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Întâlnire de lucru privind descentralizarea și gestionarea
Programelor Operaționale Regionale

gram la nivel național, așa cum a fost până acum.
Varianta de lucru nr. 2 a Programului Operațional Regional Sud – Muntenia 2021-2027 este publicată pe site-ul
ADR Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare
regională > 2021-2027 > POR Sud ‐ Muntenia 2021‐2027,
link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/422/POR-Sud-Muntenia-vers-2-din-24-02-2020.docx.

MIPE continuă procesul de regionalizare, în cadrul
întâlnirii fiind discutate soluții tehnice pentru a-l pune
în practică, într-un mod cât mai simplu, și care să răspundă rigorilor Comisiei Europene și ale Autorității de
Audit, astfel încât noul sistem să fie operaționalizat cât
mai rapid și fără riscuri ulterioare.
Potrivit arhitecturii instituționale pentru perioada de
programare 2021-2027, ar urma să fie realizat câte un
Program Operațional Regional pentru fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare, în locul unui singur Prowww.adrmuntenia.ro

Foto: pixabay.com

M

arți, 6 iulie, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a participat,
împreună cu celelalte agenții și organizațiile
reprezentative ale autorităților locale, la o
ședință organizată de Ministerul Investițiilor
și Proiectelor Europene (MIPE), pentru a agrea
detaliile privind descentralizarea și gestionarea
Programelor Operaționale Regionale.
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A fost aprobat Ghidul solicitantului
pentru al treilea apel de proiecte
privind întreprinderile de economie socială de inserție
treprinderi.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând
sistemul electronic MySMIS, începând cu data de 14 iulie 2021, ora 10:00, termenul limită de depunere a proiectelor fiind 15 septembrie 2021, ora 14:00.
Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/
Întreprinderi poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe
> Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1675/Ghid-9-1-Apel-3.7z sau pe site-ul
AM POR, inforegio.ro.

J

oi, 8 iulie, Autoritatea de Management
(AM) pentru Programul Operațional
Regional (POR) 2014-2020 a publicat Ghidul
solicitantului - Condiții specifice de accesare
a fondurilor în cadrul apelului de proiecte
POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, Axa
prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice
și sociale a comunităților defavorizate din
mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1
- Dezvoltare locală sub responsabilitatea
comunității (DLRC).

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 967/08.07.2021
și se adresează beneficiarilor eligibili pentru proiectele
aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 și conține
informațiile specifice necesare în vederea deschiderii
celui de-al treilea apel de proiecte pentru întreprinderi
de economie socială de inserție, POR/2021/9/9.1/3/Înregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 14 iulie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active
pentru luna iulie 2021
nitățile de finanțare din programele operaționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finanțare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
document/1243/csf-iulie-2021.pdf.

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia a publicat Catalogul surselor de
finanțare nerambursabilă pentru luna iulie 2021!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportuwww.adrmuntenia.ro
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M

arți, 13 iulie, Cristian Ghinea, ministrul
investițiilor și proiectelor europene,
s-a întâlnit cu o delegație a Băncii Mondiale
condusă de Anna Bjerde, vicepreședinte
pentru Europa și Asia Centrală, și a semnat
„Memorandumul de înțelegere între
Guvernul României și Banca Mondială
privind Parteneriatul pentru modernizarea
administrației publice și sprijinirea reformelor
structurale, pentru perioada 2021-2027”.

Foto: mipe.gov.ro

Sprijin de la Banca Mondială pentru reforme și modernizarea
administrației publice în perioada 2021-2027

Reprezentanții Băncii Mondiale au confirmat un angajament ferm privind sprijinul pentru autoritățile române în implementarea reformelor și priorităților de investiții asumate în documentele de programare naționale.
„Fondurile europene ce pot fi accesate prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență și al perioadei de programare din intervalul 2021-2027 reprezintă
o oportunitate fără precedent pentru soluționarea dezvoltării inegale în România și pentru a încuraja convergența țării cu celelalte state membre ale Uniunii Europe-

ne. Banca Mondială va continua să sprijine Guvernul României în eforturile sale de întărire a capacității administrative în vederea implementării cu succes a agendei de
reformă a țării.”, a afirmat Anna Bjerde, vicepreședinte
pentru Europa și Asia Centrală al Băncii Mondiale.
În baza Memorandumului semnat astăzi, România va
beneficia de expertiza Băncii Mondiale pentru o mai bună capacitate de elaborare și implementare a proiectelor.
Sursa: mipe.gov.ro

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la
Strasbourg, a adoptat miercuri, 7 iulie, două fonduri
pentru politicile de azil și protecție a frontierelor, care
însumează 16,12 miliarde euro pentru perioada 20212027, indică un comunicat publicat pe site-ul legislativului european.
Fondurile vor contribui la gestionarea fluxurilor de
emigranți, la integrarea cetățenilor unor țări-terțe și la
îmbunătățirea managementului frontierelor.
Fondul pentru integrare, migrație și azil (AMIF), în valoare de 9,88 miliarde euro pentru perioada 2021-2027,
va consolida politica comună privind azilul, va dezvolta
migrația legală în concordanță cu nevoile statelor membre și va contribui la combaterea migrației ilegale.
La cererea PE, banii ar trebui să servească și la încurajarea statelor membre să-și împartă mai echitabil responsabilitatea găzduirii de refugiați și solicitanți de azil.
Cu un buget de 6,24 miliarde euro pentru cei șapte
ani, Fondul pentru management integrat al frontierelor
(IBMF) este menit să ajute la consolidarea managementului frontierelor externe ale Uniunii Europene, cu asigurarea respectării drepturilor fundamentale.
www.adrmuntenia.ro

Foto: pixabay.com

Parlamentul European a aprobat fondurile pentru politicile de azil
și protecție a frontierelor

IBMF va contribui și la o politică armonizată comună în domeniul vizelor și introduce măsuri de protecție
pentru persoanele vulnerabile care sosesc în Europa, în
special copii neînsoțiți.
După aprobare, regulamentele vor fi publicate în Jurnalul oficial al UE, urmând a se aplica retroactiv de la 1
ianuarie 2021.
Sursa: hotnews.ro
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30 de miliarde EUR pentru proiecte de infrastructură
care conectează regiunile Uniunii

de transport despre care s-a stabilit anterior că lipsesc.
1,4 miliarde EUR vor contribui la finalizarea accelerată a
unor proiecte feroviare transfrontaliere majore care lipsesc. Proiectele beneficiare vor fi selectate de Comisie
în condiții concurențiale.
În sectorul digital, MIE va susține dezvoltarea unor
proiecte de interes comun. Printre acestea se numără
rețele digitale sigure și securizate de foarte mare capacitate și sisteme 5G, precum și digitalizarea rețelelor de
transport și de energie.
Programul va avea ca scop și să crească nivelul de interoperabilitate al rețelelor energetice și să se asigure că proiectele finanțate respectă planurile privind clima și energia
de la nivel național și de la nivelul Uniunii Europene.

P

arlamentul European (PE) a adoptat
programul îmbunătățit „Mecanismul pentru
interconectarea Europei” și a acordat noi
fonduri pentru proiecte privind transporturile,
energia și sectorul digital pentru 2021-2027.
Programul îmbunătățit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” (MIE), stabilit de comun acord de Parlament și Consiliu în martie, are un buget de 30 de miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. El va finanța proiecte privind transporturile, energia și sectorul digital cu
valoare adăugată pentru Uniunea Europeană. MIE va garanta finalizarea la timp, până în 2030, a unor proiecte
transeuropene esențiale, precum Rail Baltica, infrastructura de alimentare cu combustibili alternativi și introducerea rețelelor 5G pe axe de transport importante.
Eurodeputații au alocat 60% din fondurile MIE pentru proiecte care contribuie la îndeplinirea obiectivelor
climatice ale Uniunii Europene. 15% din fondurile alocate pilonului energetic vor fi direcționate către proiecte
transfrontaliere privind energia din surse regenerabile.

Accelerarea proiectelor de transport
Parlamentul a aprobat și o serie de norme noi privind
Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), agreate cu Consiliul. Acestea simplifică procedurile de acordare a autorizațiilor pentru proiecte legate de TEN-T, pentru
a facilita finalizarea lor. Statele membre vor trebui să stabilească un punct de contact pentru promotorul fiecărui
proiect și să se asigure că obținerea unei autorizații de demarare a unui proiect nu durează mai mult de patru ani.
Programul îmbunătățit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” va intra în vigoare după ce noile norme sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Acestea se vor aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021, iar
statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a
pregăti punerea în aplicare a normelor de raționalizare.
Sursa: europarl.europa.eu

Proiectele de generație viitoare
MIE are o structură bazată pe trei piloni. Aproximativ
23 de miliarde EUR vor fi alocate proiectelor de transport, 5 miliarde EUR proiectelor din domeniul energiei și 2 miliarde EUR proiectelor vizând sectorul digital.
Circa 10 miliarde EUR alocate proiectelor de transport
transfrontaliere vor proveni din Fondul de coeziune și
vor sprijini țările din Uniune să finalizeze conexiunile
www.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

anionul Valea lui Stan este probabil
unul dintre cele mai frumoase trasee de
chei din țară, fiind situat în munții Făgăraș.
Canionul se întinde de-a lungul pârâului și este
amenajat cu scări metalice, pasarele metalice
și cabluri de sprijin pe pereții stâncoși, care
oferă și o doză de adrenalină. Pe o parte și
pe alta a pârâului, avansarea se face aproape
permanent cu ajutorul amenajărilor metalice
iar pe parcurs sunt mai multe cascade, una mai
frumoasă ca alta, dar și ochiuri de apă.

Accesul în canionul Valea lui Stan s-a realizat încă de
la construcția barajului Vidraru, în 1965. Atunci Valea lui
Stan a fost captată și deviată pentru a furniza apă lacului de acumulare. Odată cu devierea s-au montat podețe și trepte metalice pentru a facilita accesul la stăvilarele de pe vale. În 2012 a început modernizarea amenajărilor prin înlocuiri ale podețelor, balustradelor, scărilor
metalice și cablurilor de către Salvamont Argeș. În prezent, canionul Valea lui Stan este unul din cele mai bine
echipate canioane, ce poate fi parcurs fără echipament
special de cățărare. Canionul se desfășoară la o altitudine relativ scăzută, între 800 și 950 metri. Acesta impresionează prin îngustimea văii, cu pereți de stâncă ce se
înalță amețitor într-un peisaj sălbatic. Traseul este foarte spectaculos, un traseu de aventură, unde înaintarea
de-a lungul canionului se face aproape în întregime cu
ajutorul amenajărilor. Întreg traseul este o succesiune
de porțiuni verticale între care se intercalează scurte
porțiuni orizontale. Toate pasajele sunt foarte bine asigurate cu scări metalice, scoabe, pasarele și cabluri metalice. Traseul este marcat cu punct roșu, iar durata întregului circuit este de 4-5 ore, lungimea circuitului fiind de circa 9 km. Parcursul pe firul văii, prin canion, se
desfășoară pe o distanță de circa 2 km și 150 m diferență de nivel și durează circa 2 ore. Cei care nu doresc să
parcurgă întreg circuitul se pot întoarce tot prin canion.
Accesul în canionul Valea lui Stan
Traseul începe chiar din Transfăgărășan, la circa 3 km
în amonte de Cetatea Poienari și 2 km în aval de barajul Vidraru. În locul din care începe traseul, Transfăgărășanul face o curbă de aproape 180°. La nici 5 minute de
la intrarea pe firul văii se ajunge la o amenajare hidrologică, un mic baraj ce poate fi depășit cu ajutorul unei
scări metalice, montate în stânga acestuia. Se continuă
pe firul văii, valea fiind seacă la început, apoi un firav fir
de apă își face apariția. În timp scurt, circa 30 minute
www.adrmuntenia.ro

de la plecare, apar primele amenajări, niște scări metalice cu balustradă, verticale sau prinse în coasta muntelui, suspendate deasupra celor șase cascade de diverse
dimensiuni. Traseul ocolește prin stânga o scurtă îngustare de circa 150 m, un fel de canion în canion. Această porțiune poate fi străbătută și prin apă la debit scăzut. În continuare traseul însoțește o înșiruire de cascade, unele și de 30 m, despărțite de marmite de mari dimensiuni. Cea mai spectaculoasă porțiune o constituie
traversarea pe pasarela metalică suspendată peste firul
îngust al văii, pe deasupra pragului dintre două cascade. Odată traversat acest podeț, se urcă o scară verticală, lungă de circa 10 m. Urmează alte cascade de escaladat, mici lacuri sau bolovani uriași de ocolit. Finalul canionului este marcat de trecerea peste stăvilarul ce barează mare parte din apa văii, care este deviată spre barajul Vidraru, tot acolo ducând și marcajul turistic. De la
stăvilar se mai continuă circa un sfert de oră pe firul văii, pe partea stângă, apoi poteca urcă abrupt în versantul stâng, prin pădure, circa 15-20 minute până în vârful dealului. Sus se află Poiana Călugărița și urmează coborârea la lacul Vidraru și cei 2 km pe drumul de contur,
până la baraj. De aici, asfaltul de pe Transfăgărășan conduce înapoi la intrarea în canion.
Sursa: jurnaluldearges.ro
Foto: nogravity.ro

C

Foto: muntii-nostri.ro

Canionul Valea lui Stan,
singurul canion amenajat turistic din Munții Făgăraș
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Încep lucrările
de restaurare a Muzeului
Județean Argeș

Clubul
Pescarilor Dunăreni
a fost inaugurat

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Joi, 8 iulie 2021, s-a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru obiectivul „Restaurarea Muzeului Județean Argeș – consolidarea, protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural”, proiect implementat de Consiliul Județean Argeș și finanțat în cadrul Programului
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 –
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
Investiția presupune îmbunătățirea infrastructurii
Muzeului Județean Argeș, precum și creșterea gradului de expunere a muzeului după finalizarea lucrărilor
de intervenții, prin digitizarea acestuia.
Valoarea totală a investiției este de 19.111.698,45
lei cu T.V.A. din care: proiectare și asistență tehnică
649.395,52 lei; execuție lucrări 18.462.302,93 lei. Durata de execuție a lucrărilor este de 22 de luni (iulie
2021 – aprilie 2023).
Sursa: jurnaluldearges.ro

Duminică, 4 iulie, în cadrul manifestărilor prilejuite de
Ziua Dunării a avut loc și inaugurarea Clubului Pescarilor Dunăreni din Municipiul Călărași, obiectiv finanțat din
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
2014 – 2020; Prioritatea 4 a UE – O ocupare a forței de
muncă și o coeziune teritorială sporită, Măsura 2.1 – Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice zonei, în cadrul proiectului cu titlul “Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al Pescarilor Dunăreni din Municipiul Călărași”. Proiectul a creat condiții propice organizării și desfășurării de întâlniri destinate
dezvoltării activității piscicole călărășene, de promovare
a tradiției zonale a pescuitului, de diseminare a informațiilor specifice etc.. Valoarea totală a proiectului a fost de
1.622.249,66 lei, din care contribuția municipalității călărășene s-a ridicat la 739.036,86 lei (încă 45,5%).
Sursa: infomuntenia.ro

Giurgiu
va avea o strategie
de dezvoltare a județului
pentru perioada 2021-2027
GIURGIU

Consiliul
Județean Dâmbovița
promovează dezvoltarea
de proiecte comune
cu Universitatea Valahia

DÂMBOVIȚA

Miercuri, 7 iulie, Consiliul Județean Giurgiu a publicat în consultare publică pe site-ul instituției Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada
2021-2027. Realizarea documentului strategic de dezvoltare este finanțată în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.
Consiliul Județean Giurgiu își dorește un management orientat spre performanță, ce implică planificare strategică și bugetară multi-anuală, pornind de la
programe, asigurarea participării informate la decizie
nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau
interesați de acea decizie, precum și fundamentarea
temeinică a acestor politici publice.
Documentul poate fi consultat pe site-ul CJ Giurgiu, la adresa https://cjgiurgiu.ro/anunt-strategia-de-dezvoltare-a-judetului-giurgiu-pentru-perioada-2021-2027-in-consultare-publica,
iar propunerile și observațiile publicului și a entităților interesate pot fi transmise la adresa de e-mail dedicată, iREM.cjgiurgiu@gmail.com, până în data de 17 iulie 2021.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Valahia din Târgoviște a organizat la
sfârșitul săptămânii trecute o consultarea publică având că temă programele de studii de licență și masterat și corelarea ofertei de formare cu cerințele actuale și de perspectivă ale pieței muncii la nivel județean și național.
În cadrul întâlnirii Consiliul Județean (CJ) Dâmbovița s-a angajat să promoveze, alături de Universitatea
Valahia din Târgoviște, dezvoltarea de proiecte comune, schimburi de bune practici și susținere bilaterală a
acțiunilor de valorificare a resurselor de cercetare științifică din cadrul universității, atât în scopul rezolvării
unor probleme identificate la nivelul județului, cât și al
aplicării strategiilor și politicilor de dezvoltare comunitară de către administrația publică județeană.
Sursa: incomod-media.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE
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Modernizarea primilor
75,4 kilometri de drumuri
județene, aproape de final
Primii 75,4 kilometri de drumuri județene modernizați sunt aproape de finalizare, din totalul celor 221
de kilometri pe care Consiliul Județean Ialomița îi are
în planul de reabilitare.
Valoarea acestor proiecte, finanțate atât prin
PNDL, cât și prin fonduri europene, este de 450 milioane de lei. Printre acestea se află și DJ203F Grivița-Smirna-Scânteia. Cu lungimea de 25,5 km, primii 11
km din acest drum au fost deja recepționați, urmând
ca restul de 14 km să fie finalizați până la sfârșitul anului. De asemenea, se lucrează pe toate tronsoanele de
pe DJ 201, unul dintre cele mai lungi drumuri județene a cărei modernizare a demarat recent, cu o lungime de 98 de km, care traversează aproximativ 2/3 din
lungimea județului Ialomița, de la vest la est, făcând
legătura între nouăsprezece dintre localitățile din sudul teritoriului administrativ.
Într-un stadiu avansat de execuție se află și DJ302,
DJ101 și DJ402. Toate cele 3 drumuri însumează 49,9
km, lucrările de execuție pe acestea depășind 90%.
Sursa: adevarul.ro

Foto: trnews.ro

TELEORMAN

Drumuri județene
reabilitate sau în curs
de reabilitare în Teleorman
Consiliul Județean Teleorman are în plan ca la finalul anului 2024 să existe cât mai puțini km de drumuri
pietruite în județ. Astfel, până la termen are în plan reabilitarea a 100 km de drumuri județene.
Segmentul de drum Orbeasca-Călinești, parte a DJ
612 a fost dat în folosință. Este vorba despre 8,2 km
de drum, reabilitați în totalitate, asigurându-se astfel
legătura cu drumul Alexandria-Pitești. Segmentul are
6 stații de autobuz și 2 parcări și traversează cea mai
mare comună din județ, Orbeasca. Alte două segmente ale DJ 612 sunt în lucru, Ciolănești-Antonești și Antonești-Rădoiești, aflându-se în plin proces de modernizare și reabilitare, turnându-se deja primul strat de
asfalt. Fiecare segment are câte 7,5 km și este prevăzut cu 6 stații de autobuz și 2 parcări. Un alt segment
al DJ 612, Rădoiești-Săceni, se află în curs de a obține
avizele și astfel vor fi reabilitați toți cei 35 de km pe care îi are acest drum județean.
În prezent, în județul Teleorman se află în lucru și
DJ 506, segmentul Scurtu-Negreni și segmentul Frăsinet-Botoroaga al DJ 612. Se așteaptă obținerea avizelor pentru segmentele Blejești-Cosmești și Siliștea-Cosmești ale DJ 601B și s-au finalizat licitațiile
pentru DJ 503.
Sursa: ziarul-mara.ro

PRAHOVA

Școala nr. 2 din Băicoi,
modernizată
la standarde europene
Lucrările de renovare și modernizare a Școlii numărul 2 din Băicoi sunt aproape finalizate. Fiindcă una
dintre preocupările actualei administrații o reprezintă sistemul educațional, încă din 2017 au fost depuse
la Ministerul Dezvoltării șapte proiecte de modernizare a unităților de învățământ din localitate. Cinci dintre aceste proiecte au fost aprobate, printre care și cel
de reabilitare și modernizare a școlii de pe strada Viilor. Valoarea investiției este de aproximativ 1,5 milioane de lei, iar lucrările vor fi finalizate la sfârșitul lunii
august. Astfel, noul an școlar îi va găsi pe elevii Școlii
nr. 2 din Băicoi într-o unitate de învățământ modernă
și dotată la standarde europene.
Sursa: observatorulph.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI

Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași,
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167,
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș,
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile
Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud.
Argeș, Tel./fax 0248/222.250,
E-mail arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Dâmbovița,
sediul Consiliului Județean Dâmbovița: Piața
Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun.
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018,
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU

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

Biroul Județean IALOMIȚA

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița,
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59,
mun. Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139,
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
şi Administraţiei, în vederea promovării
Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește
informarea publicului țintă despre activitatea
instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai
importante evenimente organizate de
acestea în județele regiunii.

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

Biroul Județean PRAHOVA

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

Biroul Județean TELEORMAN

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

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723,
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova,
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310,
E-mail prahova@adrmuntenia.ro
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun.
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000,
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

Data publicării 14 iulie 2021
Se distribuie gratuit

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

