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În perioada 26 – 27 octombrie, ADR»
Sud Muntenia, în colaborare cu enterprise
europe network (een), a organizat
INDAGRA Brokerage Event 2017, unul
dintre cele mai importante evenimente de
brokeraj de tip business to business din
acest an! 

INDAGRA Brokerage Event 2017 a avut loc la
Complexul expozițional RoMeXPo din Bucureşti, la
pavilionul C1, tematica de lucru a evenimentului
fiind industria alimentară şi agricultura.

Scopul organizării acestui eveniment de broke -
raj a fost de a intermedia întâlniri de tip business
to business între companii din macroregiunea com-
pusă din Sud Muntenia şi Bucureşti – Ilfov şi cele din
uniunea europeană, precum şi de a facilita accesu -
lui IMM-urilor din România la piețele europene şi in -
ternaționale, care să fie orientate spre creştere, afa -
ceri integrate şi servicii de sprijin pentru inovare. 

La deschiderea evenimentului de brokeraj or-
ganizat în cadrul târgului internațional INDAGRA a
participat preşedintele Consiliului județean Argeş,
Dan Manu, în calitate de preşedinte al Consiliului

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Impor -
tanța participării domniei sale la acest eveniment
reprezintă încă o dovadă a sprijinului susținut față
de activitățile pe care Agenția le derulează pentru
dezvoltarea durabilă socială şi economică a regiu-
nii Sud Muntenia, precum şi față de mediul de afa-
ceri din regiunea noastră, care activează în dome-
niul agricol şi în industria automotive. 

evenimentul s-a adresat următoarelor tipuri de
companii: firmele producătoare şi distribuitoare
de utilaje agricole, echipamente pentru irigații, se -
mințe şi material săditor, îngrăşăminte, sere şi sola -
rii, echipamente zootehnice, pentru creşterea ani-
malelor şi păsărilor, abatorizare, producători şi dis-
tribuitori de produse şi echipamente în domeniul
horticulturii şi viticulturii, precum şi firme care ac-
tivează în industria alimentară şi în domeniul vi-
nurilor, băuturilor alcoolice şi non-alcoolice.

INDAGRA Brokerage Event 2017, la care s-au
înscris aproximativ 160 de firme de profil, a fost spri -
jinit de un număr mare de instituții membre ale re -
țelei een din România, Republica Moldova, Serbia,
ungaria, Grecia, Lituania, Polonia, Belgia, Bulgaria,
Germania şi Italia.

(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
evenimentul a fost organizat în cadrul pro-

iectului PRoSMe – „Promovarea IMM-urilor din Ro-
mânia prin intermediul Enterprise Europe Net-
work”, implementat de ADR Sud Muntenia, în ca-
litate de lider, în perioada ianuarie 2015 – decem-
brie 2020. 

Cele 160 de companii ce activează în domenii -
le industrie alimentară şi agricultură, care au par-
ticipat la întâlniri de tip business to business, şi-au
stabilit o serie de priorități şi oportunități de cola -
borare în vederea dezvoltării competitive pe plan
internațional şi stimulării capacității de inovare a
acestora. 

Întâlnirile de lucru organizate la INDAGRA Bro-
kerage Event 2017 au avut ca obiectiv îmbunătăți -
rea mediului antreprenorial şi promovarea culturii
antreprenoriale în cadrul uniunii europene. Astfel,
subiectele de discuții abordate cu această ocazie
au vizat următoarele domenii: accesarea de fonduri
nerambursabile prin programele de finanțare eu-
ropene active pentru sprijinirea dezvoltării aface-
rilor; inovarea; internaționalizarea (export - im-
port) întreprinderilor; promovarea ofertelor de ex-
port ale companiilor româneşti; politicile de dezvol -
tare a afacerilor la nivelul uniunii europene; pro-
movarea oportunităților de dezvoltare, inclusiv în
parteneriat, de noi produse şi servicii; promovarea
oportunităților de finanțare a proiectelor de dezvol -

tare de noi produse şi servicii, naționale sau euro-
pene etc..

PROSME este un proiect finanțat în cadrul Pro-
gramului pentru Competitivitatea Întreprinderilor
şi pentru IMM-uri (CoSMe), fiind implementat de un
consorțiu format din 12 organizații din România, mem -
bre ale enterprise europe network, care oferă gra-
tuit întreprinderilor şi întreprinzătorilor servicii de
sprijin în domeniul dezvoltării internaționale a afa-
cerilor (eXPoRt). 

PRoSMe pune la dispoziția organizațiilor din re -
giunile Sud Muntenia şi Bucureşti-Ilfov resursele a 600
de organizații partenere în rețeaua een din 50 de țări.
Baza de date a enterprise europe network include
oportunități de cooperare în afaceri lansa te de
firme din cele 45 de țări în care este prezentă re -
țeaua, respectiv oferte de produse şi ser vicii, de coo -
perare comercială, tehnologică, financiară şi în
producție.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Eveniment de diseminare a proiectului UpGradeSME
în cadrul INDAGRA Brokerage Event 2017

În data de 26 octombrie, ADR Sud»
Muntenia, în calitate de partener, a
organizat evenimentul de diseminare a
proiectului UpGradeSME – „Îmbunătățirea
instrumentelor de politici pentru
susținerea performanțelor IMM-urilor
inovative”, finanțat prin programul
InteRReG europe. evenimentul s-a
desfăşurat la Bucureşti, în cadrul
INDAGRA Brokerage Event 2017.

Seminarul de informare a avut ca scop prezen-
tarea proiectului UpGradeSME, a obiectivului şi a
activităților acestuia, precum şi a rezultatelor ob -
ți nute ca urmare a implementării activităților pro-
iectului începând cu luna aprilie 2016.

La acest eveniment au participat peste 35 de
persoane, reprezentanți ai mediului de afaceri din
regiunea Sud Muntenia, dar şi din alte regiuni de

dezvoltare.
Reamintim că în perioada aprilie 2016 – martie

2021, Agenția, prin Serviciul Dezvoltare, implemen -
tează, în calitate de partener, proiectul UpGradeSME,
finanțat din programul INTERREG Europe. 

obiectivul principal al proiectului constă în îm -
bunătățirea politicilor în domeniul internaționa li -
zării IMM-urilor din regiunile şi țările partenere, prin
intermediul transferului de cunoştințe şi bune prac -
tici, în vederea creşterii competitivității firmelor. 

Proiectul este implementat de un consorțiu for -
mat din opt parteneri din ungaria, Germania, olan -
da, Spania, Portugalia şi România.

Mai multe detalii despre implementarea aces-
tui proiect puteți afla contactând Serviciul Dezvol-
tare - 0242/331.769, fax: 0242/313.167, e-mail: pro-
grame@adrmuntenia.ro, precum şi accesând website-
ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Programe> Proiecte>
upGradeSMe.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Chestionar SENSES pentru dezvoltarea
întreprinderilor sociale din regiunea Dunării

ADR Sud Muntenia, în calitate de»
partener în cadrul proiectului SENSES,
vă invită să luați parte la o consultare
privind mediul antreprenoriatului social în
România!

Întreprinderile sociale reprezintă factori im -
portanți ai dezvoltării favorabile incluziunii şi joa -
că un rol esențial în abordarea actualelor provocări
economice, sociale şi de mediu. Cu toate acestea,
lipsa politicilor sociale şi a unui cadru legal adec-
vat, a piețelor de investiții sociale, precum şi lipsa
cunoştințelor în domeniul antreprenoriatului social
sunt probleme des întâlnite în regiunea Dunării. 

Proiectul SENSES vine în întâmpinarea acestor
provocări, prin crearea unei rețele transnaționale
de întreprinderi sociale, întreprinderi tradiționale
responsabile social, investitori financiari (în eco-
nomia socială), factori de decizie, reprezentanți ai
mediului academic, precum şi funcționari ai onG-
urilor din regiunea Dunării. Rolul rețelei este de a
promova în comun un model inovator de întreprin-
dere socială, precum şi dezvoltarea economică du-
rabilă a regiunii Dunării, pe baza inovării sociale.

În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniți prin com -

pletarea unui chestionar, ce are ca scop dezvolta-
rea întreprinderilor sociale din regiunea Dunării, prin
formularea de recomandări pentru crearea de noi
modele de elaborare a politicilor menite să crească
oportunitățile de angajare a grupurilor sociale mar -
ginalizate şi a persoanelor vulnerabile şi prin per-
sonalizarea instrumentelor necesare organizării
unui curs online destinat întreprinderilor sociale.

Pentru completarea chestionarului vă invităm să
accesați următorul link:  http://89.136.218.58/ches -
tionare2/in dex.php/482828.

Proiectul SENSES - „Consolidarea antrepreno-
riatului social prin adoptarea practicilor de respon -
sabilitate socială corporativă în dezvoltarea com-
petentelor și abilităților antreprenoriale în regiu-
nea Dunării” este finanțat în cadrul primului apel
al Programului transnațional Dunărea, Axa priori-
tară 1 – O regiune a Dunării inovatoare și respon-
sabilă din punct de vedere social. obiectivul ge-
neral SENSES este consolidarea antreprenoriatului
social în regiunea Dunării, prin implicarea unor prac -
tici responsabile din punct de vedere social în îm -
bunătățirea abilităților antreprenoriale. Mai multe
detalii despre proiect aflați aici - http://www.adr -
muntenia.ro/static/1014/proiectul-senses.html.
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://89.136.218.58/chestionare2/index.php/482828
http://89.136.218.58/chestionare2/index.php/482828
http://www.adrmuntenia.ro/static/1014/proiectul-senses.html
http://www.adrmuntenia.ro/static/1014/proiectul-senses.html
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Peste 228% solicitare din fondurile alocate prin POR,
pentru proiectele de dezvoltare a turismului

în Sud Muntenia
12 proiecte au fost depuse în cadrul»

primelor două apeluri deschise pentru
dezvoltarea durabilă a turismului în Sud
Muntenia, prin Programul operațional
Regional 2014 – 2020!

Astfel, până la termenul limită de depunere a
proiectelor – 21 octombrie a.c., în cadrul Axei prio-
ritare 7, Prioritatea de investiții 7.1 „Sprijinirea
unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă,
prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a
unei strategii teritoriale pentru anumite zone,
care să includă reconversia regiunilor industriale
a flate în declin, precum și sporirea accesibilității
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale spe-
cifice”, s-au depus aplicații în valoare de peste 171
milioane de lei, din care solicitarea totală a fon-
durilor nerambursabile depăşeşte 160 milioane de
lei, valoare ce reprezintă peste 228% din alocarea
regională. 

Pentru proiectele de investiții în infrastructu -
ra de turism, alocarea inițială la nivelul regiunii Sud
Muntenia este 15,32 milioane de euro.

Prin cele 12 aplicații depuse de unitățile admi -
nistrativ-teritoriale din Sud Muntenia, în calitate de
solicitanți eligibili, se urmăreşte dezvoltarea infra -
structurii stațiunilor turistice balneare, climatice
sau balneoclimatice, conform prevederilor o.G. nr.
109/2000, cu modificările şi completările ulte-
rioare.

totodată, aceste proiecte vizează crearea şi ex -
tinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a
utili tăților aferente, precum şi amenajarea obiec-
tivelor turistice naturale de utilitate publică (exp.:
formațiuni geologice, saline, peşteri, mine sau la-
curi), dar şi crearea/ modernizarea infrastructuri-
lor conexe de utilitate publică, crearea şi extinde-
rea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilită-
ților aferente activității de marketing şi promovare
turistică ale obiectivului finanțat, toate acestea
cu scopul de a valorifica turismul balneoclimateric
din Sud Muntenia. Implementarea proiectelor se
va realiza numai în stațiunile turistice definite con-

form prevederilor H.G. nr. 852/2008, cu modificări -
le şi completările ulterioare. În plus, investițiile pro -
puse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dez-
voltare locală, elaborată de autoritatea publică lo-
cală, în parteneriat cu actorii privați, aprobată po-
trivit prevederilor legale, care să contribuie la va-
lorificarea durabilă a resurselor turistice locale, a
avantajelor competitive ale turismului existente la
nivel local, precum şi la creşterea numărului mediu
de salariați în stațiunile turistice. Menționăm că
cele două apeluri de proiecte deschise au fost de
tip competitiv, cererile de finanțare fiind depuse
exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Pro-
gramului operațional Regional s-au depus în total
811 proiecte, prin care aplicanții solicită fonduri
feDR şi de la bugetul de stat în valoare de peste 3
miliarde de lei. Dintre acestea, până în prezent s-au
semnat contracte de finanțare pentru 92 de apli -
cații, prin care beneficiarii vor obține fonduri ne-
rambursabile ce însumează 495,51 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este organism Intermediar
pentru PoR 2014 - 2020 şi are responsabilități dele -
gate pentru implementarea acestui program. Mai mul -
te detalii despre posibilitățile de finanțare din PoR
puteți obține contactând experții Serviciului Comu -
nicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a publicat versiunea finală
a Ghidului solicitantului POR pentru investiţii

în învăţământul terţiar universitar
A fost aprobată versiunea finală a Ghidului So-

licitantului - Condiții specifice de accesare a fon-
durilor pentru apelul aferent PoR, Axa prioritară 10
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prio -
ritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și
formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot par-
cursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare”, obiectiv Specific 10.3 „Crește -
rea relevanței învățământului terțiar universitar
în relație cu piața forței de muncă și sectoarele eco -
nomice competitive”, în cadrul Programului ope-
rațional Regional (PoR) 2014 – 2020.

Ghidul conține informațiile detaliate necesare
în vederea deschiderii apelului de proiecte PoR
2017/10/10.1/10.3/1, referitoare la specificitatea
proiectelor, modalitatea de completare şi de de-
punere a cererii de finanțare, condiții de eligibilita -
te, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de
verificare, evaluare şi contractare a proiectelor.
De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de comple-
tare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depune rea cererilor de finanțare se face utilizând
sistemul electronic MySMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută
o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului

specific, astfel încât depunerea proiectelor se va
face începând cu data de 24 noiembrie 2017, ora
12:00.

Cererile de finanțare vor putea fi transmise pâ -
nă în data de 24 aprilie 2018, ora 12:00. 

Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agen -
ției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea PoR
2014-2020 > Program > Axe > Axa 10, link: http://re -
gio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10-
-infrastructura-de-educatie/, precum şi pe web-
site-ul programului: www.inforegio.ro.

Anunţ public privind posibilitatea consultării modificărilor
Programului Operaţional Regional 2014 - 2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administra -
ției Publice şi fondurilor europene, prin Direcția Ge -
nerală Programul operațional Regional, cu sediul în
B-dul Libertății, nr. 16, sector 5, Bucureşti, în calitate de
titular al Programului operațional Regio nal 2014-
2020, anunță publicul interesat asupra mo dificărilor
acestuia, potrivit cerințelor Hotărârii de Guvern nr.
1076/2004, privind stabilirea procedurii de realiza -
re a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Programul operațional Regional 2014-2020 şi
modificările propuse pot fi consultate accesând ur-
mătorul link - http://www.mdrap.ro/dezvoltare-

regionala/-4970/-7166, precum şi la Punctul de in-
formare al Ministerului Dezvoltării Regionale, Admi -
nistrației Publice şi fondurilor europene din B-dul
Libertății, nr. 16, sector 5, Bucureşti, de luni până
vineri, între orele 10:00 şi 16:00.

Comentariile şi sugestiile publicului interesat
se primesc la sediul Ministerului Mediului, Direcția
evaluarea Impactului asupra Mediului, la adresa de
e-mail: srp@mmediu.ro, din B-dul Libertății, nr.
12, sector 5, Bucureşti, sau pe adresa de e-mail:
adina.florea@mdrap.ro.

Sursa: inforegio.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/
http://www.inforegio.ro
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7166
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7166
http://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 27 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 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).
• (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 36,850 460 477,130 404,765 324,124 133 139,174 116,291 91,691 247 80 83,396 70,282 56,250 169,521 137,11%

2 2.2 POR/102/2/2 30.08.2017 12:00 27,220 190 1.115,699 912,946 603,223 3 15,407 13,094 8,747 187 0 0,000 0,000 0,000 125,220 474,74%

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 3 23,040 22,232 19,659 59 0 0,000 0,000 0,000 210,280 149,30%

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 21 6 84,068 83,209 81,544 177,250 186,35%

5 5.1(1) POR/2017/5/5.1/SUERD/1 28.12.2017 10:00 18,590 5 67,926 66,339 64,998 0 0,000 0,000 0,000 5 0 0,000 0,000 0,000 85,520 76,00%

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 0 4 27,464 25,929 25,410 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 0 4 27,464 25,929 25,410 65,140 44,58%

5 5.2 POR/2017/5/5.2/2 15.10.2017 12:00 14,160 6 39,838 39,708 38,914 0 0,000 0,000 0,000 6 0 0,000 0,000 0,000 65,140 59,74%

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 2 340,691 339,229 332,315 575,452 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 6 87,877 86,508 80,285 0 0,000 0,000 0,000 6 0 0,000 0,000 0,000 70,477 113,92%

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 6 14,797 14,810 14,513 6 0 0,000 0,000 0,000 19,413 80,32%

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%

10 10.3 POR/2017/10/10.1/10.3/1 24.04.2018 12:00 11,250 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 51,753 0,00%

811 3.920,604 3.558,026 3.079,919 171 570,360 539,988 479,809 548 92 535,618 518,649 495,518TOTAL:

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiecte de aproximativ 69 milioane de euro
pentru ocrotirea ariilor naturale protejate

Autoritatea de Management pentru»
Programul operațional Infrastructura Mare
(AM PoIM) a primit, până la 16 octombrie
2017, 62 de proiecte, în valoare totală
eligibilă de 69 milioane de euro, care
vizează elaborarea planurilor de
management, seturilor de măsuri de
conservare, planurilor de acțiune pentru
ariile naturale protejate.

Astfel, bugetul limită al apelului de proiecte
pentru creşterea gradului de protecție şi conser-
vare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor
degradate – acțiuni de categoria A – elaborarea pla-
nurilor de management/seturilor de măsuri de
conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile na-
turale protejate a fost atins înainte de închiderea
apelului şi, în consecință, apelul de proiecte pen-
tru această categorie a fost suspendat. Apelul de
proiecte rămâne deschis pentru proiecte ce vi-
zează categoria B – Implementare măsuri prevă-
zute în planurile de management şi în categoria C
– Acțiuni de completare a nivelului de cunoaştere
a biodiversității şi ecosistemelor.

Conform Ghidului solicitantului, bugetul limi tă
al apelului pentru proiecte de categoria A, până la ca -
re AM primeşte cereri de finanțare, este de aproxi ma -
tiv 69 milioane de euro, care reprezintă 150% din alo -
carea netă pe program pentru această categorie. 

Cererile de finanțare pentru proiectele de ca-

tegoria A depuse după publicarea anunțului de sus-
pendare vor fi evaluate în continuare, iar cele care
întrunesc condițiile minime de calitate pentru a pro -
bare vor fi aprobate pe lista de rezervă.

Conform Ghidului Solicitantului pentru oS 4.1,
dacă bugetul limită este atins înainte de închide-
rea apelului de proiecte, acesta va fi suspendat şi
poate fi reluat ulterior în funcție de sumele dispo-
nibile în urma evaluării, contractării şi/sau a unor
realocări (inclusiv rezerva de performanță).

Lansat în data de 19.04.2016 şi relansat în da ta
de 16 august 2017, apelul de proiecte „POIM/178/4/1/
Creșterea gradului de protecție și conservare a bio -
diversității și refacerea ecosistemelor degradate”
se încadrează în obiectivul Specific 4.1 „Creșterea
gradului de protecție și conservare a biodiversită-
ții și refacerea ecosistemelor degradate” şi are un
buget total de 362,14 milioane de euro, împărțit
pe categorii de acțiuni, după cum urmează:

A. elaborare planuri de management – 69,23
milioane de euro;

B. Implementare măsuri prevăzute în planurile
de management – 262,90 milioane de euro;

C. Acțiuni de completare a nivelului de cunoaş -
tere a biodiversității şi ecosistemelor – 30 milioane
de euro.

Programul operațional Infrastructură Mare 2014-
2020 este al doilea program ca mărime din ue, cu o
alocare de aproximativ 12 miliarde de euro pen tru
sectoarele de transport, mediu şi energie.

Sursa: guraialomitei.com

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com
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Turbăria Lăptici,
locul ideal pentru drumeţii din inima Bucegilor

turbăria Lăptici este o atracție»
turistică localizată în Munții Bucegi, la
1.500 de metri altitudine, reprezentând o
arie protejată ce se întinde pe o suprafață
de 15 hectare. vizitatorii au la dispoziție
800 de metri de podețe de lemn pentru a
putea vizita rezervația care este inclusă în
Parcul natural Bucegi. 

Rezervația naturală a fost declarată arie pro-
tejată prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 şi repre-
zintă o mlaştină oligotrofă aflată în lunca stângă a
pârâului Scândurarilor (afluent de stânga al râului
Ialomița), ce adăposteşte o mare varietate floris-
tică de muşchi şi ierburi, specifică turbăriilor.     

În turbă, materiile organice nu se descompun
în totalitate, creându-se astfel o biodiversitate a
florei şi a faunei care se găsesc localizate doar în a -

cea zonă. vorbim de salcia de turbă, o specie ce a
supraviețuit erei glaciare, salcia bicoloră, muşchiul
de turbă şi bumbăcărița. De asemenea, mai întâl-
nim arbori şi arbuşti precum molid (Picea abies),
pin de pădure (Pinus sylvestris), mesteacăn (Betula
pendula), salcie de turbă (Salix myrtilloides), salcie
pitică (Salix retusa), merişor (vaccinum vitis idaea),
afin (vaccinum myrtillus L.) sau ienupăr (juniperus
communis), dar şi ierburi şi flori precum rogoz (Ca-
rex), foaie grasă (Pinguicula alpina), pipirig (cu
specii de juncus articularis şi juncus triglumis),
odolean (valeriana simplicifolia), volovatic (Swer-
tia punctata) şi trifoi roşu (trifolium pratense).

vizitarea turbăriei este gratuită, iar traseul se
parcurge în aproximativ 30 de minute. Pe timpul
iernii, rezervația este închisă. Accesul în turbărie
se face pe drumul asfaltat ce face legătura dintre
Sinaia şi zona Padina.

Sursa: adevarul.ro
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Duminică, 29 octombrie, a avut loc cea de-a Iv-a
ediție a festivalului Dunării Călărăşene care s-a des -
făşurat pe esplanada Consiliului județean Călăraşi.
evenimentul a adunat la un loc iubitorii pescuitului
sportiv, copii dornici să participe la consursurile spe -
cifice, dar şi persoane care au venit să deguste pre -
paratele din peşte. 

Pentru cei mici a fost organizat un concurs de
desene, ce a avut ca temă „Dunărea călărășeană prin
ochi de copil”, precum şi un atelier de nutriție în
cadrul căruia doctorul Georgiana enache a vorbit des -
pre alimentația copilului sănătos şi despre benefi -
ciile consumului de peşte.

Adulții au avut parte de un atelier de abilități

practice cu specific pescăresc, unde au aflat in for -
mații despre pregătirea fiecărui detaliu pentru o par -
tidă de pescuit de succes.

toți participanții implicați în activitățile de-
rulate în cadrul proiectului au primit materiale pu-
blicitare cu însemnele festivalului (tricouri, şepci).

De la festivalul Dunării Călărăşene nu au lipsit
nici tradiționalele rețete cu peşte din zona noas tră.
Călărăşenii prezenți la eveniment au avut ocazia să
degusete din borşul de peşte şi saramura de crap
puse la dispoziție de către organizatori. totodată,
micii artişti de la Palatul copiilor au susținut şi în-
cântat participanții cu momente de cântec şi dans.

Sursa: stireamedia.ro

Săptămâna trecută, la Ministerul Dezvoltării Re-
gionale, Administrației Publice şi fondurilor europene
a fost semnat contractul de finanțare pentru reabilita-
rea celei mai mari unități medicale din Argeş. Proiectul
„Consolidarea și reabilitarea Spitalului Județean de Ur-
gență Pitești” are o valoare de 78 de milioane de lei. 

este vorba despre unul dintre cele nouă proiecte
pentru care Consiliul județean Argeş a obținut finanțare
prin Programul național de Dezvoltare Locală (PnDL II).
valoarea totală a investiției este de peste 78 milioane
de lei. Principalele lucrări ce vor fi executate în cadrul
proiectului vizează: consolidarea corpurilor aflate în
risc seismic, reabilitarea tuturor saloanelor şi rezervelor
şi dotarea corespunzătoare a acestora, refacerea tutu-
ror instalațiilor şi finisajelor interioare şi exterioare ale
clădirii, precum eficientizarea energetică a clădirii.

odată cu efectuarea acestor lucrări, clădirea, care
acum se încadrează în clasa de risc seismic II, va trece
în clasa de risc seismic III. Deşi, prin realizarea acestei
investiții, numărul paturilor existente se va reduce cu
120, concomitent cu această investiție, Consiliul jude-
țean Argeş va demara, din fonduri proprii, un alt proiect
ce vizează „Extinderea corpului principal al Spitalului
Județean de Urgență Pitești”. Conform conducerii Cj
Ar geş, va fi construită o clădire nouă, în suprafață totală

de 4.090 de metri, P+4 e. noua clădire va avea urmă-
toarea structură: Parter - Secția Chirurgie Plastică, cu
unitate pentru Arşi, având 25 de paturi cu dotări şi cir-
cuite specifice; etajul I - Secția de Chirurgie Cardiovas-
culară, având 25 de paturi (cele 13 ale actualului com-
partiment de chirurgie vasculară se suplimentează cu
12 paturi pentru chirurgie cardio); etajul II - Bloc ope-
rator cu patru săli de operații: 3 aseptice (intervenții
cardiovasculare, sală de procedură de electrofiziologie,
implantare de defibrilatoare şi stimulatoare, sală de in-
tervenții chirurgie plastică) şi o sală de intervenții sep-
tice, având circuite separate. etajele III şi Iv sunt des-
tinate Secției de Cardiologie, cu un total de 75 de pa-
turi, dintre care: 15 pentru uStACC, 10 pentru compar-
timentul de cardiologie intervențională şi 50 pentru res-
tul secției. Parterul va comunica cu unitatea de Primiri
urgențe, iar etajul al doilea, cu Secția AtI. valoarea to-
tală estimată a lucrării este de 93 milioane de lei, din
care valoarea estimată a lucrării de construcție este de
69 milioane de lei, iar valoarea estimată pentru dotări
este de 24 milioane de lei, reprezentând patru seturi
de echipamente complexe specifice dotării sălilor din
Blocul operator, aparat mobil de radiologie, sisteme de
filtrare - dezinfectare aer tip HePA-uLPA.

Sursa: adevarul.ro
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Investiţii de 78 de milioane de lei
la Spitalul judeţean de urgenţă din Piteşti

Argeş

Cea de-a IV-a ediţie
a Festivalului Dunării Călărăşene

Călăraşi

http://stireamedia.ro
http://adevarul.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiecte europene
de 113 milioane de lei pentru dezvoltarea

oraşului Pucioasa

Dâmboviţa

Proiecte în valoare de 113 milioane de»
lei pentru modernizarea şi dezvoltarea
oraşului stațiune balneoclimaterică Pucioasa!
În aceste zile, Primăria Pucioasa a demarat
implementarea primului contract de
finanțare europeană pentru un proiect ce
priveşte reabilitarea de străzi, achiziționarea
în scop turistic a unui autovehicul, dar şi
amenajarea peisagistică a unor spații.

Acesta nu este însă singurul proiect depus de ad-
ministrația locală de la Pucioasa, până la momentul
actual s-a solicitat finanțare europeană pentru reali-
zarea unor investiții importante pentru dezvoltarea
turistică a oraşului de la poalele Patranei. Potrivit pri-
marului, Constantin Ana, numai în ultimele săptămâni
au fost depuse în vederea obținerii finanțării euro-
pene patru proiecte privind reconversia unor terenuri
abandonate, respectiv transformarea luncii Ialomiței
într-o zonă modernă de agrement, transformarea
unui fost punct termic în loc de joacă, reabilitarea şi
modernizarea parcului central din localitate, amena-
jarea peisagistică a zonei centrale a oraşului, dar şi
crearea unei zone de petrecere a timpului liber pe
dealul Moțăianca.

„Am reușit să mai depunem încă 4 proiecte eu-

ropene în cadrul POR, Axa 5, Prioritatea de investiții
5.2 -  Reconversie a terenurilor abandonate, avem
lunca Ialomiței ce va fi o zonă de agrement extraor-
dinară și avem toate șansele să obținem această fi-
nanțare pentru că și acum, după a doua sesiune de
depuneri de proiecte, gradul de acoperire a alocării
regionale pentru Sud Muntenia este de 54%. Deci,
dacă este eligibil proiectul, o să obținem finanțare
indiferent de punctaj. Al doilea proiect privește dă-
râmarea unei centrale termice abandonate din car-
tierul Avram Iancu, care cred că va deveni chiar Perla
orașului, pentru că acolo avem trei proiecte, realiza-
rea unui spațiu verde cu loc de joacă și loc de fitness.
În data de 21 octombrie s-au depus și două proiecte
pe Axa 7, ce însumează 42 de milioane de lei. Este
vorba de un proiect de modernizare și amenajare pei-
sageră în zona centrală a stațiunii balneoclimaterice
Pucioasa, este o investiție solidă în infrastructură și
în parcul central și crearea zonei de agrement Moță-
ianca. Practic, încercăm să punem în valoare dealul
frumos pe care îl avem, o să fie o zonă extraordinară
care se va dezvolta acolo. (...) Toate proiectele pe
care le-am depus, 8 la număr, însumează 113 milioane
de lei; sunt niște bani pe care Pucioasa cred că nu i-
a văzut în 27 de ani de existență post-revoluționară”,
a declarat primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Consilierii județeni giurgiuveni au aprobat luni,
23 octombrie, în şedință extraordinară două proiec -
te de hotărâre referitoare la înființarea Centrului
de Îngrijire şi Asistență valea Bujorului, unde adul-
ții cu dizabilități psihice vor putea beneficia de ser-
vicii specifice de îngrijire într-un spațiu primitor,
amenajat şi utilat conform standardelor europene.

Scopul Centrului de Îngrijire şi Asistență valea
Bujorului este de a acorda servicii sociale adulților
cu dizabilități psihice, gradul grav, cu sau fără înso -

țitor, cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani, pe o pe -
rioadă determinată.

„Centrul de Îngrijire și Asistență Valea Bujo-
rului asigură beneficiarilor suportul necesar pentru
realizarea activităților de bază ale vieții zilnice. Ei
primesc ajutor și îngrijire adecvată pentru a-și con -
tinua viața în demnitate și respect”, menționează
preşedintele Consiliului județean Giurgiu, Marian
Mina.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Se înfiinţează Centrul de Îngrijire
şi Asistenţă Valea Bujorului

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.jurnaldedambovita.ro
http://giurgiuveanul.ro
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Cele 14 şcoli şi grădinițe pe care Primăria Slo-
bozia le administrează la Slobozia au beneficiat
pentru desfăşurarea lucrărilor de reabili tare, re -
parații sau întreținere de un buget de 3,4 milioane
de lei. Din suma totală, un calcul simplu arată că
uni tățile de învățământ au cheltuit aproximativ 2,8
mi lioane de lei. Cele mai multe fonduri au fost
desti nate Liceului de Arte „Ionel Perlea”, instituție
căre ia i-au revenit 680 mii de lei. De asemenea, Co-
legiul național „Mihai Viteazul” a beneficiat de
fonduri pentru lucrări de reabilitare în valoare de
560 mii de lei. Alți 420 mii de lei au fost repartizați
către Liceul tehnologic „Înălțarea Domnului”, din
apropierea Pieței Agroalimentare. La polul opus se
situează Li ceul tehnologic „Mihai Eminescu” şi

Grădinița „Junior”. Prima instituție de învățământ
a primit de la Primăria Slobozia suma de 70 mii de
lei, în timp ce pentru Grădinița „Junior” munici-
palitatea a ofe rit doar 45 mii de lei. Singura unitate
care a nu primit fonduri a fost Școala Postliceală
Sanitară. Cele mai scumpe lucrări s-au executat la
Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minu-
nată”, institu ție care a cheltuit 388 mii de lei, pen-
tru reabilita re. Alte 314 mii de lei au fost cheltuite
de Liceul teh nologic „Alexandru Ioan Cuza”.
Instituția a utilizat aceşti bani pentru schimbarea
unui acoperiş deteriorat al unui imobil din curtea
şcolii şi înlocuirea ca zanelor şi arzătoarelor de la
centrala termică a liceului.

Sursa: independentonline.ro

Reparaţii şi lucrări de întreţinere
pentru unităţile de învăţământ din Slobozia

Ialomiţa

Start în proiectul „Servicii integrate
de export, pentru IMM-urile din România”
Săptămâna trecută s-a dat startul»

selecției firmelor participante la un
program complet de instruire şi promovare
pentru a deveni competitive pe piețele
internaționale. Selecția celor 80 de firme
participante se va încheia în data de 10
noiembrie.

vor fi selectate firme care au capacitate de
producție şi competența managerială pentru a ex-
porta produse cu valoare adăugată ridicată. Se pot
înscrie în program firmele care nu au mai exportat
până acum, dar şi cele care au exportat pe o singu -
ră piață, către un singur distribuitor sau alte firme
care, prin aplicația completată, dovedesc că au po -
tențial de export.

Astfel, vânzarea unor produse cu valoare adă -
ugată mare printr-un grad ridicat de procesare şi
inovare, care au fost îmbunătățite de-a lungul tim-
pului, va fi punctată în procesul de departajare. De
asemenea, dotarea firmei cu echipamente tehnolo -
gice şi capacitatea de a creşte sau îmbunătăți pro du -
sul pentru a corespunde noilor piețe pot aduce punc te
participanților. Alte criterii determinante sunt exis -

tența cererii pe piețele internaționale pentru pro-
dusul comercializat şi bonitatea financiară a firmei.
În plus, este necesar ca firma să dispună de o echi -
pă de management flexibilă, capabilă să se adapte -
ze pentru a avea succes la export.

(continuare în pagina 14)

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.independentonline.ro
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S-a aprobat
cofinanţarea pentru proiectele

de investiţii privind
reabilitarea şi modernizarea

de şcoli din Alexandria

Teleorman

Luni, 30 octombrie, a avut
loc şedința extraordinară a Con-
siliului Local Alexandria, pe or-
dinea de zi fiind trecute şapte pro -
iecte de hotărâre privind aproba -
rea asigurării de la bugetul local
a cofinanțării aferente unor obiec -
tive de investiții ce au drept scop
moderizarea şi reabilitarea mai
multor unități şcolare din muni-
cipiul reşedință de județ.

Astfel, au fost adoptate, cu
unanimitate de voturi, proiecte -
le de hotărâre ce vizează apro-
barea asigurării de la bugetul lo -
cal a cofinanțării aferente urmă -
toarelor obiective de investiții:
„Extindere clădire și amenajare
Şcoala Gimnazială ̀ Ştefan cel Ma -
re`”, „Modernizare spații agre-
ment, împrejmuire și anvelopa -
re Şcoala Gimnazială ̀ Ştefan cel
Mare`”, „Modernizare și reabili ta -
re clădire Şcoala Gimnazială ̀ Al.Col -
fescu`”, „Reabilitarea și mo derni -

zarea localului Şcolii Gimnaziale
nr. 6”, „Modernizare și rea bilitare
clădire Liceul Tehnologic nr. 1”,
„Reabilitare creșă nr. 4”, „Reabi-
litare, extindere și dota re Grădi -
nița cu Program Prelungit nr. 10”.

„Proiectele de hotărâre adop -
tate vizează depunerea proiec-
telor la Ministerul Dezvoltării pen -
 tru a fi finanțate prin Programul
Național de Dezvoltare Locală.
Urgența a constat în faptul că tre -
buia ca indicatorii tehnico-eco-
nomici să fie aprobați. (...) În to -
tal avem 11 proiecte. (...) Eu am
convingerea că o să reușim până
la Crăciun să semnăm contrac-
tele de finanțare, cu realizarea
obiectivelor foarte clar începând
cu primăvara anului viitor”, a de -
clarat primarul municipiului Ale -
xandria, victor Drăguşin, referi -
tor la proiectele de hotărâre apro -
bate de consilierii locali.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

(continuare din pagina 13)
firmele selectate vor intra

într-un program sus ținut de in -
stru ire, desfăşurat pe parcursul
u nui an. Pregătirea va aborda ur -
mătoare le teme: strategia de ex-
port, ana liza piețelor internațio-
nale cu po ten țial, crearea unor
produse ino va toare şi dezvolta-
rea tehnologică, ambalare şi eti-
chetare, bran ding şi pro movare,
legislație fiscală, certificare şi
standarde de ca litate, canalele
de distribuție.

Cursu rile vor fi susținute de că -
tre o echi pă de specialişti români
şi străini.

În paralel, firmele vor fi susținu -
te de către echi pa de specialişti a Cen -
trelor de Afaceri pentru export din
Ploieşti şi Bacău, crea te în cadrul
Camerelor de comerț şi industrie, în
prima etapă a acestui program, prin
servicii de coaching şi mentoring.

La finalul etapei de instrui re,
firmele participante vor avea un
plan de afaceri pentru export şi
pot participa gratuit la o serie de
expoziții interna ționale şi sesiuni
de match-making.

Pentru a aplica în cadrul aces -
tui program, firmele interesante
trebuie să completeze formula-
rul de aplicație disponibil online
la adresa www.caebc.ro/aplicatie
sau www.caeploiesti.ro/aplicatie
până în data de 10 noiembrie.

În urma procedurii de achi-
ziție publică organizată de Minis-
terul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț şi Antreprenoriat, acest
proiect este realizat de asocierea
Gama Proconsult – Camera de Co-
merț şi Industrie Prahova – Inpulse
Partners – tDP Partners. Pentru de -
talii suplimentare, transmiteți un
e-mail la adresa: marian.do-
brila@tdppartners.ro.

Sursa: stiriactuale.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulteleormanul.ro
www.caebc.ro/aplicatie
www.caeploiesti.ro/aplicatie
http://stiriactuale.ro
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REVISTA PRESEI

Radio voces Campi / 25 octombrie 2017

Actualitatea Prahoveană / 24 octombrie 2017

observator de Călăraşi / 30 octombrie 2017adevarul.ro / 30 octombrie 2017

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


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
şi fondurilor europene, 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 CĂLĂRAŞI
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 ARGEŞ
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 PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 30 octombrie 2017

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, Administrației

Publice şi fondurilor europene, 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

