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vineri, 13 octombrie, la sediul ADR»
Sud Muntenia s-a semnat contractul de
finanțare pentru proiectul „Consolidare,
restaurare, conservare și punere în
valoare arhitectură și pictură murală a
Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfira,
județul Prahova – executată `a fresco` de
Nicolae Grigorescu”.

Prin acest contract, Mănăstirea Zamfira, în ca-
litate de beneficiar, primește finanțare nerambur-
sabilă în cadrul Programului operațional Regional
2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea me-
diului urban și conservarea, protecția și valorifi-
carea durabilă a patrimoniului cultural”, Priorita-
tea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, pro -
movarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cul -
tural”. valoarea totală a cererii de finanțare este
de 19.555.986,32 lei, din care 16.622.588,37 lei re pre -
zintă fonduri nerambursabile feDR, iar 2.542.278,22
lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Proiectul de investiție, ce are o perioadă de im -
plementare de 45 de luni, respectiv între data 1 iu -
lie 2015 și data de 31 martie 2019, vizează restaura -
rea, consolidarea, valorificarea și promovarea du-
rabilă a Bisericii „Înălțarea Domnului” și „Sf. Nifon” –
Mare, monument istoric ce face parte din Ansam-
blul Mănăstirii Zamfira din comuna Lipănești, ju -
dețul Prahova.

Cu ajutorul fondurilor europene se urmărește
valorificarea durabilă a potențialului istoric și tu-
ristic al acestui obiectiv de patrimoniu, prin pro-
tejarea și revitalizarea unicei picturi executate ̀ a
fresco` de nicolae Grigorescu.

unicitatea obiectivului Bisericii Mari derivă
din frumusețea și importanța artistică a picturii.
Această biserică este primul lăcaș de cult pictat în
întregime de nicolae Grigorescu, la vârsta de 18 ani,
unicitatea fiind dată de faptul că este singura exe-
cutată „în frescă” de marele pictor.

Atât pictura murală, cât și icoanele iconostasu -
lui au fost executate în anii 1856 – 1857. De-a lun-

gul timpului, pictura Bisericii Mari a suportat mai
multe lucrări de restaurare. În 1904, mitropolitul
Ghenadie Petrescu a inițiat executarea picturii în
ulei, peste cea a lui nicolae Grigorescu, autor fiind
pictorul toma vintilescu. Între anii 1951 și 1953,
pictorii Gheorghe vânătoru și Constantin Călinescu
fac repictări în tempera. ultima și adevărata res-
taurare are loc în anii 1986 – 1989, când pictorul Ion
Chiriac înlătură toate picturile prin decupaje și scoa -
te la suprafață pictura originală a lui nicolae Grigo -
rescu, intervenind acolo unde a fost neapărat ne-
voie. Această bijuterie arhitectonică este compa-
rată cu un frumos chivot alb de către cei ce au des-
cris-o de-a lungul timpului.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Pro-
gramului operațional Regional s-au depus până în
prezent în total aproape 800 de proiecte, prin care
aplicanții solicită fonduri feDR și de la bugetul de
stat în valoare de peste 2,90 miliarde de lei. Dintre
acestea, până în prezent s-au semnat contracte de
finanțare pentru 87 de aplicații, prin care benefi-
ciarii vor obține fonduri nerambursabile ce însu-
mează peste 470 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este organism Intermediar
pentru PoR 2014 - 2020 și are responsabilități dele -
gate pentru implementarea acestui program. Mai mul -
te detalii despre posibilitățile de finanțare din PoR
puteți obține contactând experții Serviciului Co-
municare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
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Seminar de instruire destinat
noilor beneficiari POR din Sud Muntenia
joi, 12 octombrie, ADR Sud Muntenia,»

în calitate de organism Intermediar pentru
PoR în regiunea noastră, a organizat un
seminar de instruire pentru noii beneficiari
de fonduri nerambursabile din Progamul
operațional Regional 2014 – 2020.

evenimentul a avut loc la sediul Agenției din Că -
lărași, fiind destinat beneficiarilor publici și privați
din regiunea Sud Muntenia, care au semnat de curând
contracte de finanțare în cadrul PoR 2014 – 2020.

Prin noile contracte, beneficiarii au primit fi -
nanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare
5, Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de ac -
țiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, re-
vitalizării orașelor, regenerării și decontaminării
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zo-
nelor de reconversie), reducerii poluării aerului și
promovării măsurilor de reducere a zgomotului”
și în cadrul Axei prioritare 2, Prioritatea de inves -

ti ții 2.1 „Promovarea  spiritului antreprenorial, în
special prin facilitarea exploatării economice a
ideilor noi și prin încurajarea creării de noi între-
prinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Cu această ocazie, reprezentanții echipelor
de implementare a proiectelor Regio au aflat in-
formații importante despre etapele de implemen-
tare a proiectelor, subiectele abordate fiind legate
de obligațiile ce revin beneficiarilor în realizarea
materialelor de informare și publicitate, de mana-
gementul proiectelor, monitorizarea și verificarea
contractelor de finanțare, implementare, cerințe
minime pentru implementarea cu succes a proiec-
telor, indicatori, vizitele de monitorizare, măsura-
rea și raportarea progresului, precum și despre mo-
dificările ce pot surveni la contractul de finanțare.
Alte teme de discuție au vizat instrucțiunile de
prefinanțare, plata și rambursarea cheltuielilor,
achizițiile publice în cadrul proiectelor‚ principii
și reguli.

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


4Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 344 / 9 - 15 octombrie 2017

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

EVEN
IM

EN
TE

EVEN
IM

EN
TE VIITO

A
RE

INDAGRA Brokerage Event 2017
În perioada 26 – 27 octombrie,»

ADR Sud Muntenia organizează INDAGRA
Brokerage Event 2017, unul dintre cele
mai importante evenimente din acest an
de brokeraj de tip business to business! 

INDAGRA Brokerage Event 2017, derulat în cola -
borare cu enterprise europe network (een), va avea
loc la Complexul expozițional RoMeXPo din Bu curești,
între orele 10:00 și 18:00, tematica de lucru fiind in-
dustria alimentară și agricul tura.

evenimentul se adresează firmelor ce activea -
ză în următoarele sectoare:

• producători și distribuitori de utilaje agricole;
• echipamente pentru irigații;
• semințe și material săditor;
• îngrășăminte;
• sere și solarii;
• echipamente zootehnice;
• producători și distribuitori de echipamente zooteh-

nice, pentru creșterea animalelor și păsărilor, abatorizare;
• producători și distribuitori de produse și echi -

pamente în domeniul horticulturii și viticulturii;
• industria alimentară;

• vinuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice.
organizarea acestui eveniment va fi sprijinită

de un număr mare de instituții membre ale rețelei
een din România, Republica Moldova, Serbia și ungaria.

Participarea la sesiunea de brokeraj este gra-
tuită, cheltuielile legate de deplasare urmând a fi
suportate individual de către participanți. Limba
de lucru este engleza. 

Înregistrarea participanților și stabilirea întâlni -
rilor se face prin serviciul online al evenimentului debro -
keraj InDAGRA 2017, disponibil la adresa www.pit-
chandmatch.com/event/InDAGRA2017_B2B/signup.
vă invităm să completați cât mai detaliat profilul,
cu informații relevante despre compania dumnea-
voastră, pentru a vă spori șansele de a avea un nu-
măr cât mai mare de întâlniri.

Menționăm că până în data de 16 octombrie s-au
înscris 69 de firme. Informații suplimentare se pot
obține de la Serviciul Dezvoltare - tel.: 0242/331.769;
e-mail: programe@adrmuntenia.ro.

Întâlnirea adunării generale a Asociaţiei ROREG
În data de 9 octombrie, ADR Sud Muntenia,

prin directorul adjunct organism Intermediar pen-
tru PoR, Mariana vișan, a participat la întâlnirea Adu -
nării Generale a Asociației Agențiilor pentru Dez-
voltare Regională din România – RoReG, ce a avut loc
la București. Principalele subiecte de pe ordinea de
zi au vizat: armonizarea activităților celor 8 Agenții
pentru Dezvoltare Regională (ADR) din România în
demersurile de implementare ale Programului ope -
rațional Regional (PoR) 2014-2020, alegerea noii
conduceri a Asociației RoReG, precum și stabilirea
unui plan de activități pentru următorii 2 ani.

Sorin Maxim, președintele RoReG, a prezentat ac -
tivitățile ce au fost desfășurate în cadrul Aso ciației
RoReG în perioada aprilie 2015 – octombrie 2017. De
asemenea, au fost purtate discuții privind corelarea
activităților de evaluare și selecție a proiectelor, pre -
cum și a sistemului de implementare și monitorizare
a proiectelor contractate în cadrul PoR 2014-2020.

totodată, în cadrul reuniunii de la București,
a fost aleasă noua conducere a Asociației RoReG
pentru un mandat de 2 ani: Sorin Maxim, directorul
general al ADR-vest, a fost reconfirmat în funcția
de președinte al Asociației RoReG, iar vicepre șe dinți
au fost aleși Marilena Bogheanu, director general ADR
Sud-vest oltenia, și vasile Asandei, director general
ADR nord-est.

În ceea ce privește planurile de viitor, noua e -
chipă de conducere a Asociației RoReG a propus or -
ganizarea în anul 2018 a unei conferințe naționale,
forumul Regiunilor, un eveniment de promovare a
regiunilor și a domeniului dezvoltării regionale. De
asemenea, Asociația RoReG va continua să acțio ne -
ze ca interfață în relația cu Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și fondurilor eu-
ropene și autoritățile centrale pentru o abordare
unitară și comună asupra aspectelor și intereselor
ce vizează implementarea PoR 2014-2020.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
www.pitchandmatch.com/event/INDAGRA2017_B2B/signup
www.pitchandmatch.com/event/INDAGRA2017_B2B/signup
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Andreea Marina Dogaru
• 10 ani de activitate în cadrul ADR

Sud Muntenia!
În data de 15 octombrie, colega noastră Andreea Marina

Dogaru, expert Serviciul Dezvoltare, împlinește 10 ani de ac-
tivitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi mulțumim
pentru colegialitate și întreaga activitate desfășurată de-a lun-
gul celor 10 ani la Biroul județean Giurgiu al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

IN
FO

 PO
R 2014 - 2020

Noi fonduri nerambursabile pentru oraşele mici şi mijlocii
din Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020!

Regiunea Sud Muntenia va beneficia de noi fonduri
nerambursabile europene prin Programul operațional
Regional 2014 – 2020, pentru îmbunătățirea calității vie -
ții populației în orașele mici și mijlocii!

În cadrul celei de-a șaptea reuniuni a Comitetului
de Monitorizare pentru Programul operațional Regional,
ca urmare a analizei privind stadiul implementării PoR
2014 – 2020, precum și a discuțiilor cu reprezentanții Co -
misiei europene, a reieșit necesitatea modificării progra -
mului pentru atingerea țintelor de absorbție stabilite.

una dintre propunerile de modificare a programu-
lui analizate și aprobate de membrii CM PoR vizează
introducerea unei noi linii de finanțare – Axa prioritară
13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, ca -
re urmărește îmbunătățirea calității vieții populației în ora -
șele mici și mijlocii din România, precum și incluziunea
socială a populației defavorizate, prin sprijinirea inves -
ti țiilor în infrastructura de bază, centre sociale, comu-
nitare etc.. Astfel, prin această nouă axă vor putea fi
realizate următoarele tipuri de investiții: construi -
re/reabilita re/modernizare/extindere a clădirilor des-
tinate utiliză rii publice pentru servicii sociale de zi, edu-
cative, cultu rale și recreative, cu scopul de a crea, îm -
bunătăți sau ex tinde serviciile publice de bază, inclusiv
dotarea aces tora cu echipamente specifice; creare/mo-
dernizare/rea bilitare a spațiilor destinate utilizării pu-
blice (ex.: parcuri, spații verzi, spații publice, scuaruri,
locuri de joacă pentru copii, alei pietonale, străzi, tro-
tuare, piste pentru bicicliști), inclusiv utilități, precum
și facilități pentru activități sportive și recreaționale de

mici dimensiuni (ex.: terenuri de sport), Wi-fi în spațiile
publice și mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.).

Aceste tipuri de investiții nu sunt activități noi, în-
trucât se regăsesc pentru finanțare în versiunea curentă
a Programului operațional Regional prin alte axe prio-
ritare, respectiv Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile” (Prioritățile de investiții 4.2 – revita-
lizare urbană și 4.3 – regenerarea comunităților mar-
ginalizate), Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului
urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural” (Prioritatea de investiții 5.2
– revitalizarea orașelor) și Axa prioritară 9 „Sprijinirea
regenerării economice și sociale a comunităților defa-
vorizate din mediul urban”. Alocarea financiară totală
pentru Axa prioritară 13 este de 200 de milioane de
euro, din care alocarea regio nală pentru Sud Muntenia
este de 24,29 milioane de euro. Menționăm că ulterior
aprobării modificărilor adu se programului de către
membrii Comitetului de monitorizare, noua versiune a
Programului operațional Regio nal 2014 - 2020 va fi trans-
misă Comisiei europene, prin in termediul sistemului elec-
tronic SfC 2014, pentru aprobare. Reuniunea Comitetului
de Monitorizare pentru Programul operațional Regional
2014 – 2020, ce a avut loc marți, 10 octombrie, la Bucu -
rești, în prezența reprezen tanților Comisiei europene, a
fost un bun prilej de dezba teri ample cu privire la pregă -
tirea proiectelor, stadiul contractării și măsurile de efici -
entizare a implementării proiectelor. La eveniment au
participat reprezentanți ai tuturor instituțiilor naționale
implicate în gestionarea PoR și ai partenerilor.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Noi modificări pentru Ghidul solicitantului
pentru reducerea emisiilor de carbon

în municipiile reşedinţă de judeţ
În data de 12 octombrie s-a emis ordinul de mo -

dificare a Ghidului solicitantului - Condiții speci-
fice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de
proiecte cu numărul PoR/2017/4/4.1/1, obiecti-
vul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin investiții ba-
zate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Principalele modificări sunt ilustrate în docu-
mentul denumit Sinteza principalelor modificărilor
la Ghidului solicitantului - Condiții specifice de ac-
cesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte
cu numărul PoR/2017/4/4.1/1 și vizează:

extinderea termenului de depunere a proiec-•
telor complementare la 10 zile lucrătoare;

extinderea situațiilor în care valoarea maximă•
eligibilă a cererilor de finanțare poate fi de
25.000.000 de euro;

corelarea, explicitarea și completarea, după caz,•
a unor aspecte prevăzute în forma inițială a ghidu -
lui, privind solicitanții și activitățile eligibile;

includerea subactivității eligibile privind con-•
struirea de parcaje pentru biciclete și eliminarea

sintagmei „în zonele centrale ale municipiilor re-
ședință de județ” din activitatea Construirea/mo-
dernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale,
categoria B de activități, secțiunea 4.3.1.1;

includerea în cadrul subcategoriei 45 - Chel-•
tuieli pentru consultanță, a cheltuielilor eligibile
privind serviciile de consultanță/asistență juridică
în scopul elaborării documentației de atribuire
și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contrac-
telor de achiziție publică, dacă este cazul;

includerea cheltuielilor privind rețelele aferen -•
te unor sisteme de utilități publice, din corpul infra -
structurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile;

diminuarea pragului minim de acceptare a unei•
cereri de finanțare în urma etapei de evaluare tehni -
că și financiară, la 60 de puncte;

forma consolidată a Ghidului solicitantului es -
te publicată pe website-ul Agenției, secțiunea Pro-
gram> Axe> Axa 4 – Dezvoltare urbană, link: http://re -
gio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4-
-dezvoltare-urbana/, precum și pe website-ul pro-
gramului: www.inforegio.ro.

S-a modificat Ghidul solicitantului
aferent Axei prioritare 6 - SUERD

Miercuri, 11 octombrie, s-a modificat Ghidul soli -
citantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor
în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastruc -
turii rutiere de importanță regională”, apel dedicat
sprijinirii obiectivelor Strategiei uniunii europene
privind regiunea Dunării (SueRD). Modificarea vizea -
ză Anexa 6.1.2 a) pentru Ghidul solicitantului prin
modificarea Punctului 1.2.1 - Lungimea drumurilor
județene/traseelor reabilitate/modernizate con-
ectate la ten t. Restul con di țiilor și prevederilor
din ghidul specific rămân neschimbate. Ghidul soli -
citantului, împreună cu anexele aferente pot fi con -
sultate pe website-ul Agen ției, secțiunea Program >
Axe > Axa 6 – Drumuri, link: http://regio.adrmunte -
nia.ro/por_2014-2020/s 1283/axa-6--drumuri/, pre -
cum și pe website-ul programului: www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1283/axa-6--drumuri/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1283/axa-6--drumuri/
http://www.inforegio.ro


vineri, 13 octombrie, s-a modificat Ghidul so-
licitantului - Condiții specifice de accesare a fon-
durilor pentru apelurile aferente Programului
operațional Regional, Axa prioritară 8 „Dezvolta-
rea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea
de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sani-
tare și sociale care contribuie la dezvoltarea la ni-
vel național, regional și local, reducând inegalită-
țile în ceea ce privește starea de sănătate și pro-
movând incluziunea socială prin îmbunătățirea ac-
cesului la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunități”, obiectivul spe-
cific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței în-
grijirii spitalicești de urgență”, operațiunea B –
unități de primiri urgențe.

Principalele modificări se referă la stabilirea
valorii minime eligibile a proiectelor, la clauzele
spe cifice aplicabile operațiunii și la Instrucțiunile

de completare ale formularului cererii de finan -
țare.

totodată, a fost introdusă activitatea de rea-
bilitare/ modernizare/ dotare a heliporturilor exis-
tente, alături de cea de construire a noi heliporturi
și au fost definite clar tipurile de cheltuieli conexe,
în contextul modificării cheltuielilor eligibile.

De asemenea, au fost modificate condițiile ini -
țiale de depunere a documentelor în contractare.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul spe -
cific ce nu se regăsesc în cadrul sintezei de modifi -
cări rămân neschimbate.

Ghidul solicitantului, împreună cu anexele afe -
rente pot fi consultate pe website-ul Agenției, sec -
țiunea Program > Axe > Axa 8 – Infrastructura de să-
nătate și socială, link: http://regio.adrmunte -
nia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastruc-
tura-de-sanatate-si-sociala/, precum și pe web-
site-ul programului: www.inforegio.ro.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 13 octombrie 2017

• Curs Inforeuro octombrie 2017: 4,6003 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile

(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (feDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• (1) Alocarea apelurilor POR 2014-2020 aferente SUERD este la nivelul celor 12 județe cuprinse în Strategia uniunii europene pentru Regiunea Dunării.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1, P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C şi P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 este la nivel național.

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

EVALUARE

A ă
Prioritatea

D tă î hid
Alocare Nr. Valoare Valoare Valoare

N i t
Valoare Valoare Valoare

N i t N i t
Valoare Valoare Valoare

PROIECTE DEPUSE PROIECTE RESPINSE CONTRACTARE
Alocare

apel/regiune

Acoperire

alocare apel pe

REGIUNEA SUD MUNTENIA

Axă
prioritară

de

investi"ii
Nr. Apel

Dată închidere

apel
apel/regiune

- mil. Euro -

proiecte

depuse

totală
- mil. Lei -

eligibilă
- mil. Lei -

solicitată
- mil. Lei -

Nr. pro iecte

respinse
totală

- mil. Lei -

eligibilă
- mil. Lei -

solicitată
- mil. Lei -

Nr. pro iecte

în selec"ie
Nr. pro iecte

contractate
totală

- mil. Lei -

eligibilă
- mil. Lei -

solicitată
- mil. Lei -

2 2.1.A POR/2016/2/2.1/A/1 04.05.2017 12:00 36,850 460 477,130 404,765 324,124 128 132,840 110,909 87,385 254 78 80,988 68,002 54,447 169,521 139,65%

2 2.2 POR/102/2/2 30.08.2017 12:00 27,220 190 1.115,699 912,946 599,501 3 15,407 13,094 8,747 187 0 0,000 0,000 0,000 125,220 471,77%

3 3.1.A POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016 10:00 57,340 7 32,104 30,762 18,457 5 28,521 27,180 16,308 2 0 0,000 0,000 0,000 263,781 0,81%

3 3.1.A POR/2017/3/3.1/A/2 20.02.2018 10:00 69,080 1 2,374 2,329 1,397 0 0,000 0,000 0,000 1 0 0,000 0,000 0,000 317,789 0,44%

3 3.1.B POR/2016/3/3.1/B/1 04.10.2017 10:00 45,710 62 394,856 346,863 333,605 2 20,084 19,706 17,183 60 0 0,000 0,000 0,000 210,280 150,48%

3 3.2 POR/2017/3/3.2/1 20.03.2018 12:00 50,006 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 230,041 0,00%

3 3.2 (1) POR/2017/3/3.2/1/SUERD 21.05.2018 12:00 55,475 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 255,203 0,00%

4 4.1 POR/2017/4/4.1/1 31.12.2018 10:00 163,330 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 751,367 0,00%

4 4.2 POR/2017/4/4.2/1 31.12.2018 10:00 18,150 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 83,495 0,00%

4 4.3 POR/2017/4/4.3/1 31.12.2018 10:00 8,530 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 39,241 0,00%

4 4.4 POR/4/2017/4.4/4.4/1 31.12.2018 10:00 8,333 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 38,334 0,00%

4 4.5 POR/2017/4/4.4/4.5/1 31.12.2018 10:00 3,481 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 16,015 0,00%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016 12:00 38,530 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 23 4 58,755 58,337 57,168 177,250 186,35%

5 5.1(1) POR/2017/5/5.1/SUERD/1 28.12.2017 10:00 18,590 4 9,924 8,773 8,598 0 0,000 0,000 0,000 4 0 0,000 0,000 0,000 85,520 10,05%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016 12:00 14,160 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 1 3 25,117 24,461 23,972 65,140 44,58%

apel/regiune

- mil. Lei -
regiune

- % -

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016 12:00 14,160 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 1 3 25,117 24,461 23,972 65,140 44,58%

5 5.2 POR/2017/5/5.2/2 15.10.2017 12:00 14,160 1 7,695 7,682 7,528 0 0,000 0,000 0,000 1 0 0,000 0,000 0,000 65,140 11,56%

5 5.2(1) POR/2017/5/5.2/SUERD/1 28.12.2017 10:00 12,780 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 58,792 0,00%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 16.11.2016 12:00 125,090 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 0 2 343,681 342,207 335,258 575,452 58,26%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/2 13.07.2017 15:00 125,090 7 640,240 614,784 583,270 1 67,646 67,646 55,839 6 0 0,000 0,000 0,000 575,452 91,66%

6 6.1(1) POR/2017/6/6.1/SUERD/1 28.12.2017 15:00 229,550 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 1.055,999 0,00%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 05.12.2016 17:00 15,320 6 83,727 82,039 80,433 4 48,208 47,465 46,551 2 0 0,000 0,000 0,000 70,477 48,08%

7 7.1 POR/2017/7/7.1/2 21.10.2017 12:00 15,320 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 70,477 0,00%

7 7.1(1) POR/2017/7/7.1/SUERD/1 11.01.2018 10:00 13,450 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 61,874 0,00%

8 8.1 P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 04.09.2017 12:00 4,220 12 32,073 30,796 30,105 2 6,187 6,187 6,064 10 0 0,000 0,000 0,000 19,413 123,84%

8 8.1(2) P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 20.01.2018 13:00 16,650 0 0,000 0,000 0, 000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 76,595 0,00%

8 8.1(2) P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C 03.01.2018 12:00 73,410 0 0,000 0,000 0, 000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 337,708 0,00%

8 8.1(2) P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 18.04.2018 12:00 61,740 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 284,023 0,00%

799 3.742,582 3.381,925 2.908,125 161 552,460 523,457 464,578 551 87 508,541 493,007 470,844TOTAL:

A fost revizuit Ghidul solicitantului
pentru unităţile şi componentele

de primiri urgenţe

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://www.inforegio.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a edi-
tat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
pentru luna octombrie 2017. Scopul editării acestei
publicații este de a veni în sprijinul potențialilor
beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea
Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiții. Astfel, în acest document sunt prezentate
oportunitățile de finanțare din programele opera-
ționale și schemele de grant, ce se derulează în pre-
zent în România, precum și oportunitățile din Pro-
gramul național pentru Dezvoltare Rurală 2014 –
2020, InteRReG v-A și uRBACt III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, link: http://www.adr -
muntenia.ro/documente/csf_octombrie_2017.pdf.

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna octombrie 2016

Clarificări privind elaborarea
Strategiilor de Dezvoltare Locală

În data de 1 septembrie s-a deschis»
sesiunea de depunere a Strategiilor de
Dezvoltare Locală (SDL) destinate
comunităților marginalizate urbane,
finanțate în cadrul mecanismului Dezvoltare
Locală plasată sub Responsabilitatea
Comunității, ce are ca termen limită de
depunere 4 decembrie 2017.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor benefi-
ciari, respectiv al Autorităților Publice Locale din
orașele/municipiile care au o populație de peste
20.000 de locuitori, membre (sau viitoare membre)
ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), MDRAPfe
a organizat în datele de 4 și 6 octombrie două se-
siuni de informare cu aceeași temă, respectiv prin-
cipalele aspecte care țin de elaborarea SDL și pro-
cesul de evaluare și selecție a acestora.

Ca urmare a acestor întâlniri în cadrul cărora
potențialii beneficiari au semnalat aspecte ce pot
fi abordate în mod diferit de fiecare GAL, corobo-
rat cu gradul ridicat de complexitate al procesului

de elaborare a SDL și perioada destul de scurtă dis-
ponibilă pentru elaborarea acestor documente stra -
tegice, MDRAPfe publică o serie de clarificări ce
au ca scop sprijinirea potențialilor beneficiari în
vederea elaborării unor strategii calitative. Aceste
clarificări vizează atât Criteriile de evaluare a SDL,
cât și conținutul Pachetului de depunere a SDL.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_octombrie_2017.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_octombrie_2017.pdf
http://www.mdrap.ro
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POCU - 477 milioane de euro
pentru finanţarea proiectelor

România Start Up Plus
Autoritatea de Management pentru»

Programul operațional Capital uman (AM
PoCu) a aprobat 169 de proiecte, în valoare
de 477 milioane de euro, pentru apelul de
proiecte „România Start Up Plus”.

Astfel s-a decis suplimentarea alocării prevă-
zute inițial pentru apelul România Start up Plus
pentru a da posibilitatea antreprenorilor care au
avut proiecte admise în urma evaluării să aibă ac-
ces la finanțare din fonduri europene.

Prin crearea a 5.070 de IMM-uri și a cel puțin
10.400 de noi locuri de muncă, peste 50.000 de per -
soane (șomeri și/sau persoane inactive/angajați,
inclusiv persoane care desfășoară o activitate in-
dependentă) vor beneficia de sprijin în cadrul celor
169 de proiecte aprobate.

În acord cu prevederile Programului operațio -
nal Capital uman, activitățile eligibile în cadrul pro -
iectelor admise urmăresc încurajarea antrepreno-
riatului și a ocupării pe cont propriu, prin susți ne -
rea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol
în zona urbană, fiind structurate sub forma unei
scheme de antreprenoriat (autorități publice lo-
cale, camere de comerț, furnizori de servicii de for -
mare profesională continuă, organizații sindicale
și patronale, asociații profesionale și onG-uri) care
presupune parcurgerea a 3 etape cadru de imple-
mentare, etape obligatorii în cadrul cărora admi-
nistratorul schemei de antreprenoriat acordă sub -
venții în valoare de 40.000 de euro/ plan de afaceri -
numai întreprinderilor înființate de persoanele ale
căror planuri de afaceri sunt aprobate.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Valea Doftanei, una dintre cele mai importante
atracţii turistice ale judeţului Prahova

oricine a ajuns prin aceste locuri nu are cum
să treacă indiferent pe lângă o astfel de priveliște
oferită de natură. numele de Cheile Doftanei este
dat prin inspirație cu numele râului pe cursul că-
ruia s-au format – Doftana. Cheile Doftanei se numă -
ră printre cele mai frumoase și captivante forma -
țiuni de origine carstică din România, fiind destul
de asemănătoare cu Cheile Bicazului. Acestea au
o dimensiune de aproximativ 300 de metri, fiind
destul de înguste – 15 - 20 de metri.

Cheile Doftanei sunt situate în apropierea La-
cului Păltinoasa, la jumătatea distanței dintre Câm -
pina și comuna valea Doftanei și oferă o priveliște
deosebită, prin prisma formațiunilor, ce se desfă -
șoară de-a lungul văii râului Doftana, unul din aflu -
enții râului Prahova.

fenomen carstic, chei spectaculoase săpate de
apa Doftanei în conglomerate dure, cu o lungime
de 300 m și strâmte, pe alocuri, de 15-20 m, pre-
zintă pereți aproape verticali formând la un mo-
ment dat un adevărat tunel prin care trecea calea
ferată îngustă. Astăzi pe acolo trece drumul comu-
nal ce traversează întreaga zonă valea Doftanei și
trece pe lângă Lacul Păltinoasa și barajul Paltinu,
prin Cheile Doftanei și prin comuna Brebu, ce adă -
postește Muzeul Curții Domnești de la Brebu, ridi-
cată de Matei Basarab.

Cele mai bune locuri de popas sunt în depresiu -
nea teșila – trăisteni (aceleași nume le poartă și sa -
tele componente ale comunei valea Doftanei).

o curiozitate din zonă - aici găsim la Doftana
și rămășițele unui celebru penitenciar în care au
fost întemnițați Ceaușescu și Gheorghe Gheorghiu
Dej. tot aici au mai fost închiși răsculații de la 1907
ori militanți ai mișcării muncitorești din România.
Penitenciarul Doftana (sau Bastilia Românească) a
fost ridicat după model belgian, între 1894 și 1897.

Alte două obiective din această zonă, la Câmpi -
na, sunt castelul „Iulia Hașdeu” și Casa memorială
„Nicolae Grigorescu” – locul unde a trăit și pictat
celebrul pictor român.

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


Miercuri, 11 octombrie, plenul Camerei Depu -
ta ți lor a votat Legea privind achiziționarea Ansam-
blului Conacului Brătianu (vila florica) de la Ște -
fănești, în care funcționează Centrul de Cultură Bră -
tianu, instituție de cultură a Consiliului jude țean
Argeș. Conform acestei legi, vila florica se achi zi -
ționează cu bani de la bugetul de stat. „Argeșul a
reprezentat și va reprezenta un simbol atunci când
vorbim de istorie și momentele cele mai importan -
te ale istoriei țării noastre. Un astfel de simbol es te Vi -
la Florica, știut fiind faptul că familia Brătia nu es te

cea care a întemeiat România modernă. Am făcut tot
ceea ce este necesar ca Vila Florică să ră mâ nă în
patrimoniul județului Argeș. Mă bucur că efortul de -
pus a avut rezultat dorit și că astăzi avem siguran -
ța că Ansamblul Conacului Brătianu-Florica va rămâ -
ne în patrimoniul județului nostru.”, a spus președin -
tele Dan Manu. Demersului conducerii Con siliului ju -
dețean Argeș i s-au alăturat mai mulți a cademi ci eni
și oameni de cultură ce au semnat un memorandum
de susținere pentru achiziționarea vilei florica.

Sursa: argesexpres.ro
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Vila Florica rămâne
în patrimoniul Consiliului Judeţean Argeş

Argeş

Consilierii locali ai municipiului Călărași s-au
întrunit în ședință extraordinară, pentru a dezbate
și aproba o serie de proiecte de hotărâre, printre
care cel ce vizează aprobarea parteneriatului între
unitatea Administrativ-teritorială (uAt) Municipiul
Călărași, uAt județul Călărași și Municipalitatea
Si listra (Bulgaria), pentru depunerea și implemen-
tarea proiectului transfrontalier „Îmbunătățirea
siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea, în
zona transfrontalieră Călărași - Silistra”, cu finan-
tare din programul InteRReG v-A România – Bulga-
ria, Axa prioritară 1 – O regiune bine conectată,
o.S. 1.2 – Îmbunătățirea siguranței transportului
pe căile de transport fluviale și pe rutele de trans-
port maritime. 

Prin acest proiect se urmărește îmbunătățirea
navigabilității pe Dunăre în regiunea transfronta-
lieră Călărași – Silistra, prin asigurarea unor con-
diții de siguranță pentru cetățeni. Prin intermediul
celui de-al treilea Apel de proiecte, din cadrul pro-
gramului InteRReG v-A România – Bulgaria, uAt
județul Călărași a depus o intenție de proiect pe
Axa prioritară 1 – A well connected region (O re-
giune bine conectată), o.S. 1.2. Ca urmare a eva-
luării fișei de proiect, acesta a fost aprobat în
etapa I, fapt ce a permis pregătirea dosarului ce-

rerii de finanțare în vederea depunerii în etapa a
II-a de evaluare. Proiectul se va implementa în par-
teneriat de către Municipalitatea Silistra (partener
bulgar), uAt Municipiul Călărași și uAt județul Că-
lărași (parteneri români), acesta din urmă având
calitate de Lider de proiect.

Activitatea principală este reprezentată de
îmbunătățirea infrastructurii pe ambele maluri ale
Dunării, cu scopul de a menține navigabilitatea pe
brațul Borcea – braț secundar al Dunării, în special
pe timpul verii când nivelul apei scade foarte mult
și circulația navelor este îngreunată. o nouă cale
navigabilă îmbunătățită va fi marcată prin insta-
larea unor balize pe o distanță de 5 km pe brațul
Borcea, conectând cele două comunități, română
și bulgară, de o parte și de cealaltă a Dunării. Se
vor reabilita cele două maluri, Ro-BG, cel româ-
nesc și cel bulgar, creându-se infrastructura nece-
sară (apă, iluminat, alei pietonale etc.).vor fi în-
ființate două gări fluviale, de o parte și de alta a
Dunării și vor fi achiziționate două ambarcațiuni
de mărime medie, de tip „autobuz fluvial” (de
aprox. 20 - 40 persoane) care vor asigura transpor-
tul pasagerilor în siguranță din Călărași, în Silistra,
și retur, în special pe timpul verii.

Sursa: observatorcl.info

Parteneriat
cu Municipalitatea Silistra, pentru accesarea

unui proiect transfrontalier

Călăraşi

http://www.argesexpres.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.observatorcl.info
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Proiect european
în valoare de 7,9 milioane de lei,

pentru Liceul Teoretic „I. C. Vissarion” din Titu

Dâmboviţa

Primăria titu a depus la începutul lunii un pro-
iect prin care dorește să obțină fonduri europene
pe Axa prioritară 3 (PoR), Prioritatea de investiții
3.1 B – Clădiri publice, prin care vor fi reabilitate
corpuri de clădire ale Liceului teoretic „I.C. Vis-
sarion”, în vederea eficientizării energetice.

valoarea totală a proiectului, denumit „Eficien -
tizarea energetică a Liceului Teoretic I.C. Vissarion,
oraș Titu” depus este de 7.901.385,74 lei, cu tvA inclus.

Prin proiect se dorește realizarea umătoarelor
lucrări de intervenție: reabilitarea termică a liceu-
lui (corp C5 – corp vechi și corp C2 – corp nou, tra-
tate ca o singură clădire în auditul energetic) – mă-
suri de creștere a eficienței energetice a clădirilor
publice – lucrări de bază – măsuri conexe ce con-
tribuie la implementarea proiectului; centrală ter-
mică (corp C10) – construcție nouă; gospodăria de
apă (măsură PSI – conexă); rețele exterioare (con-
tribuie la realizarea măsurilor de creștere a
eficienței energetice). Durata estimată de execu-
ție a obiectivului de investiții este de 21 de luni,
din care durata estimată de execuție a lucrărilor
este de 18 luni. valoarea totală a obiectului de in-
vestiții: 7.901.385,74 lei, cu tvA, din care con-
strucții - montaj (C+M): 5.411.494,72 lei, cu tvA.

Sursa: gazetadambovitei.ro

evenimentul va avea loc pe 23 octombrie, iar
în data de 11 octombrie, consilierii județeni giurgiu -
veni au aprobat, în acest sens, acordul de partene -
riat între Ministerul de externe, Consiliul județean
și Primăria Giurgiu.

forumul va fi găzduit de Ateneul nicolae Bă-
lănescu, iar reprezentanții autorităților județene
transmit că evenimentul se va desfășura în vederea
promovării Strategiei uniunii europene pentru Re-

giunea Dunării și a oportunităților de finanțare afe-
rente acesteia.

forumul național SueRD este un eveniment de
amploare, ce va reuni actorii politici, instituțio nali,
ai societății civile, mediului academic și cercetare,
mediului privat, în vederea dezbaterii stadiului ac-
tual și perspectivelor implementării SueRD în Ro-
mânia. forumul va avea loc între orele 09:30 și 17:30.

Sursa: giurgiu-net.ro

Giurgiu va găzdui Forumul Naţional
al Strategiei Uniunii Europene

pentru Regiunea Dunării

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
http://www.giurgiu-net.ro
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Sâmbătă,»
14 octombrie, Baza Aeriană
86 Borcea „Lt. Av.
Gheorghe Mociorniță”
și-a deschis por țile
după mulți ani,
organizând un show
aviatic de amploare:
Borcea Open Day.

Pe aerodromul Borcea, mo-
dernizat la standar de nAto, fiind
astfel compatibil cu tehnica de
dirijare și de operare a zborurilor
noilor avioane multirol f-16 fal-
con, care au intrat recent în dota-
rea Ar matei României, sute de iu-
bitori ai zborului au admirat evo -
luția aeronavelor militare și civile,
la man șa cărora s-au aflat piloți
cu experiență.

În plus, expoziția statică a a -
tras curioșii ca un magnet, iar eve -
nimentul aviatic a avut de aseme -
nea multe elemente inedite, com -
plexe, evoluții cu adevărat spec-
taculoase. 

Sursa: obiectiv.net

Borcea Open Day – Show aviaticIalomiţa

Workshop „Administrarea afacerilor
în industria de petrol și gaze”

universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, Socie-
tatea Antreprenorială Studențească și facultatea
de Științe economice au organizat în data de 11
oc tombrie, la RoMeXPo București, în Pavilionul C1,
workshop-ul „Administrarea afacerilor în industria
petrol și gaze”.

Acest eveniment științific la care au participat
cadre didactice și studenți de la cele cinci facultăți
ale universitatea Petrol - Gaze din Ploiești. eveni-
mentul a făcut parte din proiectul „Aniversarea a
25 de ani de învățământ economic universitar la
U.P.G. din Ploiești”. 

În perioada 11 - 14 octombrie, universitatea a
participat la evenimentul ExpoEnergiE2017- târg
Internațional de energie Regenerabilă, energie Con -
vențională, echipamente și tehnologii pentru Indus -
tria de Petrol și Gaze naturale, care are loc la Ro-
MeXPo București.

În cadrul expoenergie 2017, universitatea Pe-
trol - Gaze din Ploiești a promovat, pe parcursul
celor patru zile, oferta educațională, activitatea
de cercetare științifică a cadrelor didactice și rea-
lizările remarcabile ale universității.

Sursa: se.upg-ploiesti.ro

Prahova

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

http://se.upg-ploiesti.ro
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Ziua naţională
a produselor agroalimentare româneşti,

sărbătorită la Turnu Măgurele

Teleorman

Primăria turnu Măgurele a marcat»
Ziua națională a produselor agroalimentare
românești, sărbătoare instituită prin Legea
nr. 168/2017.

Potrivit organizatorilor, la eveniment au partici-
pat prezența zeci de producători tradiționali din
localitățile din zonă. ei au oferit spre vânzare le-
gume și fructe de sezon, preparate tradiționale din
carne și din lapte, conserve și dulcețuri, produse
apicole, must, vinuri românești, dulciuri, precum
și obiecte de artizanat, utilaje și unelte agricole.
În partea a doua a zilei de marți, 10 octombrie, au
fost prezenți cunoscuți interpreți de muzică popu-
lară.

Începând cu acest an, Ziua națională a produ-
selor agroalimentare românești va fi marcată în da -
ta de 10 octombrie. Potrivit Legii nr. 168/2017,
aceasta poate fi organizată de către autoritățile pu -
blice centrale și locale și de celelalte instituții ale
statului, de către societatea civilă și de către persoa -
ne fizice și juridice. Se pot organiza programe și ma -
nifestări educative, de voluntariat, cu caracter so-
cial sau științific, consacrate promovării produse-
lor agroalimentare românești și câștigării încrede-
rii consumatorului. Autoritățile administrației cen-
trale și locale pot acorda sprijin logistic și pot aloca
fonduri prin bugetele proprii, în limita alocațiilor
bugetare aprobate.

Sursa: adevarul.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării

Programului operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
ReGIo Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente

organizate de acestea în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central 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 județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea 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 octombrie 2017

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

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

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

a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

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

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

Publice și fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

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

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

fax: 0242/313.167.

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

