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Reabilitarea Poştei Vechi din Călăraşi -
primul proiect finanţat prin POR

în regiunea Sud Muntenia!
Miercuri, 21 iunie, directorul»

Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat,
împreună cu primarul municipiului
Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, au semnat
primul contract de finanțare în cadrul
Programului operațional Regional 2014 – 2020!

Primul proiect de la nivelul regiunii Sud Munte -
nia care va primi finanțare în cadrul PoR este „Dez -
voltarea patrimoniului cultural prin restaurarea
monumentului istoric POȘTA VECHE din municipiul
Călărași”, pentru care Municipiul Călărași, în cali -
tate de beneficiar, va primi fonduri nerambursabile
de peste 9,8 milioane de lei.

Înaintea semnării contractului, directorul ADR
Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, a declarat urmă -
toarele:

„Ne bucurăm că astăzi semnăm primul contract

de finanțare din regiunea Sud Muntenia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014 – 2020 chiar
în municipiul Călărași. Acest proiect este unul de su -
flet, care poate contribui la creșterea atracti vi -
tății municipiului reședință de județ din punct de
vedere turistic.

După cum știți, Programul Operațional Regio-
nal nu a avut deloc un start ușor. Iată suntem la mai
bine de doi ani de la începutul exercițiului finan-
ciar 2014 – 2020, dar contractul pe care îl semnăm
acum, primul de la nivelul regiunii noastre, va
deschide o nouă etapă, care va însemna practic o
avalanșă de contracte, ce vor demara în această va -
ră. Suntem convinși atât noi, în calitate de Organism
Intermediar POR, cât și aplicanții din Sud Muntenia,
că vom recupera din această întârziere, astfel încât
într-un timp cât mai scurt să demarăm investițiile
pentru care au fost depuse proiecte importante
spre a fi finanțate cu fonduri europene.

(continuare în pagina 3)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Mun-

tenia avem depuse în cadrul programului proiecte
de peste 1,65 miliarde de lei, alocarea totală re-
gională fiind de peste 2,7 miliarde de lei.”

Proiectul de restaurare a monumentului isto-
ric a fost depus spre finanțare în luna iulie a anului
trecut în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valo-
rificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prio-
ritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural
și cultural”.

Conform cererii de finanțare, implementarea
proiectului are o durată de 44 de luni, timp în care
se vor realiza lucrări de restaurare și consolidare a
monumentului istoric de importanță națională „Poș -
ta Veche”, având ca obiectiv creșterea atracti vi tă -
ții turistice a municipiului Călărași, prin protejarea
și punerea în valoare a acestui edificiu dovadă a
identității culturale locale.

valoarea totală a contractului este de
11.552.163,47 lei, din care valoarea totală eligibilă
este de 11.542.583,63 lei (9.811.196,09 lei – fon-
duri europene; 1.500.535,87 lei – fonduri din bu-
getul național), cofinanțarea eligibilă a beneficia-
rului de 230.851,67 lei, iar valoarea neeligibilă, in-

clusiv tvA, este de 9.579,84 lei.
Clădirea aflată în centrul vechi al urbei da-

tează din anii 1904 – 1905, arhitectura acesteia fi-
ind reprezentativă pentru sfârșitul secolului al XIX-
lea, caracterizând o societate românească aflată
într-o perioadă de dezvoltare, influențată de for-
mele de manifestare ale culturii occidentale.

Monumentul istoric, reprezentativ prin stilul ar -
hitectural neoclasic specific acelor timpuri, va de-
veni prin acest proiect un centru cultural, unde tu -
riștii și locuitorii municipiului deopotrivă vor afla
informații privind istoria meleagurilor călărășene,
vor avea acces la biblioteci online și, nu în ultimul
rând, vor avea posibilitatea de a participa la eve-
nimente și workshop-uri pe teme culturale. De ase-
menea, în acest spațiu inedit vor exista oportu ni -
tăți pentru dobândirea și dezvoltarea abilităților
practice, prin ateliere foto-video, de tradiții locale
sau de pictură/gravură etc..

ADR Sud Muntenia este organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pen-
tru implementarea acestui program. Mai multe de-
talii despre posibilitățile de finanțare din Regio pu-
teți obține contactând experții Serviciului Comu-
nicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmunte-
nia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia,
partener în clusterul Start Inovare

În data de 21 iunie, la București»
a avut loc evenimentul de lansare a
clusterului Start Inovare, ce a fost găzduit
de Institutul de Studii și Proiectări
energetice!

Asociația Start Inovare s-a înființat în anul 2016,
fiind astfel rezultatul unui proces de colaborare
între entități provenind din zone diverse ale eco-
nomiei, care s-au reunit cu scopul de a facilita trans -
ferul tehnologic, pe scară largă, a celor mai avansa -
te tehnologii menite să rezolve probleme din agri-
cultură, mediu, energie, It etc.. Din cluster fac
par te ADR Sud Muntenia, companii de renume mon-
dial (General electric, Kapsch), lideri pe piață lo-
cală (Iridex, ISPe), universități, companii private
de R&D, asociații etc., care împreună au capaci-
tatea tehnologică de know-how și financiară de a
genera soluții inovative cu aplicabilitate imediată.
Membrii clusterului Start Inovare însumează o ex -
periență și o istorie impresionantă în domeniul ino -
vării și al transferului tehnologic, care, transpuse
în cifre, arată astfel: peste 300 de ani de expertiză
cumulată la nivel mondial; peste 2.000 de angajați
în domenii extrem de variate precum energie, It,
agricultură, mediu, aeronave etc..

În deschiderea evenimentului de lansare, de-
numit „Smart Infrastructure Workshop”, directo-
rul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, a vorbit

despre importanța participării în acest proiect am -
bițios pe de-o parte pentru sprijinirea dezvoltării co -
munităților locale din regiunea noastră, iar pe de al -
tă parte pentru aportul important pe care îl poate
avea Agenția în clusterul Start Inovare, datorită
expertizei profesionale construite în cei aproape
20 de ani de existență:

„În momentul în care am primit propunerea de
a fi parteneri în cadrul acestui proiect atât de în -
drăzneț – clusterul Start Inovare -, am acceptat fă -
ră ezitare participarea Agenției. În primul rând fiin d -
că regiunea în care noi ne desfășurăm activitatea
are nevoie de acest parteneriat, în care transferul
tehnologic și de know-how sunt soluții cheie pen-
tru o dezvoltare durabilă armonioasă, care poate ast -
fel genera o creștere a nivelului de trai în comu -
ni tă ți le locale.

De asemenea, un alt motiv care a stat la baza
implicării noastre în acest cluster este dat de fap-
tul că Agenția, în cei aproape 20 de ani de existen -
ță, a câștigat o expertiză profesională importantă
în domeniul dezvoltării regionale, pe care dorim să
o oferim la rândul nostru acestui cluster, onorați
fiind că suntem alături de dumneavostră.

Prioritățile pe care clusterul și le-a propus se
identifică aproape în totalitate cu prioritățile re-
giunii noastre, și aici mă refer în mod special la agri -
cultură, industria alimentară, industria auto etc. 

(continuare în pagina 5)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 4)
Avem resurse și avem tradiție

în regiunea Sud Mun tenia, dar din
păcate nu mai avem competitivita -
te, care, fără revigorarea domeniu-
lui cercetării es te aproape o utopie.

Drept pentru care credem în a -
cest tip de dezvoltare în parteneriat,
prin clusterul Start Inovare, și ne ală -
turăm acestei inițiative cu toată con -
vingerea că poate fi o soluție pentru
pro blemele cu care se confruntă cei
peste 3 milioane de locuitori ai regiunii
Sud Muntenia. Venim cu toată încrede-
rea și ne dorim să fim un membru de
bază al clusterului, încredințându-vă că
vom face tot ceea ce ne stă în putere
ca Start Ino vare să fie un succes.”

În prima parte a evenimentului
de lansare a a vut loc o sesiune plenară
de prezentare a clusterului și a mem-
brilor acestuia, precum și o serie de
discursuri din partea autorită ților și ale
unor organisme financiare naționale și
internaționale. ulterior, s-au desfășu -
rat în paralel workshop-uri în domenii -
le: agricultură, mediu, energie și It&C,
în cadrul cărora au fost prezentate ten -
dințele de dezvoltare pentru aceste
sectoare de interes, precum și date cu
privire la principalele noutăți tehnolo-
gice din aceste domenii. organizația poa -
te oferi prin inter mediul membrilor săi
soluții inovative pentru o mare diver-
sitate de pro bleme cum ar fi: tehnolo gii -
le de com postare, rețele inteligente de
energie, It, telemedicină, drone etc..
ele mentul central îl constituie capa -
citatea entităților reunite în această aso -
ciație de a accesa cele mai revoluțio -
nare tehnologii în domeniu, fundamen -
tate pe principiile integrității și ale
bunelor practici, și de a le pune în spri -
jinul economiei naționale, prin inter -
mediul companiilor românești. Mai mul -
te informații despre clusterul Start Ino -
varegăsiți accesând website-ul www.start   -
inovare.ro sau direct, la adresa de e-
mail: office@startinovare.ro.

Prima întâlnire a grupului
actorilor interesaţi de politicile

de clustere în cadrul
proiectului ClusterFY

În data de 20 iunie, la târgo -
viște a avut loc prima întâlnire a
grupului actorilor interesați de re-
vizuirea politicilor de clustere, eve -
niment organizat în cadrul proiec-
tului ClusterFY.

Agenția pentru Dezvoltare Re -
gională Sud Muntenia implemen-
tează în calitate de partener pro-
iectul ClusterFY, finanțat din pro-
gramul InteRReG europe.

În cadrul acestei prime întâl-
niri, ce a avut loc la sediul Consi-
liului județean Dâmbovița, repre -
zentanții Agenției pentru Dezvol-
tare Regională Sud Muntenia au
oferit informații importante gru-
pului actorilor implicați în politica
de clustere despre proiectul Clus-
terFY, activitățile, precum și re-
zultatele acestuia.

Cei peste 40 de participanți la
eveniment au aflat detalii despre
obiectivul proiectului ClusterFY,
care vizează îmbunătățirea instru -
mentelor de politică pentru acce-
lerarea procesului de clusterizare
a IMM-urilor, stimularea cooperă-
rii între clustere, prin sprijinirea
IMM-urilor pentru a accesa lanțu -
rile valorice globale și de a se an-
gaja în cooperări pe termen lung
cu parteneri strategici din europa
și din întreaga lume.

Proiectul este implementat
în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 de -
cembrie 2021, de un consorțiu for -
mat din opt parteneri din Suedia,
olanda, Polonia, Slovacia, Grecia,
Spania și România, al cărui Coordo -
nator este Agenția pentru Știință,

Inovare și tehnologie (MItA) din
vilnius, Lituania. valoarea totală
a acestui proiect este de 1.818.325
de euro, din care bugetul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia este de 174.320 de euro,
contribuția proprie a Agenției fiind
de 3.486,40 euro.

Proiectul ClusterFY se va im-
plementa în două etape. Prima e -
tapă, care are o durată de 3 ani, es -
te dedicată învățării la nivel regio -
nal și schimbului de experiență în-
tre parteneri. La finalizarea pri-
mei etape de implementare, par-
tenerii trebuie să realizeze un Plan
Local de Acțiune pentru sprijini-
rea elaborării de noi politici pen-
tru domeniile abordate de proiect.
Partenerii din proiect trebuie să
realizeze un plan de acțiune co-
mun cu recomandări pentru nive-
lul european. În cea de-a doua e -
tapă, partenerii vor monitoriza mo -
dalitatea în care se va implemen -
ta Planul de Acțiune elaborat în
prima etapă.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.startinovare.ro
http://www.startinovare.ro
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Seminar de informare
privind oportunităţile de finanţare POR

pentru promovarea transferului tehnologic!
vineri, 23 iunie, Agenția pentru Dezvoltare Re-

gională Sud Muntenia a organizat un seminar de in-
formare privind oportunitățile de finanțare ale Pro -
gramului operațional Regional, prin Axa prioritară 1
„Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea
de investiții 1.1, pentru sprijinirea entităților de ino -
vare și transfer tehnologic (operațiunea A), a parcu -
rilor științifice și tehnologice (operațiunea B) și a IMM-
urilor, în parteneriat cu Itt (operațiunea C).

evenimentul a avut loc la sediul ADR Sud Mun-
tenia din Cărărași și a avut ca obiectiv prezentarea
tipurilor de activități și beneficiari eligibili în ca-
drul Priorității de investiții 1.1, conform variante-
lor draft ale celor trei ghiduri specifice lansate
spre consultare publică în lunile mai - iunie.

Astfel, potențialii beneficiari - entitățile juri-
dic constituite care furnizează activități de trans-
fer tehnologic din mediul urban și rural – pot obține
finanțare nerambursabilă pentru următoarele ti-
puri de investiții: crearea, modernizarea și extin-
derea infrastructurilor de inovare și transfer teh-
nologic, inclusiv dotarea cu echipamente a aces-
tora; achiziționarea de servicii tehnologice speci-
fice, inclusiv consultanță specializată în afaceri;
crearea și actualizarea platformelor de tranzacțio -
nare pentru cererea și oferta de proprietate inte-
lectuală.

Alocările pentru regiunea Sud Muntenia afe-
rente celor trei linii de finanțare sunt distribuite
astfel: operațiunea A - Sprijinirea entităților de ino -
vare și transfer tehnologic/ 10,39 milioane de eu -
ro; operațiunea B - Sprijinirea parcurilor știin țifice
și tehnologice/ 13,44 milioane de euro; ope ra -
țiunea C - IMM-uri, în parteneriat cu entitățile de
transfer tehnologic (Itt)/ 8,67 milioane de eu ro.
Pentru operațiunile A și B, apelurile vor fi de tip non-
competitiv, cu termen limită de depunere a cere-
rilor de finanțare, iar pentru operațiunea C, ape lul
va fi de tip competitiv, cu termen limită de depu-
nere a proiectelor.

Aceste linii de finanțare din cadrul Axei prio-
ritare 1 au ca obiectiv principal creșterea inovării
în firme, prin susținerea entităților de inovare și

transfer tehnologic în domenii de specializare inte -
ligentă.

totodată, cu această ocazie s-au purtat discu -
ții cu reprezentanții entităților de transfer tehno-
logic despre modalitățile de îmbunătățire a scri-
sorilor de intenție depuse la nivelul regiunii Sud Mun -
tenia, în număr de 17, ce vizează înființarea/ dez-
voltarea de centre de transfer tehnologic și de in-
formare tehnologică, precum și furnizarea de ser-
vicii de transfer tehnologic. 

În urma acestui eveniment se va colecta o se-
rie de recomandări de modificare a ghidurilor spe-
cifice aferente Axei prioritare 1, ce vor fi transmise
în numele Consorțiului Regional de Inovare (CRI)
Sud Muntenia, Comitetului de Monitorizare a Pro-
gramului operațional Regional, care se va întruni
la sfârșitul acestei luni, la Alba Iulia.  

Reamintim că CRI Sud Muntenia este constituit
astfel: ADR Sud Muntenia, în calitate de coordona-
tor al consorțiului, și institute de cercetare – dez-
voltare care operează în regiunea noastră, insti-
tute de învățământ superior de stat, acreditate sau
structuri de cercetare – dezvoltare ale acestora,
institute, centre sau stațiuni de cercetare – dezvol -
tare ca instituții publice ori de drept public din re-
giunea București – Ilfov, clustere de inovare, en ti -
tăți de transfer tehnologic, companii mijlocii și mari
care au activitate de CDI, patronate care își des -
fășoară activitatea în domeniile competitive ale
Sud Munteniei, precum și Consilii județene.

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


În cadrul concursului Latin Fever Cup,»
ce a avut loc la Mangalia în data de 10 iunie,
școala de dans Dance Feelings a reușit să
obțină cu una dintre perechile participante
locul 1 - Divizia 1 la competiția de Salsa și
cu o altă pereche locul 1 la concursul de
Jack&Jill. Școala Dance Feelings, înființată
de colegul nostru George Piperea, șef
Serviciu Monitorizare proiecte PoR, a
participat la această competiție cu șase
perechi, două dintre acestea fiind clasate în
Divizia 1 și patru în Divizia 2.

Latin Fever Cup este o competiție ce se des -
fășoară în patru etape, primul concurs fiind organi -
zat în luna martie la Călărași, cel de la Mangalia re -
prezentând cea de-a doua etapă a Latin Fever Cup.
următoarele două competiții vor avea loc la Con stan -
ța și la București, iar finala Latin Fever Cup va fi sta -
bilită după derularea acestor patru etape de selecție.

La competiția de la Mangalia au participat 36
de perechi ale școlilor de dans din București, Că lă rași,
Constanța și Mangalia, care sunt coordonate de in-
structori - campioni naționali de salsa și bachata.

(continuare în pagina 8)
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Școala Dance Feelings –
Locul I la Latin Fever Cup

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 7)

„Dansul, pe lângă activitatea fizică naturală,
înseamnă în esență prieteni, distracție,
socializare, educație și competiție, pentru cei
care doresc acest lucru” - George Piperea

În primăvară, școala Dance Feelings din Călă -
rași a împlinit 12 ani de la înființare. obiectivul a -
cestei școli, așa cum îl descrie George Piperea, es -
te promovarea dansului și culturii urbane a dansu-
lui în municipiul Călărași, scopul fiind de a oferi o
alternativă plăcută și instructivă de petrecere a
timpului liber.

Despre importanța dansului și aportul acestuia
atât în plan fizic, cât și emoțional, George Piperea
spune că sunt incontestabile: „Nu cred că se îndo -
iește cineva de faptul că dansul este unul dintre ce -
le mai plăcute moduri de a te distra și menține în for -
mă în același timp. Beneficiile sale asupra sănă -
tății sunt multiple. Poate, cel mai important, dan-
sul reprezintă o activitate socială. Studiile arată că
relaționarea cu ceilalți contribuie la consolidarea
unei imagini pozitive asupra propriei persoane. Cu
alte cuvinte, dansul este o activitate care ne permi -
te să ne uităm în oglindă zâmbind, ne dă o stare ge -
nerală de bine, reducând tensiunea și stresul. Prin dans
ne exprimăm bucuria, tristețea, iubirea, do rința.
Practic, dansul, pe lângă activitatea fizică na tu rală,
înseamnă în esență prieteni, distracție, socializa -
re, educație și competiție, pentru cei care do resc a -
cest lucru”, explică George Piperea. 

Dance Feelings este o școală înființată în luna
martie 2005, care reunește iubitori ai dansului din
județul Călărași, de vârste diferite, de la 16 la 50
de ani, uniți de aceeași pasiune pentru frumos, e -
moție și educație. În prezent, Dance Feelings este
formată din două grupe (începători și avansați) de
peste 40 – 50 de persoane în total, care învață ca
stiluri de dans salsa, bachata și kizomba: „În pre-
zent desfășurăm cursuri de dans 4 zile pe săptă-
mână și seri de dans în fiecare vineri, începând cu
ora 21:00, la Ventura, locația fiind deja neîncăpă-
toare, datorită interesului în continuă creștere al
călărășenilor iubitori de dans. O parte dintre ei vin
pentru a învăța să danseze, să facă mișcare, să ia -
să din rutina zilnică, să socializeze, iar altă parte
doar din curiozitate.”, spune George Piperea. 

visul lui George Piperea în ceea ce privește vii -
torul acestei școli de dans, pentru care și-a dedicat

nu doar timpul liber, ci mai cu seamă energia atât
emoțională, cât și fizică, este să ridice nivelul ca -
lității în dans, afirmând următoarele: „Când m-am
întors în Călărași, după studiile universitare, eu fiind
deja ̀ virusat` de această pasiune, pe care am prac -
ticat-o încă din 2000, am decis să înființez chiar eu
o școală de dans, motivat fiind de faptul că la acea
vreme, în primăvara anului 2005, nu exista o ast-
fel de școală în oraș. Există o zicală care sună ceva
de genul ̀ dacă nu ești puțin nebun, nu ești normal`.
Eu voi alege să fiu ̀ nebun` în continuare și voi ridi -
ca cât pot de mult calitatea acestei școli de dans.
Până unde? Nu știu, dar sunt dispus să aflu”.

Dansul este considerat cea mai pură artă, deoa -
rece are capacitatea de a transmite emoții mult
mai puternice decât ale unui cuvânt rostit sau ale
unei melodii. Dansul înseamnă atât educație și au-
tocontrol privind comportamentul, cât și o bună
modalitate de disciplinare și educație muzicală.

Această pasiune a lui George Piperea, mate-
rializată prin școala Dance Feelings și rezultatele
obținute de-a lungul anilor, reprezintă pentru noi,
colectivul Agenției, o mândrie, deoarece dove deș -
te că dincolo de rigurozitatea activităților derulate
zi de zi în calitate de șef al Serviciului Monitorizare
proiecte PoR, reușește, prin aceeași dedicare și
multă implicare activă, de care dă dovadă de peste
14 ani la ADR Sud Muntenia, să aducă plusvaloare
orașului de pe malul Borcei, prin frumusețea și gra -
ția dansului.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

în data de 23 iunie 2017
ReGIuneA SuD MuntenIA PRoIeCte DePuSe PRoIeCte ReSPInSe evALuA Re

Axă

Priori -
tate

de in -
ves tiții

Apel
Data

închidere
apel

Alocare
regională

apel
- mil. euro -

nr. pro -
iec te

de pu se

valoare
totală

- mil. Lei -

valoare
eligibilă

- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te

res  pin -
se

valoare
totală

- mil. Lei -

valoare
eligibilă

- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te în
se lec ție

Alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 PoR/2016/2/2.1/A/1 04.05.2017,
ora 12.00 36,85 460 477,130 404,765 324,115 53 47,608 41,736 34,019 407 168,257 172,41%

2 2.2 PoR/102/2/2 30.08.2017,
ora 12.00 27,22 101 581,555 469,782 308,943 2 10,306 8,808 5,596 99 124,287 244,07%

3 3.1 PoR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 18,457 2 15,528 15,098 9,059 5 261,814 3,59%

3 3.1 PoR/2016/3/3.1/
B/1/7ReGIunI

04.10.2017,
ora 10.00 45,71 4 16,377 13,641 12,776 1 3,334 3,334 3,267 3 208,712 4,56%

5 5.1 PoR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 27 175,928 187,75%

5 5.2 PoR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 4 64,655 44,91%

5 5.2 PoR/2016/5/5.2/2 15.10.2017,
ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 64,655 0,00%

6 6.1 PoR/2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 2 571,161 58,70%

6 6.1 PoR 2016/6/6.1/2 13.07.2017,
15.00 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 571,161 0,00%

7 7.1 PoR/2016/7/7.1/1 05.12.2016,
ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,433 3 31,556 30,879 30,296 3 69,951 71,67%

7 7.1 PoR/2017/7/7.1/2 21.10.2017,
ora 12:00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 69,951 0,00%

8 8.1 P.o.R./8/8.1/8.3/A/1 29.08.2017,
ora 12.00 4,22 1 3,567 3,657 3,495 0 0,000 0,000 0,000 1 19,269 18,14%

8 8.1 P.o.R./8/8.1/8.3/B/1 31.12.2017,
ora 24.00

16,65 -
național 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 - 0,00%

8 8.1 P.o.R.2017/8/8.1/
8.3/C

03.01.2018,
ora 12.00

73,41 -
național 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 - 0,00%

• Curs Inforeuro iunie 2017: 4,5660 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile

(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile

eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (feDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

În data de 22 iunie s-a publicat modelul de Aviz privind
opor tunitatea investiției, transmis de Ministerul Sănătății, ne -
ce sar în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PoR/2016/3/3.1/
B/1/7ReGIunI și PoR/2016/3/3.1/B/1/BI din cadrul Axei prio -
ritare 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B – Clădiri
publice, pentru proiectele aferente spitalelor/unităților
sanitare.

tot astăzi a fost înlocuit exemplul orientativ pentru
deter minarea indicatorilor aferenți proiectelor depuse în
cadrul a pelurilor sus-menționate. Acest document nu face
parte din Ghidul specific.

Modelul de aviz, precum și exemplul orientativ pentru
de terminarea indicatorilor pot fi consultate pe website-ul
Agen ției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea PoR 2014-
2020 > Program > Axe > Axa 3 – eficiență energetică, link:
http://regio.adr muntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-
3--eficienta-energetica/, precum și pe site-ul programului
www.inforegio.ro.

S-a publicat
modelul de Aviz

privind oportunitatea
investiţiei -

3.1 B - Clădiri publice
Miercuri, 21 iunie, s-a publicat, spre consultare publică,

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fon-
durilor în cadrul Axei prioritare 11 „Extinderea geografică
a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și
cartea funciară”, Prioritatea de investiții 11.1 „Consolida-
rea capacității instituționale și o administrație publică efi-
cientă”.

eventualele observații și propuneri pot fi transmise la
adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 5 iulie
(10 zile lucrătoare).

valoarea minimă totală eligibilă a unui proiect major
este de 50.000.000 de euro.

eventualele observații și propuneri pot fi transmise la
adresa: regio@mdrap.ro, până în data de 27 iunie, ora
17:00.

Ghidul, împreună cu anexele aferente acestuia pot fi
consultate pe website-ul programului Regio – www.infore-
gio.ro.

Consultare publică
pentru Ghidul solicitantului

aferent
Priorităţii de investiţii 11.1,

privind Cadastrul

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
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România implementează
Iniţiativa pentru IMM-uri: 540 milioane de euro

disponibile pentru IMM-uri
Cinci bănci au semnat acorduri»

de garantare pentru implementarea
Inițiativei pentru IMM-uri în România, prin
care se oferă finanțări noi pentru
întreprinderi din toate regiunile țării.
Inițiativa pentru IMM-uri este o colaborare
între Grupul BeI (Banca europeană de
Investiții și fondul european de Investiții),
Guvernul României și Comisia europeană.
Cele cinci bănci participante, care au
semnat acorduri până în acest moment,
sunt: Raiffeisen Bank, ProCredit Bank
România, Banca Comercială Română,
Banca transilvania și BancPost. 

Acordurile cu cele cinci bănci urmăresc să fa-
ciliteze accesul la finanțare pentru IMM-uri româ-
nești, oferindu-se o garanție care acoperă 60% din
fiecare credit și dobândă redusă. Se estimează că
se vor sprijini aproximativ 3.700 de IMM-uri. 

România contribuie la acest instrument cu 100
de milioane de euro din fondul european pentru
Dezvoltare Regională, la care se adaugă resurse ale
BeI și ale programului orizont 2020. 

Comentând asupra semnării acordurilor, Roger
Havenith, director general adjunct al feI, a decla-
rat: „Inițiativa pentru IMM s-a bucurat de o cerere
mare și mă bucur că s-au semnat deja cinci acor-
duri de garantare. Prin aceste acorduri se vor fi-
nanța 3.700 de IMM-uri în următorii ani. Combi-
nația dintre Fondurile Europene Structurale și de
Investiții, resursele Orizont 2020 ale UE și cele ale
Grupului BEI permite Fondului European de Inves-
tiții să ofere reducerea cerințelor de garantare
pentru IMM-uri prin intermediul băncilor partici-
pante.”

Comentând asupra noii inițiative, comisarul
european pentru politică regională, Corina Crețu,
a declarat: „Mă bucur să văd că afacerile românești
pot beneficia de potențialul ridicat al Inițiativei pen -
tru IMM. Antreprenorii români sunt talentați și afa -

 cerile mici românești sunt competitive, dar au ne-
voie de multe ori de un sprijin suplimentar pentru
a dezvolta produse inovative, pentru a intra în com -
petiție pe plan global și a crea locuri de muncă în ța -
ră. Acesta este obiectivul noii inițiative. Sper ca
România să fie un exemplu în Uniunea Europeană
și să convingă și alte State Membre să se alăture
Inițiativei pentru IMM.”

Sursa: finantare.ro

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


Munții Piatra Craiului ascund multe»
minunății ce ar trebui vizitate cel puțin o
dată în viață! Cerdacul Stanciului este un
loc de o frumusețe rară, promițându-le
celor ce ajung acolo priveliști de vis.

Cerdacul Stanciului este legat de o legendă, și
anume cea a haiducului Stanciu Bratu. Se spune că
el își trăia zilele prin această regiune, avându-și as -
cunzișul în peștera de la Cerdacul Stanciului. De ase -
menea se pare că haiducul este chiar o figură po-
menită pe la sfârșit de secol al XvIII-lea, alături de cea -
ta sa. există chiar și balade în care este pomenit. 

Cerdacul a fost numit monument al naturii, ma -
sivul ascunzând și numeroase peșteri. traseul până
la Cerdacul Stanciului nu este unul ușor, iar durata
parcurgerii lui se întinde pe aproximativ 6 - 7 ore,
în funcție de ritmul de mers și vreme. există două
variante: plecare de la Cabana Plaiul foii (cel mai
lung traseu) sau de la Cabana Garofița Pietrei Cra-
iului, de unde pornește un drum mai scurt. 

traseul începe de la Cabana Plaiul foii, spre
Plaiul Mare, Curmătura foii (la altitudinea de 1.355
m), Poiana tămășelului, Cabana Garofița Pietrei
Craiului, urmând marcajul cu triunghi albastru. De
aici urmați direcția umerii Pietrei Craiului – Cer-

dacul și Peștera Stanciului, traseul de la cabană fi-
ind de aproximativ 2 ore. Priveliștea de la Cerdacul
Stanciului este extraordinară, de unde aveți ocazia
să faceți niște fotografii splendide cu peisajele de-
osebite și cu adevărat unice.

Sursa: popasulcraiului.ro
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Munţii Piatra Craiului: Cerdacul Stanciului,
refugiu haiducesc

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


Primăria a pus în urmă cu puțin timp în dezba -
tere publică două proiecte importante pentru dez-
voltarea Piteștiului în următorii ani. este vorba des -
pre Planul de mobilitate durabilă al municipiului și
de Strategia integrată de dezvoltare durabilă a mu-
nicipiului pentru perioada 2014 – 2023. Printre al-
tele, din punctul de vedere al infrastructurii ru-
tiere municipalitatea își propune ca până în 2020
să realizeze cu bani europeni și de la bugetul local
următoarele:

centura de vest a Piteștiului (Bascov – Albota);•
un nou pod peste râul Argeș;•
pasaj rutier pe strada Lânăriei;•
pasaj rutier în zona Calea Craiovei – bulevar-•

dul frații Golești;
pasaj rutier în zona bulevardul Republicii –•

strada Maior Gheorghe Șonțu;
pasaj rutier în zona strada Maternității – bu-•

levardul Republicii – strada Smeurei;
pasaj rutier în zona strada negru-vodă –  Calea•

Bascovului;
pasaj rutier în zona târgul Săptămânal Pitești –•

Bradu.
Pasajele rutiere ar urma să fie de suprafață

(pe deasupra) și subterane. Ambele documente vor
fi supuse dezbaterii și votului în Consiliul Local
Pitești. 

Sursa: epitesti.ro
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Reţea de pasaje în municipiul PiteştiArgeş

Primăria Municipiului Călă -
rași organizează sâmbătă, 1 iulie,
o serie de activități prilejuite de
sărbătorirea Zilei Dunării - ediția
2017. evenimentul se va desfă șu -
ra în Parcul Central al Municipiu-
lui Călărași.

Și în acest an, maestrul Ivan
Patzaichin va fi prezent printre că -
lărășeni.

Activitățile vor începe încă de
la primele ore ale dimineții, în
program regăsindu-se un concurs
de pescuit organizat în partene-
riat cu AjvPS Că lărași, o demon -
strație pe apă a sportivilor legi -
ti mați la CSS Călărași (caiac-ca-
noe), va fi organizată totodată o
expoziție de artă culinară – prepa -
rate din pește, realizată de elevii
Colegiului tehnic „Ște fan Bănules -
cu” din municipiul Călărași. În în-
cheierea evenimentului va avea
loc tradiționalul „minifestival pe
apă”, organizat în parteneriat cu
Aso ciația Milla 23 – Ivan Patzai-
chin – competiție de vâslit, care

se va desfășura cu cele 3 canotci
puse la dispoziție de Asociație,
fiecare echipaj fiind alcătuit din
10+1 membri.

Pe parcursul evenimentului,
publicul se va putea bucura de

momente artistice (dansuri și cân -
tece populare), susținute de ele-
vii Palatului Copiilor Călărași și ai
Centrului județean de Cultură și
Creație Călărași. 

Sursa: actualitateacalarasi.ro

Ziua Dunării,
sărbătorită la Călăraşi

Călăraşi

foto arhivă

foto: Inform
ația de Călărași

http://www.epitesti.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro


13Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 329 / 19 - 25 iunie 2017

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

extinderea unității de Primiri urgențe (uPu)
de la Spitalul județean de urgență târgoviște a in-
trat în atenția autorităților publice județene. Atra-
gerea fondurilor europene este singura măsură la
momentul actual pentru rezolvarea acestei proble -
me a celei mai importante unități medicale din ju-
dețul Dâmbovița. Sursa de finanțare țintită de auto -
ritățile publice județene dâmbovițene este Progra-
mul operațional Regional, Axa prioritară 8, Priori-
tatea de investiții 8.1, obiectivul Specific 8.2 „Îmbu -
nătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitali -
cești de urgență”, operațiunea B – unități de primiri
urgențe. În prezent, ghidul solicitantului aferent a -
cestei linii de finanțare se află într-o variantă draft,
urmând a fi lansat în variantă consolidată după peri -
oada de consultare publică, ce a avut ca termen 5
iunie. 

„Problema noastră, la SJUT, o constituie aces -

te fluxuri pe care nu le avem și spațiul insuficient
pe care îl avem la UPU. (...) Sunt discuții cu privire
la cuantumul sumei alocate pentru aceste pro-
iecte. Actualmente, în prevederile ghidului, este
prevăzută suma de 1,5 milioane de euro. Au fost
două videoconferințe cu reprezentanți ai Ministe-
rului Sănătății și ai Ministerului Dezvoltării Regio-
nale, în cadrul cărora majoritatea județelor impli -
cate au comunicat faptul că suma este insuficien -
tă, mai ales că se intenționează și realizarea unor
heliporturi, care să deservească aceste Unități de
Primire Urgență. În momentul în care se definiti-
vează acest ghid de finanțare, Consiliul județean,
ca autoritate eligibilă, va depune un proiect pe
ceea ce înseamnă funcționarea sau extinderea UPU”,
a declarat președintele Consiliului județean Dâmbo -
vița, Alexandru oprea.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Fondurile europene,
singura salvare pentru Unitatea Primiri Urgenţe

a Spitalului judeţean din Târgovişte

Dâmboviţa

Două proiecte de hotărâre vizând drumurile
județene s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței or-
dinare a Consiliului județean Giurgiu de marți, 20
iunie. Ambele vizează documentațiile tehnico-eco-
nomice pentru investițiile de modernizare a dru-
murilor județene. Primul proiect vizează moderni-
zarea Dj 504, pe traseul Giurgiu – vieru – Putineiu -
limită județ teleorman, în faza de documentație de
avizare a lucrărilor de investiții. Potrivit documen-
telor ce însoțesc acest proiect de hotărâre, valoarea
totală a inves tiției este de aproximativ 12,4 milioane
de euro, iar durata de realizare este de 24 de luni,
la finalul lucrărilor întregul traseu urmând a fi
funcțional, în sta re bună, inclusiv tronsoanele rea-
lizate din alte surse de finanțare, respectiv de la km
3+048 până la km 9+472,5 și km 10+763 până la km
30+372, asigurându-se conectarea la rețeaua ten-t.

Consiliul județean va depune în acest sens un
proiect în cadrul Programului operațional Regional

2014-2020, Axa prioritară 6, cu denumirea „Moder-
nizare drumul DJ 504, pe traseul Giurgiu – Vieru –
Putineiu - limită județ Teleorman”, motiv pentru
care a fost necesară aprobarea în Cj a noilor indi-
catori tehnico-economici. Cel de-al doilea obiectiv
de investiții la drumurile județene luat în discuție
în aceeași ședință este modernizarea Dj 503 Giur-
giu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – to-
poru – limită județ teleorman, în faza de studiu de
fezabilitate pentru proiect compex de investiții.
În acest caz, valoarea totală a investiției este de apro -
ximativ 15 milioane de euro, iar durata de realiza -
re – 24 de luni. Ca și în cazul proiectului anterior, și
pentru acest drum, Consiliul județean Giurgiu va de -
pune un proiect tot în cadrul Programului operațio -
nal Regional 2014 - 2020, fiind necesară actualiza-
rea documentației tehnico-economice. Ambele proiec -
te de hotărâre au fost aprobate de consilierii județeni.

Sursa: stirigiurgiu.ro

Consiliul judeţean merge mai departe
cu investiţiile pentru drumuri judeţene

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.jurnaldedambovita.ro
http://www.stirigiurgiu.ro
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Galeriile „Arcadia” din cadrul»
Centrului Cultural uneSCo „Ionel Perlea”
din Slobozia vor fi gazda unei expoziții de
pictură, organizată de uniunea Artiștilor
Plastici - filiala Slobozia. expuse pe
simeze sunt lucrările pictorului nicolae
Croitoru Capbun. vernisajul are loc marți,
27 iunie, începând cu ora 14:00.

Despre pictorul nicolae Croitoru Capbun, cri-
ticul de artă Ana Amelia Dincă relatează următoa-
rele: „căutările lui Nicolae Croitoru Capbun țin de
o direcție firească a creatorului, aceea a libertății
de investigare a sferelor mitologice, biblice și, im-
plicit, umane, de metafizic și, în egală măsură, de
subconștient, ceea ce determină o artă prin exce-

lență senzorială, dedicată ochiului și disparată de
lumea reală, o artă imaginativă și nedisimulată în
punctele ei conceptuale. 

Fiind vorba de o înrudire cu abstracționismul
liric, artistul este totuși un ponderat, menținând
aceeași retorică echilibrată, fie că este vorba de car -
nea unei femei coborâtă din legende sau de sugestia
unei tornade care nu aparține universului, ci este una
interioară artistului, o reverie de o cli pă, o lume vo -
latilă, desubstanțializată, cu numeroase subsoluri
peste care se construiesc invariabil spovedanii, imix -
tiuni de sensuri, rememorări, ram pe ce nu permit o
coborâre atât de facilă către nucleul ascuns al ope -
rei sale imponderabile și nepământești, în acord de -
plin cu trăirea intensă, captată de o simplă supra-
față de hârtie peste care se așterne liniștea.”

Sursa: guraialomiţei.com

Expoziţie Nicolae Croitoru Capbun,
la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com
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Sensuri giratorii în intersecţiile
centurii ocolitoare a municipiului Alexandria -

VO6F cu DJ 504 şi DJ 703

Teleorman

Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor in-
terne, a prezentat recent, pe pagina sa de face-
book, demersurile făcute în vederea amenajării de
sensuri giratorii pe șoseaua de centură a Alexan-
driei. fost prefect de teleorman, actualul ministru
a amintit că începând cu primăvara anului trecut
a făcut nenumărate demersuri la Ministerul trans-
porturilor pentru soluționarea permanentă a pro-
blemei intersecțiilor periculoase de pe șoseaua de
centură a Alexandriei.

„Începând cu primăvara anului trecut am fă-
cut nenumărate demersuri la Ministerul Transpor-
turilor România, pentru soluționarea permanentă
a acestei probleme, eventual prin realizarea unui
sens giratoriu în punctul cel mai expus riscului sau
prin modificarea amplasamentului scuarelor, în
așa fel încât DJ 504 să se intersecteze perpendi-
cular cu varianta ocolitoare. Din păcate, demersu -

rile noastre s-au lovit de indiferență și neimplica -
re, răspunsurile primite fiind la vremea aceea sub
diferite pretexte sau promisiuni că se va găsi o so-
luție.

Astăzi, la această oră, în urma discuțiilor și
înțelegerii primite din partea actualului ministru
al transporturilor, domnul Răzvan Cuc, și din par-
tea directorului de la Compania Națională de Ad-
ministrare a Infrastructurii Rutiere, Ștefan Ioniță,
intersecția centurii ocolitoare a municipiului Ale-
xandria VO6F cu DJ 504 (Lăceni) a fost deja fina-
lizată și în continuare se lucrează la intersecția
centurii cu DJ 703 (Buzescu). Îmi doresc ca în acest
fel numărul de accidente rutiere pe acest tronson
de drum să se reducă, iar traficul să fie fluentizat
și riscul producerii unor tragedii să fie minim.”, a
declarat Carmen Daniela Dan.

Sursa: teleorman24.ro

Seminar dedicat optimizării
costurilor de renovare a clădirilor, la Ploieşti

energii Regenerabile „AE3R Ploiești»
- Prahova”, împreună cu Consiliul
județean Prahova și Primăria Municipiului
Ploiești, a organizat, marți, seminarul cu
tema: „Măsuri cu costuri optime pentru
renovarea majoră a clădirilor publice”. 

evenimentul, organizat în cadrul proiectului
european EmBuild, a reunit reprezentanți ai apa-
ratului administrativ al județului Prahova, ai auto-
rităților publice locale din județ, precum și repre-
zentanți ai mediului de afaceri. obiectivul general
al proiectului Embuild îl reprezintă susținerea au-
torităților publice de la nivel local, regional și na-
țional să formuleze strategii de renovare pentru
sectorul de construcții care promovează renovarea
profundă și facilitează accelerarea ratei de reno-
vare. 

Prin proiectul Embuild, Ae3R Ploiești - Prahova

își propune să asiste autoritățile publice în reali-
zarea de strategii de renovare solide pentru stocul
lor de clădiri, acestea reprezentând un exemplu
pentru alte localități pentru a-și realiza propriile
lor strategii.

Renovarea stocurilor de clădiri atinge mai
multe obiecti ve: facturi mai mici de energie, un
confort sporit, o viață și spații de lucru mai sănă-
toase, îmbunătă ți rea calității aerului și crearea de
locuri de muncă la nivel local. 

Materialele realizate în timpul proiectului
sunt puse la dispoziția tuturor părților interesate
și diseminate unui public cât mai larg pentru ma-
ximizarea scopului și impactului proiectului. Mai
multe informații puteți găsi pe www.ae3r-plo iești.ro
și www.embuild.eu. 

Acest proiect primește finanțare prin Progra-
mul pentru Cercetare și Inovare, orizont 2020, sub
Acordul Grant nr. 695169.

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://teleorman24.ro
http://www.ae3r-ploie�ti.ro
http://www.embuild.eu
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor europene, 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.

DATE DE CONTACT
Agenţia 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 Judeţean 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 Judeţean 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 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. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

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, Călărași, jud.
Călărași, 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 - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEȘTEANU,
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 26 iunie 2017

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 ca ractere 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) 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 mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.

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

