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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Regional (POR), organizează
în luna octombrie o nouă caravană de promovare a
oportunităților de finanțare din POR 2014 – 2020.

Această sesiune de informare are ca obiectiv
creşterea gradului de conştientizare asupra oportu -
nităților de accesare a fondurilor nerambursabile
pentru investiții ce vizează sprijinirea efi-cienței
energetice în clădirile rezidențiale (Prioritatea de
investiții 3.1, Operațiunea A) şi în clădirile publice
(Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – va-
rianta draft); dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural (Prioritatea de investiții 5.1); revitalizarea
oraşelor (Prioritatea de investiții 5.2); modernizarea
rețelei de drumuri județene (Prioritatea de investiții
6.1); investiții în infrastructura de turism în stațiuni
balneare, climatice şi balneoclimatice (Prioritatea
de investiții 7.1). Astfel, vor fi prezentate condițiile
de accesare a fondurilor nerambursabile din cadrul
acestor linii de finanțare din POR 2014 – 2020, con-
form Ghidurilor specifice aferente.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor benefi-
ciari din regiunea Sud Muntenia, ADR Sud Muntenia

va organiza seminarii de informare în toate județele
regiunii noastre, conform calendarului de mai jos:

- 3 octombrie, ora 11:00 – municipiul Giurgiu,
sediul Cj Giurgiu;

- 4 octombrie, ora 11:00 – municipiul Călăraşi,
sediul ADR Sud Muntenia;

- 12 octombrie, ora 11:00 – municipiul
târgovişte, sediul Primăriei Municipiului târgovişte;

- 13 octombrie, ora 11:00 – municipiul Slobozia,
sediul Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”;

- 18 octombrie, ora 11:00 – municipiul Piteşti,
sediul Cj Argeş;

- 19 octombrie, ora 11:00 – municipiul Ploieşti,
sediul Cj Prahova;

- 20 octombrie, ora 11:00 - municipiul Alexan-
dria, sediul Cj teleorman.

Cei interesați să participe la unul din evenimentele
de mai sus sunt invitați să se înscrie prin formularul dis-
ponibil aici - https://goo.gl/forms/MjlpvQqEmujEZVk73.

Menționăm că pe site-ul http://regio.adrmun-
tenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Știri, precum
şi pe pagina FB a Agenției - www.facebook.com/adrsud-
muntenia/ vor fi postate în timp util informații privind
Caravana de promovare POR 2014 - 2020.
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În perioada 3 – 4 octombrie,»
regiunea Sud Muntenia, prin autoritățile
publice locale de la nivelul municipiilor
reşedință de județ, participă la
Conferința „Orașul meu în Europa
noastră” şi Workshop-ul Rețelei de
dezvoltare urbană, care au loc la
Bucureşti, Hotelul Athenee Palace Hilton.

Conferința „Orașul meu în Europa noastră”
se va bucura de prezența comisarului european
pentru dezvoltare regională, Corina Crețu, minis-
trul dezvoltării regionale, Vasile Dâncu, ministrul
fondurilor europene, Cristian Ghinea, şefa Re -
prezentanței Comisiei Europene, Angela Cristea,
precum şi primarii mai multor oraşe din România
şi din alte state membre, reprezentanți ai Comi-
siei Europene şi ai Autorităților de Management,
ai organizațiilor nonguvernamentale şi ai altor
părți interesate, care vor discuta despre fondurile
UE pentru dezvoltare urbană durabilă şi despre
inițiativa Agenda Urbană a UE.

Workshop-ul Rețelei de dezvoltare urbană
adună profesionişti din diverse oraşe şi regiuni
româneşti. Aceştia sprijină implementarea iniția -
tivelor Uniunii Europene pentru o dezvoltare ur-
bană integrată şi durabilă în perioada 2014 - 2020. 

Cele două evenimente au loc în contextul ce-
lei de-a doua ediții a Urban FEST, organizată la

Bucureşti, de către Reprezentanța Comisiei Euro-
pene în România, împreună cu Ministerul Dezvol-
tării Regionale şi Administrației Publice, Primăria
Municipiului Bucureşti şi Comisia Europeană – DG
REGIO (Direcția Generală de Politică Regională),
în perioada 1 - 4 octombrie. Festivalul are ca scop
întâlnirea părților interesate la nivel național şi
european, într-un spațiu urban durabil şi facilita-
rea dialogului şi schimbului de expertiză. 

Despre Dezvoltarea urbană, 
la cea de-a doua ediţie a Urban FEST

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Procesul de evaluare a cererilor de finanţare depuse de
microîntreprinderi în cadrul POR 2014 – 2020 rămâne suspendat

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr.
16/29.09.2016, referitoare la derularea etapei de verificare a conformității administrative şi
eligibilității (CAE) cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consoli-
darea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive (2.1A - Microîntreprinderi).

Măsura a fost luată ca urmare a faptului că sistemul electronic MySMIS (modulul dedicat evaluării
proiectelor) nu poate asigura, în continuare, derularea în condiții corespunzătoare a etapei de veri-
ficare CAE. Procesul de evaluare este suspendat până la data soluționării disfuncționalităților consta-
tate.

Instrucțiunea poate fi consultată pe website-ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014
– 2020 > Instrucţiuni, http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneampornr16din29092016.pdf.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020
la nivelul regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire

a alocării financiare disponibile, la data de 30 septembrie 2016

• Curs Inforeuro
septembrie 2016: 4,4505 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 şi
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) şi cofinanțarea de la
bugetul de stat (BS).

• Alocare apel este suma
solicitată confom Ghidului
solicitantului calculată în lei
la cursul Inforeuro din luna
raportării.

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 2.1.A/2016 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 125 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 33 164,296 0,0%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 255,650 0,0%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 8 106,097 104,669 102,573 0 0,000 0,000 0,000 7 171,786 59,82%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 63,132 0,0%

6 6.1 POR /2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 1 130,105 129,722 127,022 1 130,105 129,722 127,022 0 557,714 0,0%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 02.12.2016,
ora 12.00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 68,304 0,0%

Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul PI 2.1 vor fi disponibile în momentul
începerii evaluării conformității administrative şi eligibilității 

Ministerul Fondurilor Europene
(MFE) anunță potențialii beneficiari
care au nelămuriri şi doresc clarifi-
carea unor anumite spețe întâmpi-
nate în încărcarea aplicațiilor în sis-
temul electronic MySMIS să utili-
zeze, prin webisite-ul www.fonduri-
ue.ro, tichetele din Helpdesk. 

Datorită modalității de primire
a sesizărilor printr-un singur canal
de comunicare – aplicația Helpesk,
reprezentanții MFE pot centraliza şi analiza facil solicitările în scopul re-
medierii problemelor întâmpinate de către aplicanți.

Notificare MFE 
privind utilizarea sistemului MySMIS

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneampornr16din29092016.pdf
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Cum vrea UE să reducă 
birocraţia fondurilor europene

Comisia Europeană va promova la»
Bruxelles şi în statele membre UE o serie de
măsuri pentru eliminarea birocrației
excesive pentru firmele mici şi mijlocii şi
start-up-uri, în accesarea de fonduri
europene şi instrumente financiare. 

Comisia a prezentat recomandările pe care i le-a
făcut un grup de experți la nivel înalt, pentru simplifi-
carea accesării banilor europeni de către IMM-uri. 

„Birocraţia poate fi descurajatoare pentru între-
prinderile mici și pentru cele nou înfiinţate, care,
uneori, ar putea renunţa la oportunităţile oferite de
fondurile europene structurale și de investiţii din cauza
procedurilor administrative. Astfel, rămâne nerealizat
un potenţial preţios de îmbunătăţire a competitivităţii
Europei”, spune Comisia Europeană. 

Printre recomandările făcute de acest grup Comi-
siei se numără: 

• modalități mai simple de rambursare a cheltu-
ielilor; de exemplu, beneficiarii nu ar mai trebui să jus-
tifice fiecare element de cost, ci ar putea utiliza rate
forfetare sau prețuri fixe pentru anumite categorii de
costuri, inclusiv cheltuielile cu personalul sau alte chel-

tuieli profesionale, precum cele cu asigurările şi chiriile; 
• promovarea principiului „doar o singură dată”;

documentele furnizate de beneficiari ar trebui păstrate
pe suport digital şi nu ar trebui prezentate din nou la
fiecare etapă a implementării proiectului; 

• promovarea sinergiilor şi a bunelor practici, pre-
cum cereri de propuneri unice care ar putea îmbina di-
verse surse de finanțare din partea UE. Acest lucru ar
permite IMM-urilor să solicite un singur pachet de in-
vestiții, mai degrabă decât să participe la mai multe
cereri de propuneri; 

• alinierea pe cât posibil la practica de piață a ce-
rințelor pentru întreprinzătorii care primesc împrumu-
turi prin instrumente financiare sprijinite de fondurile
EȘI. Astfel, aceste cerințe ar fi mai puțin oneroase decât
cele impuse în cazul granturilor obişnuite, de exemplu
ar fi necesare mai puține documente, iar perioadele de
păstrare a documentelor ar fi mai scurte. 

• posibilitatea ca disputele între firmele mici şi mijlocii
şi Autoritățile de management pentru fondurile europene
să fie rezolvate prin Sisteme Alternative de Rezolvare a
Disputelor, precum şi posibilitatea să fie decontate chel-
tuielile cu auditul privat din fonduri europene.

Sursa: finantare.ro
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Se desfiinţează copiile legalizate şi cazierele la MFE 

Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene,
a semnat Ordinul privind aplicarea dispozițiilor OUG
nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de sim-
plificare la nivelul administrației publice centrale şi
de modificare şi completare a unor acte normative,
precum şi Protocolul de colaborare între MFE şi Agen-
ția Națională de Administrare Fiscală, prin care se
elimină solicitarea de copii legalizate, cazierul ju-
diciar este înlocuit de declarație pe proprie răspun-
dere, iar cazierul fiscal va fi solicitat de către MFE
direct de la ANAF. 

Referitor la copiile legalizate ale unor docu-
mente, funcționarul însărcinat în acest sens din ca-
drul structurilor MFE va asigura certificarea confor-
mității cu originalul a copiilor depuse. 

În ceea ce priveşte cazierul judiciar, în cazul
achizițiilor publice, operatorul economic va da o de-

clarație pe proprie răspundere, iar funcționarii res-
ponsabili din MFE vor consulta Sistemul Național de
Evidență Informatizată a Cazierului judiciar (SNEICj)
sau vor solicita Inspectoratului General al Poliției Ro-
mâne (IGPR) un extras al acestuia.

În cazul proiectelor cu finanțare europeană,
operatorul economic va da o declarație pe proprie
răspundere în procesul de evaluare a cererilor de fi-
nanțare, iar funcționarii responsabili din MFE vor
consulta SNEICj sau vor solicita IGPR extras de pe
cazierul judiciar în procesul de contractare a finan-
țării europene nerambursabile. În procedura de or-
ganizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor
de natură contractuală funcționarii responsabili din
MFE vor consulta SNEICj sau vor solicita IGPR extras
de pe cazierul judiciar.

Sursa: finantare.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
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Conferinţa Naţională SUERD: Apel lansat
către autorităţi în vederea dezvoltării

oraşelor şi zonelor portuare
Conferința Națională»

SUERD „Dezvoltare integrată
urbană, portuară și turistică
- oportunităţi de finanţare
UE” a constituit prilej pentru
lansarea unui apel către
Parlament şi Executiv, prin
care li se solicită să se
implice în procesul de
aplicare a Strategiei UE
pentru Regiunea Dunării, prin
adoptarea unui set de
reforme şi măsuri de
sprijinire a oraşelor şi zonelor
portuare din România.

„Am lucrat la acest apel (...) fi-
indcă sunt multe carenţe legislative
și procedurale și, practic, de aproape
un an nu se reușește să se emită de
către Ministerul Finanţelor normele
metodologice pentru parteneriatele
public-private. La Banca Europeană
de Investiţii, România este singura
ţară care nu a depus vreun proiect
acceptat pe Fondul European de In-
vestiţii Strategice. Chiar și Bulgaria
are un proiect”, a declarat Sever
Avram, preşedintele executiv al Aso-
ciației „Comunităţile Locale Rive-
rane Dunării” (CLDR România), în
timpul conferinței organizate la Se-
nat. Acesta a solicitat, totodată, Mi-
nisterului Afacerilor Externe să con-
voace Forumul Național al Strategiei
UE pentru Regiunea Dunării. „Eu con-
sider că problema principală este un
leadership foarte anemic, puţin con-
cludent în acest moment din cauza
faptului că MAE nu reușește să îi
aducă la aceeași masă pe coordona-

tori de arii prioritare, nu reușește cu
Ministerul Fondurilor și cu cel al Fi-
nanţelor să facă un plan de acţiune
comun pentru a prezenta proiecte
majore. Este încă o transparenţă
foarte redusă, MAE nu a mai convo-
cat Forumul Naţional al Strategiei UE
pentru regiunea Dunării de peste
trei ani, cum eram obligat prin le -
ge”, a mai spus Avram. 

Prin apelul deschis se atrage aten-
ția că, pentru a accesa Fondul European
de Investiții Strategice (ESFI) stabilit
prin Planul juncker, este necesară „sta-
bilizarea și aplicarea coerentă a legi-
slaţiei existente sau completarea adec-
vată a acesteia privind Parteneriatul
Public-Privat (PPP), care să confere
compatibilitate cât mai largă, inclusiv
cu celelalte state partenere avansate
din cadrul macro-regiunii Dunării”. 

Potrivit semnatarilor apelului, în
vederea unei aplicări optime a Agendei
Urbane UE, este necesară şi îmbunătă-
țirea legislației privind responsabilita-
tea managementului şi dezvoltării zo-
nelor portuare şi a şantierelor navale,
„în așa fel încât comunităţile locale și
operatorii economici și turistici să
poată avea un cuvânt de spus și să con-
tribuie în mod efectiv la aplicarea unor
strategii de valorificare și dezvoltare a
acestor obiective”. 

Un alt aspect asupra căruia SU-
ERD atrage atenția autorităților ține
de identificarea de metode şi stimu-
lente concrete privind afacerile între-
prinzătorilor mici şi mijlocii din secto-
rul meşteşugăresc, inclusiv prin „uti-
lizarea componentei digitale pentru
dezvoltarea acestui gen de afaceri de
care să poată profita comunităţile în
ansamblul lor”. 

Introducerea pe scară largă a unor
modalități de sprijinire, prin lege, a re-
ținerii şi valorificării procesului de in-
ovare la sursă, în serviciul tinerilor in-
ovatori, al comunităților locale şi al re-
lansării oraşelor şi zonelor portuare,
precum şi promovarea consecventă şi
sistematică a bunelor practici dezvol-
tate în alte state dunărene şi europene
privind înființarea şi dezvoltarea unor
„spaţii creative” specifice în oraşele şi
zonele portuare pentru o transpunere
eficientă în practică a conceptului de
„dezvoltare inteligentă” - sunt alte
propuneri prevăzute în apelul deschis. 

totodată, se face referire şi la re-
vizuirea legislației actuale privind spon-
sorizarea, precum şi la necesitatea apli-
cării conceptului de „responsabilitate
socială corporativă”pentru companiile
mari care activează şi utilizează capa-
citățile portuare şi navale din oraşele
aflate în zona maritimă, de-a lungul Du-
nării sau aşezate pe afluenții principali
ai fluviului. 

Autoritățile ar trebui să aibă în
vedere şi „formularea unor politici și
metode care să transpună recoman-
darea UNESCO (Historic Urban Lan-
dscape - HUL) privind punerea în va-
loare a obiectivelor de patrimoniu
cultural și istoric în interacţiune cu
cele de tip urban-industrial sau le-
gate de turismul de tip ecologic,
peisagistic și ecumenic”. 

De asemenea, la conferință a
fost lansat oficial şi programul pos-
tuniversitar pentru formarea con-
sultanților în specializările bio-
economiei, intitulat „Managemen-
tul Bio-Economiei, Inovării și Gu-
vernanţei”.

(continuare în pag. 7) 

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Criteriile după care statul va finanţa 
restaurarea monumentelor istorice 

(continuare din pag. 6)

Cursurile se desfăşoară exclusiv online, pe o plat-
formă dedicată, cu acces personalizat, pe o perioadă de
trei luni. În urma unei evaluări bazate pe prezentarea în
scris a unui microproiect personal, prezentate în finalul
cursului, este obținut un certificat de absolvire eliberat
în co-tutelă de către Catedra Internațională Onorifică în
sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării „jean
Bart” - CIO-SUERD; Centrul de Biodiversitate al Acade-
miei Române; Asociația „Comunitățile Locale Riverane
Dunării”. Programul vizează înzestrarea cursanților cu
un set de competențe, precum şi cu înțelegerea inovării
în ştiințele vieții, atât de necesară celor care activează

în sectorul public, în mediul privat şi în zona ONG. În
acest sens, curricula este orientată către o gamă largă
de experți actuali sau de viitor care acționează în domenii
tehnologice de vârf, în scopul de a-i echipa în aşa fel
încât să poată oferi soluții la problemele practice legate
de strategii de inovare ale firmelor, politici şi reglemen-
tări, metodele colaborative în cercetare - dezvoltare,
guvernanță şi proprietate intelectuală. 

La Conferința Națională SUERD au participat, printre
alții, reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene,
Ministerului transporturilor, Ministerului Economiei şi ai
Autorității Naționale pentru turism.

Sursa: administratie.ro

Au fost stabilite criteriile după care statul va fi-
nanța restaurarea monumentelor istorice în cadrul
unui program național, ce va fi multianual. Prin acest
program se gestionează fondurile destinate cercetă-
rii, consolidării, restaurării şi punerii în valoare a mo-
numentelor istorice. Programul pentru restaurarea
monumentelor istorice este elaborat de Institutul Na-
țional al Patrimoniului (INP), potrivit strategiei Minis-
terului Culturii, şi supus aprobării acestuia. Astfel este
asigurată atribuirea contractelor de proiectare şi exe-
cuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție şi
punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acest program. 

În fiecare an, INP va face public anunțul privind înce-
perea procedurii de evaluare a monumentelor istorice în
vederea includerii în PNR pentru anul următor. 

Numărul de obiective noi incluse anual în program de-
pinde de alocarea bugetară anuală cu această destinație,
corelată cu necesarul de fonduri pe anul în curs pentru con-
tractele aflate în derulare. Prin bugetul alocat pentru PNR
în anul 2016 pot fi finanțate, în afara lucrărilor aflate în de-
rulare la data intrării în vigoare a prezentelor norme me-
todologice, lucrări de intervenții ce pot fi finalizate în acest
an, precum şi proiecte-pilot. 

Institutul Național al Patrimoniului propune reparti-
zarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, ținând cont
de următoarele reguli: 

a) să se asigure cu prioritate finanțarea obiecti-
velor monument istoric pentru care există contracte
în derulare, având drept obiectiv finalizarea anuală a
unui număr cât mai mare dintre acestea; 

b) să se finanțeze un număr de obiective noi ce
beneficiază de documentații tehnico-economice com-
plete avizate sau pentru care nu există documentații
tehnico-economice, corespunzător disponibilităților şi
perspectivelor de finanțare;

c) să se finanțeze lucrări de intervenții în prima
urgență pentru monumente ce prezintă pericol public
sau care sunt în situația de a suferi pierderi majore/ire-
versibile de substanță istorică; 

d) să se finanțeze proiecte-pilot, prin care să se
poată evidenția abordări şi metode-model de cerce-
tare, conservare, restaurare şi punere în valoare a mo-
numentelor istorice.

Includerea monumentelor istorice în PNR se reali-
zează în baza condițiilor de eligibilitate şi a unor criterii de
prioritate, prevăzute în anexa nr. 1, ce face parte inte-
grantă din normele metodologice, publicate recent. 

Pot fi incluse în acest program următoarele categorii
de monumente istorice: 

1. a) monumente istorice înscrise în Lista monu-
mentelor istorice, actualizată, aflate în proprietatea
publică sau privată a statului sau a unităților adminis-
trativ-teritoriale; 

2. b) monumente istorice înscrise în Lista monu-
mentelor istorice, actualizată, aflate în proprietatea
cultelor religioase recunoscute de lege; 

3. c) imobile cu acelaşi regim de proprietate că
cele prevăzute la lit. a) şi b), ce fac parte din categoriile
de monumente istorice ansamblu sau sit. 

(continuare în pag.8)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://administratie.ro/
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(continuare din pag.7)
Prin Programul de restaurare se poate asigura

finanțarea următoarelor servicii şi/sau lucrări: 
a) lucrări de intervenție în prima urgență şi

documentațiile tehnico-economice aferente pen-
tru monumente istorice ce prezintă pericol public
sau pentru monumente istorice care sunt în situa-
ția de a suferi pierderi majore/ireversibile de sub-
stanță istorică; 

b) documentații tehnico-economice pentru
restaurarea monumentelor istorice nou-introduse
în Program corespunzătoare fazelor de proiectare; 

c) lucrări de conservare, consolidare, restau-
rare şi punere în valoare a monumentelor istorice
pentru obiectivele monumente istorice pentru
care există documentații tehnico-economice avi-

zate din punct de vedere tehnic şi economic de că-
tre Ministerul Culturii sau de către INP, după caz,
şi pentru care au fost emise autorizații de con-
struire; 

d) asistență tehnică de specialitate (arhitec-
tură, arheologie, structura, instalații, componente
artistice), obligatorie pentru obiectivele monu-
mente istorice incluse în PNR pentru care se finan-
țează lucrări de intervenție în prima urgență pen-
tru monumente ce prezintă pericol public, lucrări
de conservare, consolidare, restaurare şi punere
în valoare a monumentelor istorice; 

e) dirigentarea lucrărilor finanțate prin PNR,
pentru care INP nu poate asigura cu angajații pro-
prii dirigentarea de şantier, conform legii. 

Sursa: finantare.ro

48 milioane de euro de la BIRD pentru un proiect
privind controlul poluării cu nutrienţi

România va împrumuta 48
milioane de euro de la BIRD, pen-
tru finanțarea unui proiect pri-
vind controlul integrat al poluării
cu nutrienți, în vederea alinierii
la cerințele Directivei UE a nitra -
ților, de protejare a calității apei
prin prevenirea poluării apelor
subterane.

Guvernul a aprobat săptă-
mâna tercută un proiect de lege
în acest sens, ce va fi transmis spre
dezbatere şi adoptare Parlamentului. Proiectul pri-
vind controlul integrat al poluării solului cu nutrienți
în România va fi realizat de Ministerul Mediului, Ape-
lor şi Pădurilor şi va cuprinde atât investiții la nivel
de comunități locale pentru reducerea acestui tip
de poluare, cât şi măsuri de consolidare a capacității
instituționale.

În cadrul comunităților locale se urmăreşte op-
timizarea managementului gunoiului de grajd şi a
altor materiale compostabile, plantarea de perdele
forestiere de protecție împotriva deversării de nu-
trienți, canalizarea şi tratarea apelor uzate, furni-
zarea de echipamente pentru îmbunătățirea faci -
lităților existente de stocare a gunoiului de grajd şi
de producere a compostului.

În ceea ce priveşte consolida-
rea capacității instituționale, Admi-
nistrația Națională „Apele Române”
(ANAR) va primi sprijin pentru mo-
nitorizarea şi raportarea către Mi-
nisterul Mediului şi Uniunea Euro-
peană a datelor referitoare la cali-
tatea apelor de suprafață şi subte-
rane.

Va fi desfăşurat un program
complex de pregătire şi formare a
personalului instituțiilor de nivel

național, regional şi județean pentru monitorizarea,
controlul şi raportarea datelor în cadrul Directivei
UE a nitraților şi a Directivei-cadru în domeniul apei.

De asemenea, va fi furnizată asistență tehnică
pentru actualizarea Codului de bune practici agri-
cole şi vor fi desfăşurate activități de training şi
demonstrații la nivelul fermelor, pentru promovarea
adoptării şi respectării de către fermieri a acestui
cod.

De asemenea, se vor derula acțiuni de infor-
mare publică privind mai buna igienizare în mediul
rural, protecția calității apei de băut, practici agri-
cole prietenoase mediului şi va fi promovată
educația de mediu în rândul noilor generații.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.finantare.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro
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Dialog social cu mediul privat: Strategia
Naţională privind Incluziunea Socială 

şi Reducerea Sărăciei 2015 - 2020
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi

Persoanelor Vârstnice a organizat masa rotundă cu
tema „CSR și Strategia Naţională privind Incluziunea
Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020. Cum pot co-
labora sectorul privat și Guvernul pentru scăderea a
numărului de persoane care trăiesc în sărăcie?”

Scretarul de stat, Oana țoiu, a arătat că este ne-
voie de o abordare nouă pentru combaterea sărăciei,
la care Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale
şi Persoanelor Vârstnice deja lucrează, iar contribuția
angajatorilor şi a finanțatorilor de proiecte este ex-
trem de importantă.

„Ne-am asumat ca ţară scoaterea din sărăcie a
mai mult de jumătate de milion de oameni până în
2020 dar, deși PIB-ul a înregistrat creșteri în ultimii
ani, sărăcia relativă a crescut la rândul ei și este
cruntă în rândul copiilor: 1 din 3 copii este afectat de
acest fenomen. Sărăcia este și o piedică în calea an-
gajării și în contextul în care vom pierde din forţa de
muncă activă, din cauza îmbătrânirii populaţiei și a
migraţiei, este vital să mobilizăm resursele umane
din grupurile vulnerabile. E nevoie de o altă abordare,
care să asigure accesul la oportunitate, la angajare,
la antreprenoriat social, la servicii sociale, medicale
și la educaţie ca aceste familii să devină contribuitori
activi în societate. La asta lucrăm acum în implemen-
tarea strategiei și a pachetului de măsuri anti-sărăcie,
la a asigura o șansă abilităţii dincolo de vulnerabili-
tate, și pentru asta avem nevoie și de colaborarea
dumneavoastră ca angajatori, finanţatori de proiecte
și purtători de mesaj pentru angajaţii, furnizorii și
clienţii dumneavoastră”, a declarat doamna secretar
de stat, Oana țoiu.

Reprezentanții mediului privat au apreciat
inițiativa Ministerului Muncii, Familiei, Protecției So-
ciale şi Persoanelor Vârstnice, de a iniția acest dialog
cu mediul privat, arătând că şi pentru companii este
important ca banii pe care îi alocă să fie investiți având
la bază o gândire strategică pe termen lung.

Participanții au mai menționat nevoia de a eli-
mina nu numai barierele fizice şi financiare de acces,
ci şi pe acelea impuse de mentalitățile prezente acum
în societate, în aşa fel încât gradul de ocupare a per-

soanelor cu dizabilități să crească, precum şi accesul
la educație şi sănătate în comunitățile de romi.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre modalitățile
de a sprijini afacerile sociale prin achiziții private, pre-
gătirea unui pachet de sprijin a angajării grupurilor
vulnerabile şi a susținerii mobilității acestora, nevoia
unor caravane în comunitățile defavorizate şi dispo-
nibilitatea mediului privat de a susține cu resurse fi-
nanciare, voluntari şi expertiza comunităților locale
în implementarea strategiei, precum şi de nevoia alo-
cării de resurse pentru programele de prevenție.

Strategia Națională privind Incluziunea Socială şi
Reducerea Sărăciei 2015 - 2020, aprobată de Guvernul
României prin HG nr. 383/2015, Pachetul integrat pen-
tru combaterea sărăciei, alături de site-ul antisara-
cie.mmuncii.ro, Atlasele Zonelor Rurale, al Zonelor
Urbane Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale
din România, precum şi alte măsuri aflate în pregătire,
reprezintă instrumente ce pot direcționa acțiuni şi
proiecte - complementare eforturilor publice - ale me-
diului privat.

Secretarul de stat, Oana țoiu a lansat o invitație
şi companiilor care au o investiție în comunitate, în
domenii precum sănătate, educație, servicii sociale,
ocuparea grupurilor defavorizate, sprijinirea antre-
prenoriatului social şi care vor să ia parte la urmă-
toarele întâlniri, să se înscrie la adresa: cabi-
netss@mmuncii.ro.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro


Împletită cu târgul Meşterilor Populari,»
Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeşelului
adună la Mioveni creatori din Argeş (Piteşti,
Albota, Bradu, Coşeşti, Leiceşti, Curtea de
Argeş, Ștefăneşti), Vâlcea (Băbeni, Horezu) şi
Prahova (Breaza). Condica manifestării
organizate în perioada 30 septembrie – 2
octombrie de primărie şi Centrul Cultural
Mioveni a fost semnată şi de producători
agricoli sau apicultori conjudețeni (Budeasa,
Dâmbovicioara, Fundata, Rucăr, Căteasca,
topoloveni, Poenarii de Muscel, Stoeneşti,
Mărăcineni) şi din afara județului (Vâlcea, Olt,
Hunedoara, timiş, Vrancea). Startul oficial al
evenimentului a fost marcat de organizarea
unui spectacol folcloric în Centrul Civic
Mioveni.

În prima parte a manifestării artistice şi-au dau
concursul Ansamblul Muguraşii Mioveniului şi soliştii
Andrei Vilău, Alecsandra Păunoiu, Mariana Popa Pa-
trichi, Doina Istrate, Geta Silveanu, tița tudose, Ana
Bardici, Daniela Anghel, Radu Ștefan tatan, Mihaela

Walmar şi Mariana Popa. În partea a doua a programu-
lui au evoluat Ansamblul „Plai de dor”, Mihaela Fe-
raru, Izabel Cristescu, George Dumitrache, Mihaela
Costache, Valentin Poienariu, Liliana Matei, Diana Că-
linescu, Mitică tavă, Daniela Cernea, Nineta Popa,
Cristina Udrea, Alin Pavelescu, Mioara Raica, Gabriela
Argeşanu, Elena Sima, Constantin Gagiu, Mihaela Chi-
rițescu, Marcela Fota, Nuți şi Vasile tapota Lătărețu.

Spectacolul folcloric de sâmbătă a avut loc tot la
Centrul Civic Mioveni, unde au cântat şi încântat An-
samblul de mandoline „Nova”, Grupul folcloric „Do-
ruleţul”, Flori Caftaliu, Costel Caftaliu, Mariana Stan,
Lămâița Văduva, Marian Dragomir, Maria Ștefan, Gru-
pul folcloric „Cununa Domneștiului”, Mitică tavă, Flo-
rica jinga, Florin Pârlan, Camelia Conovici, Daniela
Cernea, Nicu şi Nina Spânu, Georgel Nucă şi Grupul
folcloric „Doruri muscelene”.

În ultima zi a evenimentului, Centrul Civic Mio-
veni a răsunat de muzică populară. Artiştii zilei au fost
Valentin Sanfira, Ansamblul „Plai de dor”, Mihaela Fe-
raru, Izabel Cristescu, George Dumitrache, Mihaela
Costache, Valentin Poienariu, Liliana Matei, Diana Că-
linescu, Mitică tavă, Daniela Cernea, Nineta Popa, Ma-
ria Loga, Delia Barbu, Neta Soare şi Rodica Mitran.

Sursa: ziarulargesul.ro

Spațiul verde ce separă sensurile de mers pe cea
mai importantă arteră din Călăraşi va fi gata la 1 noiem-
brie. Lucrările la cel mai modern scuar din Bărăgan, o
investiție de 1,4 milioane de lei, fără tVA, sunt la final.
Amenajarea peisagistică şi arhitecturală a celor peste
13.000 mp de teren a început în primăvara acestui an. 

Pe scuar vor planta magnolii, arbuşti, rulouri de ga-
zon şi vor monta lămpi solare pentru iluminat pe cea
mai important arteră din circulație a oraşului. „Valoarea
contractată a investiţiei este de 1.482.289,18 lei, fără
TVA. În această zonă se vor monta borduri, mobilier ur-
ban, lămpi solare pentru iluminat și mult spaţiu verde.

Vom planta 585 de arbori, dintre care 14 bucăţi de mag-
nolii, 259 de bucăţi arbuști foioși din 3 specii, 326 de
bucăţi arbuști din 4 specii, întreaga suprafaţă propunsă
pentru amenajare va acoperi 13.136 mp”, a precizat
Marian Gheorghe, director executiv în Primăria Călăraşi. 

La noul spațiu verde s-au montat deja instalația
electrică şi partea de automatizare, s-a supraînalțăt
zona şi s-au montat bordurile. În perioada următoare,
conform declarațiilor autorităților locale, vor fi plantați
pomii, iar în ghivecele de piatră vor fi aduşi arbuşti co-
lorați.

Sursa: adevarul.ro
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Târgul Meşterilor Populari 
şi Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeşelului

Argeş

Lucrările de înfrumuseţare 
a celei mai importante artere de circulaţie 

din Călăraşi vor fi gata la 1 noiembrie

Călăraşi

http://www.ziarulargesul.ro
http://www.adevarul.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 29 septembrie, Școala»
Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” din
târgovişte a aniversat 100 de ani de
activitate. Cu această ocazie, îndrumați
de cadrele didactice, elevii şcolii au
susținut momente artistice pentru
celebrarea unității de învățământ. 

În 1890 se înființa în Mahalaua sârbească Școala
rurală mixtă cu program urban nr. 3 pentru clasele
I şi a II-a. Spațiul şcolii era de fapt o cameră a ha-
nului lui Nicolai al Mandei, zis teodorescu din Calea
Domnească, nr. 41, la bariera Bucureştilor.

După absolvirea celor două clase, elevii puteau
continua la Școala nr. 2. În 1915, la insistențele di-
rectorului de atunci al şcolii, I.Chițescu, Samuel Io-
sif, comerciant şi mare industriaş din târgovişte,
proprietar al fabricii de spirt de pe Calea Ploieşti,
face donație oraşului „tot locul cu casa și tot locul
arabil, situate în Calea Domnească, nr. 322, liber
de orice sarcină și evaluat la cca. 12000 de lei, plus
suma de 40.000 cu care pe acest teren să se con-
struiască un local de școală pentru copiii din acest
oraș spre a se instala în Școala nr. 3”.

Școala construită în 1916 (local în care funcțio-
nează şi astăzi) avea 4 săli de clasă mari, spațioase,
şi încă o sală destinată atelierului. La parter se mai
afla şi cancelaria (unde funcționeză şi astăzi). La
etaj se afla locuința directorului formată din sufra-
gerie (actualul cabinet al directorului), două dor-
mitoare (astăzi săli de clasă) şi bucătăria (în prezent
Secretariatul).

În 1973 s-a realizat extindere, adăugându-se
vechiului local încă 5 săli de clasă, un laborator de
fizică – chimie, o sală pentru atelier, un cabinet de
logopedie şi o cameră a pionierului, spații cărora
de-a lungul anilor li s-au schimbat destinația deve-
nind săli de clasă, sală de sport (improvizată), ca-
binet de informatică.

Începând cu anul şcolar 2015 - 2016, Școlii „Sma-
randa Gheorghiu” i-a fost arondată, prin decizia In-
spectoratului Școlar județean Dâmbovița, Școala
Gimnazială „Grigore Alexandrescu” târgovişte.

Școala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” este
singura unitate de învățământ multietnică din mu-
nicipiul târgovişte. În prezent, aici învață alături de
români, elevi bulgari din cartierul sârbesc şi rromi.

Sursa: dambovitanews.ro

100 de ani de activitate 
pentru Școala „Smaranda Gheorghiu” din Târgovişte
Dâmboviţa

Autoritățile publice locale din Giurgiu au anun -
țat, cu ocazia lansării proiectului transfrontalier „Re-
ţeaua de biciclete electrice în regiunea de graniţă
România-Bulgaria”, că municipalitatea îşi propune
realizarea a 19 kilometri de piste de biciclete şi poate
să o facă foarte rapid, deoarece infrastructura rutieră
din oraş permite acest lucru. 

„Este o noutate în a pune la dispoziţia cetăţenilor bi-
ciclete electrice, acest concept vine în completarea sau în
susţinerea Planului de mobilitate urbană durabilă a tuturor
localităţilor. Municipiului Giurgiu, prin Planul mobilitate
urbană, și-a stabilit realizarea a 19 km de piste de biciclete
în municipiu, infrastructura rutieră permite realizarea
foarte rapidă a acestora, pentru că străzile de intrare în
oraș sunt străzi largi, de aproape 14 metri lăţime”, a de-

clarat primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu. 
totodată, se doreşte dezvoltarea unui circuit tu-

ristic de biciclete, în care să fie incluse principalele
obiective turistice din oraş, dar şi în legătură cu obiec-
tivele din Ruse (Bulgaria), oraş care a dezvoltat deja
o rețea de piste de biciclete. Agenția de Dezvoltare
Regională şi Centrul de Afaceri din Vidin sunt lideri ai
acestui proiect ce va beneficia de finanțare din FEDR,
iar Asociația Română pentru Industria Electronică şi
Software (ARIES) Filiala Oltenia şi PLIMM Calafat sunt
parteneri. În proiect sunt incluse 32 de localități din
România şi Bulgaria, din zona transfrontalieră, care
vor fi dotate cu un număr cuprins între cinci şi zece
biciclete electrice, precum şi cu stații de încărcare. 

Sursa: administratie.ro

Municipalitatea Giurgiu îşi propune 
să realizeze 19 kilometri de piste de biciclete

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://dambovitanews.ro
http://administratie.ro/
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De curând a fost inaugurată stația de epurare
de la Feteşti, prima de acest fel construită în mu-
nicipiu. Până la realizarea acestei investiții, ce a
avut o valoare de peste 26 milioane de lei, în
Feteşti, sistemul de canalizare era dirijat direct
din brațul Borcea. Stația de epurare este una din-
tre cele mai moderne din România, fiind prevăzută
cu treaptă terțiară, impresionantă ca mărime şi
capacitate. tot sistemul este automatizat şi foarte
compact, ceea ce asigură costuri reduse şi uşurință
în expoatare, fiind deservită de doar 10 angajați. 

Investiția în stația de epurare are, aşadar, o
valoare de 26,28 milioane de lei, din care RAjA a
contribuit din fonduri proprii cu suma de 3 mi-
lioane de lei, iar municipalitatea Feteşti cu 100 de
mii de lei. Investițiile realizate în Feteşti pentru
reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimen-
tare cu apă şi canalizare sunt în valoare de 845 de
milioane de lei, la asigurarea fondurilor necesare
contribuind RAjA cu o cofinanțare de 12,2 milioane
de lei, iar Unitatea Administrativ-teritorială Feteşti
cu 1,6 milioane de lei. 

Este a 15-a stație de epurare inaugurată în ca-
drul POS Mediu a regiunii Constanța – Ialomița. 

Până la această dată, în Feteşti s-au făcut 10
puțuri noi de adâncime, ce asigură debitul normal
de apă şi în cantitate suficientă pentru municipiu,
s-au construit 78 km de rețea de canalizare, s-a
realizat o conductă de refulare de aproape 10 km,
s-au construit 14 km de rețea de distribuție a apei,
10 noi stații de pompare ape uzate şi, desigur,
stația aceasta nouă de epurare. 

Sursa: obiectiv.net

S-a inaugurat 
staţia de epurare de la Feteşti

Ialomiţa

timp de trei zile, în perioada 30»
septembrie - 2 octombrie, prahovenii şi
toți cei care iubesc vinul de calitate şi
buna dispoziție au participat la
Sărbătoarea Vinului de la Valea
Călugărească. Evenimentul, aflat la cea
de-a XV-a ediție, a avut ca scop
promovarea produsului local tradițional -
vinul din podgoriile localității Valea
Călugărească.

Pe parcursul celor trei zile au fost organizate
o serie de activități devenite de acum tradiționale.
Cu această ocazie a avut loc concursul de vinuri,
unde producătorii care au prezentat câte două vi-
nuri din fiecare soi au fost premiați. 

Distracția localnicilor şi a turiştilor a fost asi-
gurată de ansambluri folclorice profesioniste, for-
mații artistice de amatori, precum şi multe alte
formații din România. 

Sursa: ziarulprahova.ro

Sărbătoarea Vinului 2016, 
la Valea Călugărească

Prahova

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

http://www.ziarulprahova.ro
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10 milioane de lei 
pentru fostul Spital orăşenesc din Alexandria

Teleorman

Fostul Spital orăşenesc cunoscut sub»
denumirea „La Broaște”, din strada
Mihăiță Filipescu, în vecinătatea Policlinicii,
va intra intr-un proces de reabilitare. 

Mai precis, este vorba despre spațiile în care
funcționează secțiile de oncologie şi dermato-ve-
nerice din cadrul Spitalului județean de Urgență
Alexandria. 

Starea de degradare accentuată a spațiilor în
care funcționează cele două secții a necesitat
investiții urgente, soluția fiind adoptată în şedința
Consiliului județean teleorman, desfăşurată în
cursul săptămânii trecute. 

Astfel, consilierii județeni au aprobat indica-
torii şi documentația tehnico-economică privind
amenajarea şi dotarea secțiilor dermato-venerice
şi oncologie, realizarea centrului de îngrijiri pa-
leative pe lângă secția de oncologie şi extinderea
clădirii cu secție de recuperare medicală. 

Valoarea totală a investiției se ridică la suma
de 10.000.000 de lei, din care 6.161.571 de lei re-

prezintă contravaloarea lucrărilor de construcții-
montaj. Din suma totală necesară pentru realiza-
rea acestui obiectiv de investiții a fost aprobată
suma aferentă obținerii studiului de fezabilitate. 

Durata de realizare a investiției este de 24 de
luni. Banii necesari pentru realizarea acestui obiec -
tiv de investiții vor proveni din bugetul județului
teleorman şi din fonduri europene.

Vor fi executate lucrări de consolidare a struc -
turii şi refacere a arhitecturii clădirilor, se vor în-
locui instalațiile electrice interioare şi exterioare,
instalațiile de stingere a incediilor şi a celor de
alimentare cu apă caldă pentru consumul mena-
jer, instalațiile de canalizare, instalațiile termice
şi de ventilație, instalațiile de oxigen necesar în
secțiile medicale. 

De asemenea, va fi amenajată o nouă gospo-
dărie de apă pentru consum menajer şi stins ince-
dii şi se vor executa lucrări de extindere a clădirii
cu o secție de recuperare medicală şi dotarea
acesteia cu aparatură medicală.

Sursa: ziarulmara.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulmara.ro
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EurActiv / 1 octombrie 2016

Adevărul/ 2 octombrie 2016

Fonduri-structurale.ro / 3 octombrie 2016

Adevărul / 1 octombrie 2016
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Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEȘ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEȘTEANU, Șerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 3 octombrie 2016

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. Dacă sunteți interesați

să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare

(maxim 1.500 de 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) şi va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației

Publice, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor

dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.

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

fax: 0242/313.167.

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

