se dovedeşte a fi o bucătărie unică şi specială.
Prin promovarea acestui festival s-a dorit
revigorarea interesului public pentru tot ceea ce
înseamnă tradiţie culinară ialomiţeană, descoperirea de reţete culinare specifice şi oameni de
pe aceste meleaguri care să-şi pună în valoare
talentul şi creativitatea.

Sursă: www.ziarulprahova.ro

TELEORMAN
Elevii alexăndreni vor testa
cea mai nouă invenţie
în materie de proiecte educaționale
Elevii alexăndreni vor învăţa într-un autocar ECO beneficiile reciclării. Este vorba despre
un autocar modificat şi adaptat pentru curiozitatea şi inventivitatea copiilor. Mascota proiectului este roboțelul eco R-eco, un tânăr cu o cască
imensă, care îi va întâmpina pe elevi.
Elevii din clasa a III-a de la două şcoli generale din Alexandria vor avea ocazia să testeze
cea mai nouă invenţie în materie de proiecte
educaționale: autocarul ECO. Ministerul Mediului, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi EcoRom Ambalaje au lansat programul educaţional
„Laboratorul verde al reciclării”. Programul se va
desfăşura în primul semestru al anului şcolar
2012-2013 şi urmăreşte să-i familiarizeze pe elevii din clasa a III-a, pe părinţi şi pe profesori cu
beneficiile reciclării. Astfel, un autocar eco, modificat şi adaptat pentru a satisface curiozitatea
copiilor va străbate 25 de localităţi din ţară. Alexandria este ultima pe listă. Aşa se face că
autocarul va poposi în municipiul reşedinţă de
judeţ în data de 20 decembrie. Prima oprire va
fi la Şcoala nr. 5. A doua zi, „Laboratorul” se
mută la Şcoala „Alexandru Colfescu”.

Organizat de Consiliul judeţean şi Muzeul
Judeţean Ialomiţa în cadrul proiectului „Ialomiţa – Dintotdeauna pentru totdeauna”, concursul
s-a bucurat de un numeros public şi de participarea a aproximativ 90 de echipaje formate din
peste 250 de concurenţi, care au adus în standuri peste 250 de reţete culinare specifice Bărăganului.
Publicul a putut să admire varietatea produselor culinare, ingeniozitatea şi măiestria celor care le-au preparat şi le-au prezentat.

www.adrmuntenia.ro

Sursă: www.adevarul.ro/locale/alexandria
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DATE DE CONTACT
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Biroul Judeţean GIURGIU

Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod poştal
910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel.: 0242/331.769;
Fax: 0242/313.167;
e-mail: office@adrmuntenia.ro

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul Mihai
Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax: 0246/215.271
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIŢA

Biroul Judeţean ARGEŞ

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, Piaţa
Revoluţiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax: 0243/234.806
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Argeş, sediul
Consiliului Judeţean Argeş: Piaţa Victoriei, nr. 1, et. II, cam.
105, mun. Piteşti, jud. Argeş
Tel./fax: 0248/222.250
E-mail: arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Prahova, sediul
Consiliului Judeţean Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./ fax: 0244/595.594
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA:
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Dâmboviţa, sediul
Consiliului Judeţean Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et.
IV, cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel.: 0245/220.647
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Teleorman, sediul
Consiliului Judeţean Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter, mun.
Alexandria, jud. Teleorman
Tel.: 0247/311.201, int. 358
Fax: 0247/312.494
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro

Ser viciul Comunicare
Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Cristina RADU
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM
Marius CHIRCĂ
Liviu Georgian OLTENACU
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro

Website: www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

Editor: Serviciul Comunicare
Data publicării: 17 octombrie 2012
Newsletter-ul săptămânal „InfoRegional Sud Muntenia” este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către Agenţie şi de
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Pe lângă
aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud
Muntenia şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea în judeţele regiunii.

www.adrmuntenia.ro
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