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» În data de 18 august, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
s-a întâlnit cu autoritățile publice locale
din județul Dâmbovița, pentru a prezenta
oportunitățile de finanțare din Programul
operațional Regional 2014 – 2020,
destinate unităților administrativteritoriale din regiunea noastră.

În cadrul acestei întruniri, ce s-a organizat la
Complexul Mija Parc din comuna dâmbovițeană Caragiale, directorul adjunct Dezvoltare şi Comunicare,
Daniela Traian, împreună cu şefa Serviciului Comunicare, Cristina Radu, au purtat discuții cu reprezentanții administrațiilor publice, pentru a clarifica diferite
aspecte cu privire la posibilitățile de investiții pentru
comunitățile locale cu ajutorul fondurilor europene
nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia, prin
PoR 2014 – 2020. Subiectele de discuție dezbătute cu
această ocazie au vizat condițiile specifice de accesare
a fondurilor PoR 2014 – 2020 pentru creşterea eficienței
energetice în clăririle publice şi rezidențiale (Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței ener-getice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastruc-turile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sec-torul
locuințelor”), valorificarea patrimoniului cul-tural
(Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniu-lui natural și

cultural”), dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale (Prioritatea de investiții 8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de colectivitățile locale”, obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale), precum şi a infrastructurii educaționale (Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, in-clusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții
prin dez-voltarea infrastructurilor de educație și formare”).
La această reuniune, organizată de Consiliul
județean, au participat peste 50 de reprezentanți ai
unităților administrativ-teritoriale din Dâmbovița.

INFO ADR SUD MUNTENIA

Sergiu Manole
• 13 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 18 august, colegul nostru Sergiu Manole,
şef Biroul Monitorizare proiecte PoS CCE, a împlinit 13 ani
de activitate neîntreruptă în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să îl felicităm şi să îi
mulțu-mim pentru colegialitate şi devotamentul
dovedit prin activitatea derulată de-a lungul acestor ani în cadrul Agenției!
La Mulți Ani cu împliniri!
www.adrmuntenia.ro

INFO EVENIMENTE

Întâlnire de lucru cu reprezentanţii
administraţiilor locale din Dâmboviţa
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http://regio.adrmuntenia.ro
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» Ministerul fondurilor Europene
(MfE) a emis ordinul nr. 1284/2016,
privind aprobarea procedurii competitive
aplicabile solicitanților/beneficiarilor
privați pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrări finanțate din
fonduri europene.

ordinul este în vigoare începând cu data de 12
august 2016 şi reglementează regimul juridic al achizițiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din fondurile Europene Structurale şi de Investiții 2014 - 2020, Mecanismele financiare SEE şi norvegian, Programul de
cooperare Elvețiano-Român. Raționamentul ce a stat
la baza emiterii ordinului este acela potrivit căruia
entitățile private care derulează achiziții în cadrul
proiectelor trebuie să beneficieze de un cadru juridic
flexibil, adaptat la specificul relațiilor comerciale.
Prezentul ordin MfE poate fi consultat pe website-ul Agenției - http://regio.adrmuntenia.ro,

secțiunea POR 2014 – 2020 > Alte documente, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ordinmfenr1284aug2016achizitiiprivati.pdf.
Menționăm că acesta nu se aplică următoarelor
programe: PnDR 2014-2020, programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020, Mecanismul
pentru Interconectarea Europei.

S-a publicat lista cu întrebările frecvente privind apelul de proiecte
pentru Prioritatea de investiţii 2.1 A – Microîntreprinderi

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul operațional Regional
2014 – 2020, a publicat lista cu întrebările frecvente primite din partea potențialilor beneficiari
privind Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea
spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri” (apelul de proiecte 2.1.A
- Microîntreprinderi).
Lista cu întrebările şi răspunsurile formulate
de Autoritate de Management pentru Programul
operațional Regional poate fi consultată pe pagina
de Internet a Agenției - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Alte documente, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/21aintrebari_frecvente.pdf, precum
şi pe site-ul programului www.inforegio.ro.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ordinul MFE nr. 1284/2016, privind reglementarea
achiziţiilor efectuate de beneficiarii privaţi

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 289 / 16 - 22 august 2016

Până în data de 22 august, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, la nivelul regiunii
Sud Muntenia au fost depuse în total 18 proiecte, prin care potenţialii beneficiari au solicitat finanţare nerambursabilă europeană,

conform tabelului de mai jos:

» 2,9 miliarde de euro, sumă aferentă
exercițiului financiar 2007-2013,
au intrat în țară în acest an. Astfel, rata
de absorbție a crescut de la 56%,
la 1 noiembrie 2015, la 78% în prezent,
conform declarațiilor făcute recent
de primul-ministru Dacian Cioloş.

„Absorbția efectivă pentru 2014 – 2020 a început
în luna mai 2016, la aproape doi ani și jumătate de la
începerea exercițiului bugetar, după ce am desțelenit buruienișul lăsat de cei care acum strigă de pe margine. Între timp am lansat ghiduri și proiecte pentru 13 miliarde de euro, dintre care unele pentru
autostrăzi, termoficare sau reducerea abandonului școlar. În paralel, se lucrează la pachetul de acreditare”, a declarat premierul Dacian Cioloş.
„Cel mai probabil, odată ce Autoritățile de
Management vor fi acreditate, în 2017, România
va beneficia de rambursări în valoare de aproape
www.adrmuntenia.ro

4 miliarde de euro”, a mai declarat premierul.
Mecanismul de atragere a fondurilor europene
implică etape obligatorii: îndeplinirea condiționalităților
ex-ante, funcționarea sistemului informatic, desemnarea Autorităților de Management, consultarea potențialilor beneficiari şi lansarea apelurilor.
Absorbția propriu-zisă va creşte semnificativ începând cu 2017, în cea de-a doua jumătate a perioadei
financiare.
Pentru actuala perioadă de programare, primele rambursări de la Comisia Europeană - în valoare de 57 milioane de euro – au venit în luna mai
a acestui an. În plus, pe 8 august, Comisia Europeană a mai acceptat la rambursare alte 231 milioane de euro aferente PnDR (Programul național
de Dezvoltare Rurală).
În aceste condiții, rata de absorbție a fondurilor europene la nivelul României a atins nivelul
de 1%, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene
este de 1,5%.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Fonduri Europene: 2,9 miliarde de euro
au intrat în România în 2016

INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020
la nivelul regiunii Sud Muntenia
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• EY România invită antreprenorii din România să se înscrie în programul dedicat de EY excelenței în
antreprenoriat, EY Entrepreneur Of
The Year.

Deschiderea sesiunii
de depunere a proiectelor
de investiţii pentru procesarea
produselor agricole
şi a celor din sectorul pomicol

Agenția pentru finanțarea
Investițiilor Rurale (AfIR) primeşte,
începând din 16 august, cereri
pentru finanțarea proiectelor de
investiții în procesarea şi marketingul produselor agricole şi a celor din sectorul pomicol, în vederea obținerii de produse neagricole, prin intermediul Programului național de Dezvoltare Rurală
(PnDR) 2014 – 2020.
Astfel, în perioada 16 august
– 30 decembrie, solicitanții de fonduri europene nerambursabile au
la dispoziție peste 45,67 milioane de
euro pentru proiecte ce se încadrează în aria de finanțare a schemelor GBER şi a schemelor de minimis aferente submăsurilor 4.2 (privind procesarea produselor agricole) şi 4.2a (privind procesarea
produselor din sectorul pomicol).
Schemele de ajutor de minimis se adresează întreprinderiwww.adrmuntenia.ro

lor, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER)
pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de
minimis şi beneficiază de sprijin
financiar acordat prin schemele
GBER, aferente submăsurilor 4.2
şi 4.2a, adică au încheiat un contract de finanțare cu AfIR. Depunerea cererilor de finanțare aferente schemei de minimis, se va
realiza numai după contractarea
proiectului aferent schemei de
ajutor de stat GBER.
Depunerea proiectelor se va
realiza online de pe portalul AfIR
- www.afir.info.
Pentru întocmirea documentației
necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului, la secțiunea „Investiții
PNDR”.
Sursa: afir.info

Evenimentul a ajuns în acest an la cea
de-a treia ediție. Înscrierile în competiție
se vor încheia în data de 1 septembrie, fiind urmate de procesul de jurizare şi momentul
cheie al programului, evenimentul de gală.
În cadrul evenimentului de gală vor fi
acordate trei premii, recunoscând succesul antreprenorilor cu afaceri mature, al
celor care construiesc afaceri cu mare potențial de creştere, dar şi succesul în antreprenoriat social. Cele trei premii sunt:
EY Entrepreneur of The Year, Emerging
Entrepreneur of The Year şi Social Entrepreneur of The Year.
„Participarea în program oferă antreprenorilor accesul la o comunitate de lideri de business, prin evenimentele
alumni, prin programul EY NextGen Academy, dar și în cadrul edițiilor viitoare ale
programului, atât de la nivel local, cât și
mondial. Finala internațională a competiției ce are loc la Monte Carlo este un
eveniment unic, la care iau parte peste
1.200 de delegați din întreaga lume, lideri
de companii din Fortune 500, investitori
și instituții financiare și unii dintre cei mai
dinamici și inovatori antreprenori”, spune
Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY
România.
Ediția EY Entrepreneur Of The Year –
România 2016 are următorul calendar:
• înscrierea candidaților: până pe 1
septembrie 2016;
• interviuri cu antreprenorii candidați:
15 septembrie – 30 octombrie 2016;
• prima şi a două rundă de jurizare: 17
noiembrie 2016 şi 8 decembrie 2016;
• ceremonia națională de premiere: februarie 2017.
Condițiile de eligibilitate pentru programul EY Entrepreneur of The Year sunt
următoarele:
• antreprenorul are o companie cu cel
puțin 3 ani vechime, cu cifră de afaceri în
ultimii 2 ani şi minim 10 angajați (mai puțin pentru categoria Social Entrepreneur
of The Year);
• candidatul joacă un rol activ în afacere şi deține o parte semnificativă din
capitalul subscris al firmei (minim 20%).
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Competiţie
pentru antreprenori
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Fonduri de la Consiliul judeţean
pentru şcolile din Argeş
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» Alocarea de fonduri pentru

INFO JUDEȚE

reabilitarea şcolilor din Argeş înainte de
începerea noului an de studiu este
prioritară pentru Consiliul județean în
această perioadă.

Astfel, după cum au anunțat de curând
autoritățile publice locale, la următoarea rectificare de buget vor fi alocate fonduri pentru comunele şi oraşele din județul Argeş, pe bază de proiect şi cerere de la primari. „Nu se mai dau bani
mulți ca altădată. Fondurile sunt de la 5.000 la
10.000 de lei în sus. Se dau bani pe proiecte, punctual, prioritate având primarii care au muncit la
proiecte.
Ne-am propus să ajutăm cât mai mult unitățile de învățământ, astfel încât acestea să îndeplinească normele de siguranță și igienă cerute de
lege. Oricum, perioada în care erau bani mulți la
Consiliul județean a trecut”, a anunțat vicepreşedintele Cj Argeş, Ion Mînzînă.
Sursa: jurnaluldearges.ro

FLAG Dunărea Călărăşeană:
Despre priorităţile pentru finanţarea de proiecte
Călăraşi

» fLAG Dunărea Călărăşeană a avut
o întâlnire cu Măgurele High Tech Cluster
în data de 11 august, la sediul Rețelei
RInoo – Casa Dunării (coordonată de
AnCSI) din comuna Rasa.

Reuniunea a avut ca scop identificarea de soluții inovative pentru dezvoltarea eficientă şi sustenabilă a activității pescăreşti, în zona integrată
în Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit „Dunărea Călărășeană” şi asigurarea unor surse de finanțare prin Programul operațional Pescuit şi Afaceri
Maritime – PoP 2014 – 2020. La întrevedere au participat membri ai clusterului de la Măgurele, cercetători şi reprezentanți ai institutelor naționale
de cercetare şi primari ai unor localități din județul Călăraşi, interesați de dezvoltarea comunităților pe care le conduc prin aceste noi proiecte.
www.adrmuntenia.ro

Unul dintre cele mai importante rezultate ale
reuniunii l-a reprezentat stabilirea unor priorități
pentru finanțarea de proiecte, de către fLAG Dunărea Călărăşeană, în actualul ciclu de programare. Se
doreşte ca o parte din aceste fonduri să fie destinate implementării, în comunitățile locale din județul
Călăraşi, pe baza rezultatelor obținute prin cercetări
avansate.
Bugetul pe care urmează să îl gestioneze fLAG
Dunărea Călărăşeană este de 2 milioane de euro,
iar valoarea maximă a bugetului, pentru un proiect, ar
putea să fie de 150 de mii de euro.
Cota de cofinanțare poate fi între 5 şi 20%, iar
dacă proiectul este cu impact social major, este
posibil să se aprobe o cotă de 0%, conform informațiilor oferite de managerul fLAG Dunărea Călărăşeană, Irina Ravac.
Sursa: calarasi24.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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A fost aprobată Strategia
de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgovişte

Dâmboviţa

Giurgiu

În cadrul acestei reuniuni s-a stabilit să se facă
unele modificări în strategie, mai ales că aceasta
reprezintă documentul strategic prin care se fundamentează direcțiile de dezvoltare durabilă multidimensională în actuala perioadă de programare
financiară a Uniunii Europene – 2014 - 2020.
Scopul acestei Strategii este de a oferi soluții
coerente şi în concordanță cu nevoile şi provocările cu care se confruntă comunitatea din municipiul Târgovişte şi agenții economici ce activează
pe piața locală.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Consiliul Judeţean Giurgiu,
înţelegere de cooperare cu un raion
din Republica Moldova

o înțelegere de cooperare între județul Giurgiu şi Raionul Anenii noi din Republica Moldova a fost
aprobată de consilierii județeni, sub forma unui proiect
de hotărâre, în cadrul unei şedințe extraordinare.
În expunerea de motive ce însoțeşte proiectul
se arată că această înțelegere de cooperare se datorează dorinței de consolidare a relațiilor de parteneriat între administrațiile locale la nivel raional
din Republica Moldova şi cele la nivel județean din
România.
Totodată, pentru că se doreşte promovarea
unei guvernări locale eficiente orientate către cetățean, înțelegerea de cooperare se face la inițiativa şi cu sprijinul Uniunii naționale a Consiliilor județene
din România.
Având în vedere caracterul special al relațiilor
dintre România şi Republica Moldova, conferit de
unitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiții şi fiind
interesate de consolidarea şi diversificare relațiilor
tradiționale de prietenie, ca şi dezvoltarea de noi
dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul
administrației publice locale, cele două unități administrativ-teritoriale vor colabora pentru realizarea următoarelor obiective:
1. schimburi de experiență în domeniul dezwww.adrmuntenia.ro

voltării locale;
2. promovarea reciprocă în domeniile dezvoltării economice, educației, culturii şi turismului;
3. schimburi interinstituționale în domeniile
lor de competență, în special în domeniul social,
dezvoltare economică, educație, cultură, sport,
protecția mediului înconjurător, transport şi protecția medico-socială.

Sursa: stirigiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

În cadrul şedinței ordinare a Consiliului local,
consilierii au aprobat Strategia de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgovişte, un document programatic extrem de important pentru accesarea
de fonduri europene prin Programul operațional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4.
forul administrativ local a votat pozitiv acest
document, după ce a fost asigurat de primarul municipiului, dar şi de specialiştii care au întocmit
strategia, că aceasta va fi modificată şi, înainte de
a ajunge la Agenția pentru Dezvoltare Regională,
va fi corectată şi actualizată.

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 288 / 8 - 15 august 2016

8

Cea de-a 49-a ediţie
a Festivalului „Trofeul Tinereții” Amara 2016
Ialomiţa

În județul Ialomița, interesul pentru acest gen
de muzică îl demonstrează festivalul „Trofeul
Tinereții”. Manifestarea îşi propune an de an să
atragă iubitorii acestui gen muzical, în întreaga sa
accesibilitate şi frumusețe, dar şi să promoveze tinerele talente pe firmamentul valorilor muzicii
uşoare.
În fiecare miez de vară muzica uşoară românească este prezentată de cele mai bune voci în
cadrul festivalului „Trofeul Tinereții”, a cărui tradiție a dobândit o solidă identitate în timp şi, totodată un serios ascendent artistic, într-o ambianță
deosebită a Grădinii de Vară Amara.
De-a lungul timpului festivalul „Trofeul Tinereții” a rămas locul de întâlnire al generațiilor de
artişti, unde se confirmă numeroase talente interpretative şi componistice, sintetizând într-o manieră proprie imaginea muzicii uşoare româneşti
în diversitatea genurilor sale.
Prezentând în programele sale o mare varietate stilistică şi cromatică, festivalul promovează
calitatea muzicii şi a versurilor, fiind totodată o reputată scenă pentru afirmarea celor mai talentați
dintre concurenți.
Acest concurs de interpretare a muzicii uşoare
este o oportunitate pentru tinerii interpreți aflați
la primii paşi în carieră, care au posibilitatea să
apară, poate pentru prima dată, pe scena de spectacol, în fața microfoanelor, a juriului şi a marelui

www.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

» „Trofeul Tinereții” Amara 2016, cel
mai longeviv festival de muzică uşoară din
țară, s-a desfăşurat conform tradiției, în
primul weekend din luna august.

public.
Câştigătorii celei de-a 49-a ediți a festivalului
– concurs național de interpretare a muzicii uşoare
româneşti au fost următorii:
• „Trofeul tinereții” – Sebastian Tudor (neamț)
• Premiul I – Alexandra Penciu (Galați)
• Premiul al II-lea – Miruna Mihaela Diaconescu
(Vaslui)
• Premiul al III-lea – Elena Cristiana Petcu (Bucureşti)
• Premiul Henry Mălineanu – Ana Maria Pița (neamț)
• Premiul de popularitate – Ștefan Robert Iosifescu (Ialomița)
• Mențiune I – Ionuț Danil (Buzău)
• Mențiune II – Mihaela Cătălina Mihăilescu (Călăraşi).
Sursa: festivalulamara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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„Sinaia pe bicicletă”
– descoperirea obiectivelor culturale
şi arhitecturale pe trasee de ciclism urban
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Prahova

Teleorman

S-a dat în folosinţă sala de sport
de la Școala 7 din Alexandria

Veşti bune pentru sportul teleormănean. Echipele de handbal şi baschet din Alexandria ar putea
să joace din nou „acasă”.
Moderna sală de sport de la Școala Gimnazială
nr. 7 este gata, iar de luna viitoare ar putea să se
organizeze evenimente sportive aici.
Peste 4 milioane de lei au fost investiți în cea
mai nouă şi modernă sală de sport din județul Teleorman. Mare parte a acestor bani au venit de la
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice.
Recepția preliminară a sălii a fost făcută încă
de la sfârşitul anului trecut, dar nu a fost inaugurată până acum, pentru că s-au constatat unele
deficiențe. odată cu deschiderea sălii de sport de
www.adrmuntenia.ro

clişti - Primăria Sinaia – Bd. Carol I – Parcul Dimitrie
Ghica. În incinta parcului s-au desfăşurat diverse
probe de concurs, dar şi o paradă pe traseul Parcul
Dimitrie Ghica - Hotel Internațional - retur Parcul
Dimitrie D. Ghica.
Sursa: telegrama.ro

la Școala Gimnazială nr. 7 şi echipele de handbal
sau baschet îşi vor rezolva problemele legate de
locul de disputare a evenimentelor sportive.
Sala Polivalentă din Alexandria a fost construită la începutul anilor `70. Din păcate, deşi în
ultimii ani Alexandria a avut o echipă de baschet
feminin care evoluează în prima ligă națională şi
o echipă de handbal în liga secundă, municipalitatea nu a găsit fonduri pentru reparații capitale.
În cele din urmă au fost primite fonduri de la
Ministerul Dezvoltării Regionale, iar lucrările au
demarat la finele anului trecut şi se preconizează
că se vor finaliza la sfârşitul anului 2017, începutul
lui 2018.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Primăria Sinaia a organizat, în acest weekend,
o nouă ediție a evnimentului „Sinaia pe bicicletă”.
În datele de 20 şi 21 august, bicicliştii pasionați de munte au avut şansa să pedaleze pe trasee
inedite din zona stațiunii, descoperind traseele de
ciclism urban din Sinaia şi vizitând, în acelaşi timp,
obiectivele culturale şi arhitecturale din oraşul de
la poalele Bucegilor.
Sâmbătă traseul a fost: Primăria Sinaia – Bd.
Carol I - Aleea Peleşului - Str. Peleşului - str. furnica
- Calea Codrului - Telegondola Cota 1000 - Urcare
(cu gondola) Cota 2000 - Coborâre (cu gondola)
Cota 1400 - Drumul Cotei- Str. furnica - str. Mănăstirii – str. o. Goga - Casino Sinaia - Parcul Dimitrie
Ghica. La sosire a avut loc festivitatea de premiere
şi a fost organizat un picnic.
Ziua de duminică a propus un traseu pentru
adulți, pe ruta: Primăria Sinaia - Bd. Republicii Dn 1 - Dn 71 - Calea Codrului - Drum forestier vulpărie - Str. furnica - str. Mănăstirii – str. o. Goga Casino Sinaia - Parcul Dimitrie Ghica.
Tot duminică a avut loc şi Parada Micilor Bici-
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
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

Biroul Judeţean ARGEȘ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean 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 Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
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
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare REGIo Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Teleorman, sediul Consiliului județean
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
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEȘTEANU, Șerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 23 august 2016
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. 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 newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

