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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, în calitate de lider de proiect, a organizat în
data de 10 august, la sediul din Călărași, evenimentul
local de diseminare a proiectului MYBUSINESS
„Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și stimu-
larea șomerilor cu vârsta peste 50 de ani” („Empo-
wering entrepreneurial skills and unleashing poten-
tial of unemployed seniors”).

Proiectul, finanţat în cadrul programului Eras-
mus+, a ajuns la final. Seminarul local, destinat sta-
keholderilor și șomerilor din regiunea Sud Muntenia,
a avut ca scop prezentarea rezultatelor proiectului.

obiectivul acestuia a fost promovarea reinte-

grării pe piaţa muncii a șomerilor cu vastă experienţă
pe piaţa muncii, prin educarea și stimularea acestora
pentru a-și crea propria afacere.

(continuare în pag. 3)

Marţi, 9 august, Agenţia pentru»
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
organizat o nouă întâlnire de lucru cu
reprezentanţi ai unităţilor administrativ-
teritoriale – municipii reședinţă de judeţ
din regiunea Sud Muntenia, pentru a analiza
condiţiile generale prevăzute în
documentul cadru de implementare a
dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară
4 „Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”, aflat în consultare publică până
în data de 12 august a.c..

Evenimentul, ce s-a desfășurat la sediul Agen-
ţiei din Călărași, a reunit peste 20 de reprezentanţi
ai municipiilor din regiunea noastră, care au dis-
cutat despre oportunităţile de finanţare neram-
bursabilă disponibile prin Axa prioritară 4 a PoR
2014 – 2020, cu accent pe tipurile de proiecte și
investiţii avute în vedere pentru a obţine fonduri
europene din cele patru priorităţi de investiţii,
pentru a estima încadrarea acestora în bugetele
globale alocate fiecărui municipiu.

Totodată, cu această ocazie a fost prezentat
stadiul actual al procesului de elaborare/aprobare
a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, precum
și a Strategiilor integrate de dezvoltare urbană, cu

scopul de a actualiza situaţia existentă în regiunea
Sud Muntenia.

Pentru regiunea noastră, alocarea financiară
orientativă pentru Axa prioritară 4 depășește 200
milioane de euro. Reamintim că dezvoltarea ur-
bană durabilă se finanţează prin intermediul stra-
tegiilor integrate, ce au în vedere rezolvarea pro-
blemelor economice, sociale, climatice, demogra-
fice și de mediu din municipiile reședinţă de ju-
deţe. 

Existenţa unei Strategii integrate de dezvol-
tare urbană constituie condiţia de bază pentru ob-
ţinerea finanţării prin intermediul Axei prioritare
4 a PoR 2014 – 2020, precum și a Planurilor de mo-
bilitate urbană durabilă, în cazul finanţării inves-
tiţiilor legate de transportul public urban și de in-
frastructura aferentă.
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Rezultatele proiectului MYBUSINESS, 
prezentate la ADR Sud Muntenia
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Agenţia a implementat proiectul MYBUSINESS în
cadrul unui consorţiu alături de cinci parteneri - au-
torităţi locale, regionale și instituţii private din state
membre ale Uniunii Europene (Irlanda, Belgia, Gre-
cia, Spania și Austria), acesta derulându-se pe par-
cursul a 24 de luni, în perioada septembrie 2014 - au-
gust 2016. 

Grupul ţintă al proiectului a fost format din per-
soanele șomere cu vârsta peste 50 de ani, care au
experienţă pe piaţa muncii și care doresc să devină
liber profesioniști sau antreprenori.

Rezultatele obţinute ca urmare a implementă-
rii proiectului au constat în: 

- 6 analize individuale asupra nevoilor seniorilor
șomeri pentru a deveni liberi profesioniști și antre-
prenori; 

- Raportul Transnaţional, ce sintetizează princi-
palele concluzii ale cercetării din fiecare ţară parte-
neră, pentru a identifica nevoile comune și posibilele
soluţii pentru stimularea mediului de afaceri și crea-
rea de locuri de muncă pentru șomerii seniori; 

- cursuri de instruire pilot, ce au fost organizate
în Austria, Irlanda și Grecia; 

- 6 evenimente de diseminare organizate de că-
tre fiecare partener. 

Totodată, în cadrul seminarului local au fost pre-
zentate politicile de recomandări, strategia de dise-
minare, precum și particularităţile șomerilor din re-
giunea noastră, care au făcut parte din grupul ţintă
al proiectului.

Până în data de 11 august, în cadrul Programului operaţional Regional 2014 – 2020, la nivelul re-
giunii Sud Muntenia au fost depuse 9 proiecte, prin care potenţialii beneficiari au solicitat finanţare
nerambursabilă europeană, conform tabelului de mai jos:

INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020
la nivelul regiunii Sud Muntenia

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenţia pentru Dezvoltare»
Regională Sud Muntenia, prin Direcţia
Dezvoltare și Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanţare
nerambursabilă pentru luna august 2016. 

Scopul editării acestei publicaţii este de a veni
în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri neram-
bursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să
realizeze diferite investiţii.

Astfel, în acest document sunt prezentate opor-
tunităţile de finanţare din programele operaţionale
și schemele de grant, ce se derulează în prezent în
România, precum și oportunităţile de investiţii ce pot
fi realizate cu fonduri nerambursabile din Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, IN-
TERREG V-A și URBACT III. 

Publicaţia electronică poate fi accesată pe site-
ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Biblio-
tecă - Documente utile, link: http://www.adrmun-
tenia.ro/documente/csf-iulie-2016.pdf.

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna august 2016
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Ministerul Economiei lansează 
noi programe destinate IMM-urilor

Ministerul Economiei, Comerţului și»
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri lansează
marţi, 16 august, două noi programe
destinate întreprinderilor mici și mijlocii.

Este vorba despre programul pentru dezvolta-
rea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor
și facilitarea accesului la finanţare - START și Pro-
gramul pentru stimularea înfiinţării și dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii de-
butanţi în afaceri. Acestea fac parte din seria celor
zece programe pe care ministerul le implemen-
tează în 2016.

„Previzionăm că procentul absorbției pentru
cele două programe va fi mai mare în acest an,
deoarece vom lucra cu posibilitatea de a face plăți
în anul 2017. Noutatea este perioada pe care an-
treprenorii o au la dispoziție pentru a face inves-
tiția, adică 60 de zile, față de 30 de zile cât era
reglementat anul trecut. Totodată, implementând
cu instituție de credit, plățile se pot face și în
prima parte a anului 2017 pentru angajamentele
semnate în 2016. Perioada este semnificativ mai

mare decât în alți ani și prevede chiar și posibili-
tatea unei prelungiri în situații deosebite, de
exemplu pentru întârzieri excepționale”, a decla-
rat Claudiu Vrinceanu, secretar de stat în cadrul
MECRMA.

Bugetul alocat Programului pentru dezvolta-
rea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor
și facilitarea accesului la finanţare - START pentru
acest an este de 17 milioane de lei, iar prin imple-
mentarea acestuia, în 2016, se estimează că vor
primi ajutor de minimis cel puţin 141 de benefi-
ciari.

Bugetul alocat celui de-al doilea program pen-
tru acest an este de 22,7 milioane de lei și prin im-
plementarea acestuia se estimează că vor primi
ajutor de minimis minim de 501 beneficiari. 

Prin cele două programe se finanţează imple-
mentarea celor mai bune planuri de investiţii/pla-
nuri de afaceri depuse online de către aplicanţi pe
site-ul www.aippimm.ro. Aplicaţia de înscriere de-
vine activă începând de marţi, 16 august, ora
10:00.

Sursa: bursa.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-aug-c.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-aug-c.pdf
http://www.bursa.ro/
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Platforma GovITHub: Soluţii
inovatoare pentru buna

funcţionare a administraţiei
din România

Guvernul vrea să aducă în
administraţia din România capa-
citatea de inovaţie din IT și prin
lansarea platformei GovITHub se
dorește reunirea unor oameni din
domeniu care au curajul să dea o
mână de ajutor în administraţie,
conform declaraţiilor premieru-
lui Dacian Cioloș. 

„Ne-am dat seama că avem
nevoie de capacitate inovativă în
administra-ție, capacitate de
inovație care să vină din sectorul
care, din punctul meu de vedere,
s-a dezvoltat cel mai rapid în
economia românească, producția
de servicii IT. Este chiar impre-
sionant”. 

Prim-ministrul a precizat, la
lansarea programului GovITHub,
că această platformă are la bază
experienţe reușite din domeniul
IT. „Ne-am gândit la acest meca-
nism pe care îl declanșăm, por-
nind și de la experiențe reușite

aș spune, individuale, cu câțiva
oameni pe care i-am adus în sis-
tem și care au reușit pe pozițiile
pe care le ocupă să împingă lu-
crurile înainte. Ne dorim să lăr-
gim această experiență, să o for-
malizăm într-un anumit fel prin
GovITHub, ce se dorește a fi o plat-
formă care să reunească oameni
care au curajul și care vor avea cu-
rajul să facă o pauză, să spun așa, în
activitatea lor profesională sau
în businessul lor din sectorul pri-
vat și să vină să dea o mână de
a-jutor în administrație, pentru a
găsi soluții inovatoare în a rezolva
anu-mite probleme și pentru o
mai bună funcționare a administra-
ției și pentru o creștere a calită-
ții serviciilor pe care aceasta le
furnizează cetățenilor și, mai ales,
pentru a putea continua procesul
de simplificare pe care l-am în-
ceput”, a afirmat Cioloș.

Sursa: administratie.ro
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MFE: Proiect de Ordonanţă
privind gestionarea
fondurilor europene
pentru 2014-2020 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE)
a publicat un proiect de Ordonanţă
privind modificarea şi completarea
OUG nr.40/2015, privind gestiona-
rea financiară a fondurilor euro-
pene pentru perioada de progra-
mare 2014-2020. 

Conform proiectului, bugetul afe-
rent tuturor programelor finanţate
din fonduri externe nerambursabile
va fi gestionat de Ministerul finanţe-
lor Publice – buget unic – ce va putea
fi dimensionat anual, în baza previ-
ziunilor estimative transmise de către
toate Autorităţile de management. 

Acest buget va fi debitat de Auto-
rităţile de management, prin dele-
gare. 

Proiectul de ordonanţă se află în
consultare publică până în data de 20
august. 

Propunerile, sugestiile şi opiniile
cu privire la acest proiect pot fi
transmise la adresa de e-mail: con-
tact.minister@fonduri-ue.ro.

Sursa: finantare.ro

S-a dublat numărul
de start-up-uri noi în 2016 

Peste 5.800 de firme de tip SRL-D
(societăţi cu răspundere limitată -
debutanţi) din ţara noastră s-au înfiinţat
în primul semestru al acestui an, apeti-
tul pentru afaceri al românilor ajungând
la un nivel record de la începutul anului,
conform unei analize făcută de Ziarul
financiar, realizată pe baza datelor pri-
mite de la Registrul Comerţului. 

Numărul de astfel de afaceri înregis-
trate a crescut cu 30% faţă de primul se-
mestru al anului trecut și s-a dublat faţă
de aceeași perioadă a anului 2013, în
condiţiile în care valoarea ajutorului de
la stat primit pentru dezvoltarea firme-
lor ce activează pe teritoriul ţării noas-
tre a rămas același - de maximum
10.000 de euro pentru o societate. 

În plus, bugetul alocat susţinerii afa-
cerilor debutante, pentru firmele de tip
SRL-D, a rămas relativ constant în ulti-
mii ani, banii ajungând pentru circa 500
de firme anual. Din datele Registrului
Comerţului, în 2015 au fost înfiinţate
peste 9.000 de firme.

Sursa: finantare.ro

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


Autorităţile publice locale de la»
Topoloveni anunţă depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Înființare parc în orașul
Topoloveni”, propus a fi amplasat
în orașul Topoloveni, judeţul Argeș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate în zilele de luni-vineri, între orele 8:00 și 13:00.

observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul
APM Argeș, municipiul Pitești, str. Egalităţii, nr. 50A,
judeţul Argeș.

Aceasta este a doua încercare de înfiinţare a par-
cului, prima fiind eșuată din cauza constructorului care
a câștigat licitaţia iniţială, dar care nu a reușit să ducă
la îndeplinire lucrarea.                  Sursa: argesulvorbeste.ro

Municipiul Călărași intenţionează să depună o
aplicaţie ce vizează imobilul situat în municipiul
Călărași, str. București, nr. 193, clădire cunoscută
sub denumirea de Poșta Veche, ce datează de la
sfârșitul secolului al XIX-lea.

Documentaţia proiectului se realizează în ve-
derea solicitării de finanţare nerambursabilă în ca-
drul Programului operaţional Regional 2014-2020:
Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii
5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dez-
voltarea patrimoniului natural și cultural.

Proiectul vizează punerea în valoare a monu-
mentului istoric, având ca obiectiv creșterea atrac-
tivităţii municipiului Călărași, redând circuitului turistic
patrimoniul cultural reabilitat reprezentat de mo-
numentul istoric.

Scopul și realizarea activităţilor propuse în
proiect vor contribui la punerea în valoare a obiec-
tivului de patrimoniu Poșta Veche, pentru a con-
tribui la creșterea competitivităţii arealului în care
este localizată aceasta, dovadă a identităţii cul-
turale locale.

Întocmirea studiilor s-a făcut de către un co-
lectiv de specialiști autorizaţi de Ministerul Culturii

(arhitecţi, ingineri proiectanţi de rezistenţă, de
instalaţii, topometriști, geotehnicieni, econo-
miști). Pentru realizarea documentaţiei s-au întoc-
mit studii topometrice, studii geotehnice și rele-
vee (măsurători, desene și documentaţie foto). Re-
leveele au fost întocmite pe întreaga incintă cu lux
de amănunte, privind starea actuală a construc-
ţiilor.

Salvarea monumentului istoric de la distru-
gere se poate realiza prin implementarea proiec-
tului cu titlul „Dezvoltarea patrimoniului cultural
prin restaurarea monumentului istoric Poșta Ve-
che din Municipiul Călărași”.

Sursa: infomuntenia.ro

6Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 288 / 8 - 15 august 2016

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Parc fotovoltaic la TopoloveniArgeş

Poşta Veche din Călăraşi 
ar putea fi restaurată cu fonduri europene

Călăraşi

http://www.argesulvorbeste.ro/
http://www.infomuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Complexul Turistic de Nataţie Târgoviște, in-
vestiţie de 88,34 milioane de lei, dintre care ju-
mătate fonduri europene obţinute prin PoR 2007
- 2013, a fost inaugurat în data de 7 august, în pre-
zenţa oficialităţilor locale. Complexul este con-
struit pe amplasamentul fostei Baze de Agrement
Crizantema din Târgoviște, ce fusese amenajată în
perioada comunistă și ajunsese într-un stadiu avan-
sat de degradare.

„Obiectivele specifice ale proiectului au con-
stat în realizarea următoarelor construcții: ștran-
dul exterior, bazin acoperit, trei terenuri de tenis,
două terenuri de minifotbal, un teren de baschet,
locuri de joacă pentru copii, spații de parcare,
spații verzi, platforme pentru spectacole, piste
pentru biciclete și role. Ştrandul cu plaja amena-
jată, bazine de înot, tobogane va funcționa numai
în perioada de vară'”, a anunţat primarul Târgo-
viștei, Cristian Stan.

La inaugurare, președintele Consiliului jude-
ţean Dâmboviţa, Adrian Țuţuianu, a declarat ur-
mătoarele: „Complexul vine să adauge la ceea ce
înseamnă Târgoviștea ca destinație turistică și, în

același timp, să asigure condiții bune de petrecere
a timpului liber pentru locuitorii municipiului și
ai județului Dâmbovița. Vreau să îi felicit pe cei
care s-au ocupat de realizarea acestui obiectiv, în
special să îl felicit pe domnul Cristian Stan pentru
că a preluat acest obiectiv în anul 2015 într-o si-
tuație dificilă, cu risc major de neimplementare,
a reușit să rezolve lucrurile și astăzi putem să
avem cu toții satisfacția unei investiții de succes”.

fondurile cu care a fost construit Complexul
Turistic de Nataţie din Târgoviște provin 50% prin
Programul operaţional Regional, bani nerambursa-
bili, iar 50% de la Primăria Târgoviște. 

Complexul se întinde pe o suprafaţă de 10
hectare, are un bazin acoperit, de 50 de metri lun-
gime și 25 de metri lăţime și doi metri înălţime,
cu vestiare, cu dușuri, saună, tribune. Alături de
acest bazin sunt două terenuri de minifotbal cu su-
prafaţă sintetică, iluminate pe timp de noapte, un
teren de baschet, trei terenuri de tenis, două lo-
curi de joacă pentru copii, un aqualand și 225 de
locuri de parcare. 

Sursa: administratie.ro

La Târgovişte a fost inaugurat 
Complexul Turistic de Nataţie

Dâmboviţa

În ședinţa de Consiliu judeţean, autorităţile
publice au votat în unanimitate în favoarea reluării
Zonei Libere de către Cj Giurgiu. 

Despre preluarea acestui obiectiv de interes
a vorbit în cadrul ședinţei, ce a avut loc în prima
parte a lunii august, administratorul public al
judeţului, Răzvan Cuc, care a explicat consilierilor
că se dorește transformarea unei părţi a Zonei Li-
bere în parc industrial, lucru ce va da posibilitatea
accesării de proiecte cu fonduri europene, ceea ce
duce la dezvoltarea judeţului, la apariţia de noi
investitori și, implicit, în final, la crearea de noi
locuri de muncă, atât de importante pentru comu-
nitate. Consilierii au susţinut preluarea Zonei Li-
bere de către Consiliul judeţean Giurgiu, conside-
rând că este cea mai bună soluţie, votând proiectul
de hotărâre în unanimitate.

Sursa: giurgiu-news.ro

CJ Giurgiu a preluat Zona LiberăGiurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.giurgiu-news.ro
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Primăria Municipiului Slobozia a»
coordonat în perioada noiembrie 2015 –
august 2016 elaborarea Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru
Slobozia, un instrument de planificare
strategică teritorială, prin care sunt corelate
dezvoltarea teritorială a municipiului cu
nevoile de mobilitate și transport ale
persoanelor, bunurilor și mărfurilor.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are ca
ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii locui-
torilor, a mobilităţii acestora, precum și buna in-
tegrare a diferitelor moduri de transport. obiec-
PMUD sunt: asigurarea accesului tuturor cetăţenilor că-
tre opţiuni de transport ce facilitează accesul la
destinaţii și servicii esenţiale, inclusiv opţiuni de
transport nepoluante, îmbunătăţirea siguranţei și
securităţii cetăţenilor în trafic, reducerea poluării
sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră
și a consumului de energie, îmbunătăţirea eficienţei și
rentabilităţii transportului de persoane și bunuri și
creșterea atractivităţii și calităţii urbane în bene-
ficiul cetăţenilor, economiei și societăţii în general.

În mod concret, Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă propune investiţii în valoare de peste 60
milioane de euro pentru perioada 2016 - 2030, pen-
tru care ar putea atrage finanţări nerambursabile
între 20 și 28 milioane de euro prin Programul
operaţional Regional 2014-2020  Axa 4 „Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile”. Investiţiile propuse
prin Planul de Mobilitate Urbana Durabilă vor viza:
reabilitarea infrastructurii rutiere, susţinerea transpor-
tului public în comun prin investiţii în autobuze
noi, informatizarea sistemului de transport și mo-
dernizarea staţiilor de autobuz, amenajarea de noi
zone pietonale și piste pentru bicicliști, amenaja-
rea și modernizarea trotuarelor și aleilor pieto-
nale, precum și măsuri pentru creșterea siguranţei
în trafic și a pietonilor, măsuri pentru creșterea
accesibilităţii traficului de marfă în zonele indus-
triale și susţinerea realizării unui terminal inter-
modal în zona gării.

Documentul elaborat poate fi consultat de
toţi cetăţenii interesaţi pe site-ul Primăriei Slobo-
zia, www.sloboziail.ro, iar comentariile pot fi transmise
la adresa: office@municipiulslobozia.ro.

Sursa: antenaialomiteana.ro

Municipiul Slobozia finalizează elaborarea
PMUD şi propune documentul 

în consultare publică

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.antenaialomiteana.ro/
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Proiectul ce vizează reabilitarea»
unor străzi din Alexandria, depus de
municipalitate în vederea accesării de
fonduri europene, a fost declarat
câștigător. 

„După șapte luni de așteptare a fost analizat
și declarat câștigător proiectul depus de munici-
piul  Alexandria pe Axa transfrontalieră,împreună
cu bulgarii. Avem o investiție de reabilitare străzi.
În Alexandria avem strada Alexandru Ghica, fostă
Partizani, de la intrarea în oraș, spre stânga, pe
la intrarea în comuna Poroschia. Asta înseamnă

Ghica, Meșteșugari și strada Dunării”, a anunţat
primarul municpiului Alexandria, Victor Drăgușin.

Investiţia se ridică la aproape 3 milioane de
euro, potrivit declaraţiilor autorităţilor locale. Tra-
seul inclus în reabilitare leagă două coridoare eu-
ropene, unul din România și unul din Bulgaria.

Contractul de finanţare externă va fi semnat
în luna septembrie a acestui an. Ulterior acestui
moment va urma licitaţia pentru identificarea fir-
mei care va executa reabilitarea străzilor. 

Lucrările vor începe, după promisiunea
municipalităţii, în primăvara anului 2017.

Sursa: teleorman24.ro

Strada Alexandru Ghica 
va fi reabilitată cu bani europeni

Teleorman

Reprezentanţii a 120 de asociaţii de»
proprietari sunt asteptaţi cât mai urgent
cu contractele de mandat și hotărârile
asociaţiilor pentru eliberarea ordinului de
începere a proiectării reabilitării
blocurilor situate pe axa Sud-Nord.

Reabiltarea termică ar urma să fie făcută cu
fonduri europene. De data aceasta, municipalita-
tea dorește să implementeze un nou sistem de
plată, locatarii beneficiari urmând să plătească o
taxă. 

Dar până atunci, pentru că termenul limită de
accesare a fondurilor este foarte scurt, 16 noiem-
brie 2016, municipalitatea invită toţi reprezentan-
ţii asociaţiilor de proprietari să prezinte contractul
de mandat și hotărârea asociaţiilor prin care loca-
tarii își dau acordul că doresc reabilitarea termică
a blocului. 

În cazul în care este vorba numai de anvelo-
pare este necesar acordul a două treimi dintre lo-
catari, iar dacă este vorba și despre înlocuirea re-
ţelelor interioare de 100% dintre locatari.

Lucrările nu vor fi efectuate din fonduri euro-
pene în cazul apartamentelelor cu destinaţii co-
merciale, apartamentele declarate la oNRC ca se-

dii de firme și apartamentele persoanelor juridice. 
Contractul de proiectare a fost semnat în

2014, dar nu a fost dat ordin de demarare a pro-
iectării pentru că reprezentanţii asociaţiilor de
proprietari nu au prezentat contractele de mandat
și hotărârile asociaţiilor de proprietari. 

Sursa: observatorulph.ro

Primăria Ploieşti a demarat 
operaţiunea de reabilitare blocuri

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://teleorman24.ro
http://www.observatorulph.ro
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REVISTA PRESEI

Ziarul obiectiv - Ialomiţa / 9 august 2016

Ziarul Mara - Teleorman / 5 august 2016 Adevărul - Călărași / 10 august 2016

Radio Voces Campi - Călărași/ 10 august 2016

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


Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIo Sud Muntenia

și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
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 ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
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 judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: Piaţa Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. Târgoviște, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

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 DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 16 august 2016

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. Dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie

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 Agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare REGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei

Publice, reprezentanţilor 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

