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ADR Sud Muntenia, la întâlnirea de lucru destinată
autorităţilor publice locale din judeţul Dâmboviţa

Joi, 14 iunie, o delegație a Agenției pentru Dez -
voltare Regională Sud Muntenia a participat, la soli -
citarea administrației dâmbovițene, la întâlnirea
de lucru destinată autorităților publice locale de la
nivelul județului Dâmbovița, pentru a analiza stadiul
implementării Programului operațional Regional
(Regio) 2014 – 2020, oportunitățile de finanțare din
cadrul apelurilor deschise, precum și din cadrul vii-
toarelor linii de finanțare ce urmează a fi lansate prin
PoR, conform deciziilor luate la ședința Comitetu -
lui de Monitorizare a PoR, din data de 23 mai.

În cadrul programului Regio 2014 – 2020, la ni-
velul județului Dâmbovița s-au depus în total 161
de aplicații, în valoare de 989,13 milioane de lei,
din care fondurile nerambursabile solicitate însu-
mează 818,09 milioane de lei. Până în prezent s-au
semnat 58 de contracte de finanțare, în valoare
totală de 367,06 milioane de lei, din care valoarea
solicitată din fondurile fEDR și de la bugetul de stat
este de 328,93 milioane de lei.

Evenimentul, la care au participat peste 40 de per-
soane, a fost găzduit de Consiliul Județean Dâm bovița.
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Marius Justin Vicenţiu Tănase
• 18 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 15 iunie, colegul nostru Marius Justin Vicențiu tănase,

expert Serviciul Monitorizare proiecte PoR, a împlinit 18 ani de ac-
tivitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Cu această ocazie dorim să îl felicităm și să îi mulțumim pentru
întreaga activitate desfășurată până în prezent în cadrul Biroului
Județean Dâmbovița al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia! 

La Mulți Ani cu succese!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cea de-a patra întâlnire
a consorţiului ClusterFY

În perioada 11 - 12 iunie, ADR Sud Muntenia,
prin Serviciul Dezvoltare, și reprezentații Consilii-
lor județene Dâmbovița și Prahova, beneficiari ai
proiectului din regiunea Sud Muntenia, au partici-
pat la cea de-a patra întâlnire a consorțiului pro-
iectului ClusterFY - Stimularea colaborării inter-re -
gionale a clusterelor și integrarea în lanțurile valo -
rice internaționale, organizată în Hudiksvall, Sue -
dia, de către regiunea Gavleborg, partener în ca-
drul proiectului. 

ClusterFY, pe care ADR Sud Muntenia îl imple-
mentează în calitate de partener de la începutul anu -
lui trecut, alături de alte șapte entități din uniunea
Europeană, este finanțat prin programul intERREG
Europe și se derulează până la sfârșitul anului 2021.
Consorțiul proiectului este format din următorii par -
teneri: Agenția pentru Ştiință, inovare și tehnolo-
gie (Lituania) – lider de proiect, ADR Sud Muntenia,
Asociația Alianța Provinciilor nordice (olanda), Mu-
nicipalitatea din Hudiksvall (Suedia), Agenția pen-
tru Dezvoltarea Întreprinderilor (Polonia), univer-
sitatea din Castilia (La Mancha – Spania), Agenția de
inovare și Energie (Slovacia) și Centrul pentru Cer-
cetare și tehnologie Hellas (Grecia). 

Cu această ocazie, regiunea Gavleborg, împre -
ună cu municipalitățile din Gavle și Hudiksvall, Sue -
dia, au organizat o întâlnire cu partenerii proiectu -
lui, reprezentanți ai mediului public și privat din do -
meniul clusterelor, în cadrul căreia au fost prezen-
tate: politicile pentru clustere ale statelor implica -
te în proiect, Strategiile de specializare inteligentă
(S3) ale regiunilor partenere, importanța tehnolo-
giilor generice esentiale (KEt), precum și bune prac -
tici pentru dezvoltarea clusterelor din Suedia. Re -
prezentații din regiunea Sud Muntenia au participat
de asemenea la vizitele de studiu, în cadrul cărora
au fost împărtășite bunele practici în activitatea de
colaborare a clusterelor. Cu această ocazie s-au rea -
lizat vizite de studiu la fiber optic Valley Cluster, HiAB
(producător de macarale ce utilizează sisteme a -
vansate de fabricație) și Senseair (companie de
succes în domeniul senzorilor pentru gaze). În cea
de-a doua zi a avut loc o ședință a comitetului de coor -
donare a proiectului, pentru analizarea politicilor
regionale și naționale de intensificare a proceselor

de clusterizare și a documentelor programatice
prezentate în data de 12 iunie, precum și pentru
pregătirea următoarelor activități ale proiectului.

Reamintim că obiectivul principal al proiectu-
lui ClusterFY constă în îmbunătățirea instrumen-
telor de politică regionale sau naționale care ur-
măresc intensificarea proceselor de clusterizare, în
special în sectoarele legate de tehnologiile gene-
rice esențiale (KEt), precum și stimularea cooperă -
rii interregionale între/printre clustere și rețelele
de afaceri și încurajarea integrării acestora în lan -
țurile valorice inovative și o mai bună ocupare a for -
ței de muncă în vederea implementării strategiilor
de specializare inteligentă.

În strânsă colaborare cu grupul de stakeholderi,
format pe conceptul Qvadruplu Helix, partenerii
ClusterFY își propun să elaboreze recomandări pri-
vind îmbunătățirea instrumentelor de politică re-
gională și națională (cum ar fi fEDR), care abordea -
ză intensificarea politicilor de clusterizare în sec-
toarele legate de tehnologiile generice esențiale
(KEt). țintele și obiectivele ClusterFY sunt plani-
ficate să caute rezultate durabile.

Bugetul total al proiectului este de 1.818.325
de euro, din care 174.320 de euro reprezintă buge -
tul ADR Sud Muntenia, din care contribuția proprie
a Agenției este de 3.486,40 euro.

Mai multe detalii despre implementarea ClusterFY
aflați de pe website-ul Agenției, secțiunea Proiecte –
link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clus-
terfy/static/952, precum și pe site-ul proiectului –
link: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/
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ADR Sud Muntenia, la seminarul de transfer
de politici în domeniul Economiei Sociale

în Regiunea Dunării
În perioada 12 – 14 iunie, ADR Sud Muntenia, în

calitate de partener în cadrul proiectului SENSES, a
participat la primul seminar de transfer de politici în
domeniul Economiei Sociale din Regiunea Dunării, or-
ganizat la Zagreb, Croația.

Agenția, prin reprezentanți ai Serviciului Dezvol-
tare, împreună cu domnul George Caval, președintele
Camerei de Comerț industrie și Agricultură Argeș, în
calitate de partener strategic asociat și directorul exe -
cutiv al Agenției pentru ocuparea forței de Muncă Ar -
geș, domnul nicolae Bădescu, în calitate de factor de
decizie politică, au fost prezenți alături de parteneri
ai proiectului, factori de decizie politică din țările par -
tenere, precum și partenerii strategici asociați. 

În prima parte a evenimentului a fost prezentat
mediul antreprenorial social în Regiunea Dunării și ra-
portul cu principalele recomandări de îmbunătățire
a politicii de economie socială, elaborat în urma che-
stionării antreprenorilor sociali din Regiunea Dunării.
În cea de-a doua parte a evenimentului au fost for-
mate două grupuri de lucru în cadrul cărora s-au pre-
zentat nișele politicilor de economie socială din fieca -
re țară parteneră, precum și prima acțiune propusă în
cadrul Planurilor de Acțiune Regionale, care vine în spri -
jinul îmbunătățirii mediului antreprenorial social. fac -
torii de decizie politică au contribuit în mod activ la
succesul evenimentului, prin împărtășirea expe rienței
și a soluțiilor propuse celorlalți parteneri im plicați în gru -
pul de lucru. Aceștia au oferit feedback cu privire la
planurile regionale de acțiune și au fost in teresați în
mod special de practicile din celelalte țări partenere.

Concluziile acestui seminar reprezintă un punct
esențial în elaborarea și validarea Strategiei întreprin -
derilor sociale pentru Regiunea Dunării, document ce
va fi utilizat pentru următoarea perioadă de progra-

mare. Alte două seminarii de transfer de politici în
domeniul economiei sociale vor fi organizate în 2018
în Slovacia și anul viitor în România.

Proiectul SENSES are ca obiectiv crearea unei re -
țele transnaționale de întreprinderi sociale (SEs), în-
treprinderi tradiționale responsabile social, investitori
financiari în economie socială, factori de decizie, me-
diul academic, funcționari ai onG-urilor care însumea -
ză în total 600 - 800 membri din regiunea Dunării. Ro-
lul acestora este de a promova în comun un model in-
ovator de întreprindere socială precum și inovarea so-
cială în dezvoltarea economică durabilă a regiunii Du-
nării. Proiectul SENSES este implementat de un con -
sorțiu format din 17 parteneri, din 10 state din aria
eligibilă a Programului transnațional Dunărea  (Cehia,
Slovenia, ungaria, Slovacia, Austria, Croația, Serbia,
Belgia, Moldova și România). Bugetul total al proiec-
tului este de 1.530.777,50  euro, iar bugetul ADR Sud
Muntenia este de 132.097,62 euro, contribuția proprie
fiind de 2.641,96 euro. Perioada de implementare a
proiectului este 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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A V-a Întâlnire transnaţională
a Comitetului de coordonare

a proiectului Social Green
În perioada 12 - 13 iunie, Agenția pentru Dezvol-

tare Regională Sud Muntenia a participat, în calitate de
partener, alături de Primăria orașului Mizil, în calitate
de stakeholder, la cea de-a cincea întâlnire transna -
țio nală a proiectului Social Green – „Regional Policies
towards Greening the Social Housing Sector”, ce a fost
organizată de către Primăria municipiului Alba iulia. 

ADR Sud Muntenia a devenit partener în acest
proiect la începutul lunii aprilie 2017. Prin proiect se
urmărește îmbunătățirea politicilor de dezvoltare re-
gională referitoare la promovarea locuințelor sociale,
ecologice, prin creșterea eficienței energetice și uti-
lizarea energiilor regenerabile, totodată, subliniind
importanța sa ca incubator pentru noi piețe în dome-
niul energiei, tehnologiilor, serviciilor și modelelor de
afaceri. În plus, prin intermediul acestui pro iect se vor
identifica bune practici din secto rul locuințelor eco-
logice, precum și cu privire la redu cerea semnificativă
a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin mijloace efi-
ciente din punctul de vedere al costurilor.

În prima zi a evenimentului, conferința s-a desfă -
șurat la universitatea „1 Decembrie” din Alba iulia,
în cadrul căreia au fost prezentate detalii importante
despre activitățile proiectului Social Green, prezen-
tare ce a fost susținută de către Ryan Weber - repre-
zentantul nordregio - Centrul nordic de Dezvoltare
teritorială din Suedia, liderul de proiect. Cu această
ocazie au fost prezentate stadiul proiectelor imple-
mentate prin Programul operațional Regional în re-
giunea Centru, precum și oportunitățile de finanțare
PoR pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor
publice și rezidențiale - Pi 3.1A și 3.1B. universitatea
„1 Decembrie” din Alba iulia a vorbit participanților
despre modalitatea de repartizare a energiei la nivel
național și despre evoluția sectorului energetic între
anii 1990 și 2016. Primăria municipiului Alba iulia a ex -
pus o situație a locuințelor reabilitate în capitala ju -
dețului Alba, care sunt condițiile de eligibilitate ale apli -
canților pentru locuințele sociale, precum și proiectele
pentru viitoarele locuințe sociale ce urmează a fi realizate.

În cea de-a doua parte a zilei s-au efectuat vizite
de studiu în municipiu, în cadrul cărora au fost prezen -
tate exemple de bună practică în domeniul vizat de pro -

iectul Social Green, prin vizitarea unor locuințe socia le
renovate energetic și a unor locuințe colective pentru
tineri.

Cea de-a doua zi a întâlnirii transnaționale a fost
dedicată prezentării stadiului de implementare a pro-
iectului, a activităților ce au fost derulate de toți par-
tenerii și, totodată, a planurilor de acțiune ce au fost
elaborate de aceștia.

Reamintim că proiectul Social Green este imple-
mentat de un consorțiu constituit din instituții de re-
nume din șapte țări din uniunea Europeană, respectiv:
nordregio – Centrul nordic pentru Dezvoltare Spațială
din Suedia – liderul de proiect, CEiiA – Centrul de Ex -
ce lență și inovare pentru industria Automotive din
Portugalia, Agenția Regională de Energie tartu din Es-
tonia, ADR Sud Muntenia, Agenția Regională de Ener-
gie nord din Croația, Agenția de Energie Extremadura
din Spania, CCDR-n – Comisia Regională de Coordo-
nare și Dezvoltare norte din Portugalia și Primăria mu-
nicipiului Alba iulia, precum și alte entități ce sunt in-
cluse în grupul stakeholderilor.

Bugetul total al proiectului este de 1.188.765 de
euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de
138.248 de euro, iar durata de implementare a aces-
tuia este de 60 de luni, respectiv până în primăvara
anului 2021. 
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Detalii suplimentare despre proiectul Social
Green – Regional Policies towards Greening the
Social Housing Sector puteți afla de la Serviciul
Dezvoltare al ADR Sud Muntenia, expert Andrei
DuRAn – programe@adrmuntenia.ro.

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


Vineri, 15 iunie, s-a publicat spre consultare pu -
blică Ghidul Solicitantului pentru apelurile de pro-
iecte PoR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – nefina-
lizate și PoR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – ne-
finalizate din cadrul Axei prioritară 8 „Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de
investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare
și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
național, regional și local, reducând inegalitățile
în ceea ce privește starea de sănătate și promo-
vând incluziunea socială prin îmbunătățirea acce-
sului la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale
la serviciile prestate de comunități, PRoiECtE nE-
finALiZAtE, obiectivul specific 8.1, operațiunea A
– Ambulatorii „Creșterea accesibilității serviciilor
de sănătate, comunitare și a celor de nivel secun-
dar, în special pentru zonele sărace și izolate” și
obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și
a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, ope -
rațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Eventualele observații și propuneri pot fi trans -
mise la adresele de e-mail: regio@mdrap.ro/ info@mdrap.ro,
până în data de 25 iunie 2018.

Valoarea totală eligibilă a Cererilor de fi nan -
ța re, echivalentă în lei la cursul de schimb inforeu -
ro valabil la data depunerii, este de minimum 1.000.000
de euro. În ceea ce privește valoarea maximă tota -
lă eligibilă, se va avea în vedere alocarea regională
și nu se va depăși valoarea unui proiect „major”,
așa cum este el definit atât în legislația națională,
cât și în cea comunitară, calculată la cursul info-
reuro din luna depunerii - http://ec.europa.eu/bud -
get/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/in
dex_en.cfm.

Solicitanții eligibili în cadrul prezentelor ape-
luri de proiecte sunt:

a) Ministerul Sănătății, organ de specialitate
al administrației publice centrale, cu personalitate
juridică, în subordinea Guvernului, conform Hotă-
rârii de Guvern nr. 144/23.02.2010, privind orga-
nizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu
modificările și completările ulterioare;

b) Parteneriate între Ministerul Sănătății și:
• unitățile administrativ-teritoriale, definite

conform Legii administrației publice locale nr. 215 /
23.04.2001, republicată cu modificările și comple-
tările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/
16.02.1968, privind organizarea administrativă a
teritoriului României, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

• autorități/ instituții ale administrației pu-
blice locale;

• unități sanitare publice cu personalitate ju-
ridică proprie;

• orice alte autorități/instituții publice care
pot contribui la buna implementare a proiectului.

În cazul parteneriatului, liderul de pro iect/par -
teneriat va fi Ministerul Sănătății.

Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agen -
ției destinat implementării PoR în Sud Muntenia -
https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program >
Axe > Axa 8, link: https://regio.adrmun te nia.ro/in -
dex.php/axa-8/static/1203, precum și pe site-ul
programului – www.inforegio.ro.
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Ghidul solicitantului pentru proiectele nefinalizate
ce vizează ambulatoriile şi unităţile 

de primiri urgenţe, în consultare publică
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http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203
http://www.inforegio.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.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 19 iunie 2018

S-a modificat Documentul Cadru de
Implementare a Dezvoltării Urbane - Axa 4
În data de 18 iunie s-a emis ordinul de modi-

ficare a Documentului Cadru de implementare a Dez -
voltării urbane Durabile, Axa prioritară 4 „Spriji-
nirea Dezvoltării Urbane Durabile”.

Principala modificare se referă la posibilitatea
lansării de către Autoritățile urbane a apelurilor
de fișe pentru proiecte nefinalizate și/sau în par-
teneriat cu M.D.R.A.P., în cadrul obiectivului spe-
cific 4.1. al Axei prioritare 4.

forma consolidată a Documentului Cadru de
implementare a Dezvoltării urbane Durabile este
publicat pe website-ul Agenției destinat implemen-
tării PoR în Sud Muntenia - https://regio.adrmun -
tenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199,
precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
http://www.inforegio.ro
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Ministrul Apelor și Pădurilor, ioan Deneș, a de-
clarat săptămâna trecută că o suprafață totală de
2,5 milioane de metri pătrați de plajă, constând în
11 loturi situate între Periboina și 2 Mai, va fi pusă la
dispoziția turiștilor prin realizarea unui proiect eu-
ropean privind reducerea eroziunii costiere, în valoa -
re de circa 752 milioane de euro, cu termen de fina -
lizare anul 2020. Proiectul „Reducerea eroziunii cos -
tiere, faza II (2014-2020)” vizează, în prima etapă de
lucru, cinci loturi la Periboina, Mamaia, tomis (Cazi -
no), Agigea și Eforie, iar în a doua etapă, șase loturi
la Costinești, olimp, Jupiter-neptun, Balta Mangalia-
Venus-Aurora, Mangalia-Saturn și 2 Mai.

„Acest proiect de reducere a eroziunii costiere
este de fapt de redare și răpire din Marea Neagră
a aproximativ 2,5 milioane de metri pătrați de pla -
jă care va fi pusă la dispoziția turiștilor după fina-
lizarea acestui proiect. Începe de la Periboina și se
termină la 2 Mai. Sunt 11 loturi, cinci loturi în pri -
ma etapă, șase loturi în cea de a doua etapă. (...)
Total, aproximativ 752 de milioane de euro”, a spus
Deneș, într-o conferință de presă.

Pe lângă înnisipări, proiectul prevede în anu-

mite cazuri reabilitarea unor stăvilare, consolida-
rea falezei și construirea de diguri. Conform mi-
nistrului Apelor și Pădurilor, în prima etapă a pro-
iectului lucrările vor începe în luna ianuarie a anu-
lui viitor, iar în cea de a doua etapă, din septem-
brie 2019. Contractele de finanțare de către uE,
pentru suma de circa 752 milioane de euro, vor fi
semnate în decembrie 2018. Perioada de garanție
a lucrărilor va fi de 50 de ani.

„După finalizarea acestui proiect, vom avea
100 de kilometri de autostradă de nisip care va fi
dată să fie utilizată de către turiști”, a mai afir-
mat ioan Deneș.

Sursa: agerpres.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru
luna iunie 2018. Scopul editării acestei publicații este
de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fon-
duri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care
doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest
document sunt prezentate oportunitățile de finanțare
din programele operaționale și schemele de grant, ce
se derulează în prezent în România, precum și opor-
tunitățile din Programul național pentru Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020, intERREG V-A și uRBACt iii.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, link: https://www.adr -
munte nia.ro/download_file/document/1081/csf-
iunie-2018.pdf.

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna iunie 2018

2,5 milioane de metri pătraţi de plajă,
la dispoziţia turiştilor până în 2020

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.agerpres.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1081/csf-iunie-2018.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1081/csf-iunie-2018.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1081/csf-iunie-2018.pdf


Comisia Europeană, prin Agenția Executivă
pen tru iMM-uri (EASME) de la Bruxelles, a deschis
cere rea de propuneri de proiecte 2018 „Sprijin
pentru promovarea și dezvoltarea produselor tu-
ristice tematice transnaționale – Exploatarea si-
nergiilor dintre turism și industriile creative și cul-
turale”, din cadrul programului european „COSME”
2014-2020 – Programul uE pentru competitivitatea
întreprinde rilor și a întreprinderilor mici și mijlo-
cii.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 19
iunie 2018.

Bugetul cererii: 2.000.000 €; 400.000€ maximum/
proiect, 75% din totalul costurilor eligibile.

Eligibilitate: entitățile publice și private con-
stituite legal în țări ale uE sau participante la pro-
gramul „COSME”, spre exemplu: autorități publice
locale, regionale, naționale, asociații, operatori de
turism, onG-uri, universități, centre de cercetare sau
de formare, organizații de management al destina -
țiilor, camere de comerț etc.

Sursa: uncjr.ro
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Programul european COSME 2014-2020:
Cerere de propuneri pentru proiecte din domeniile

Turism şi Industrii culturale și creative

176 de proiecte semnate pentru cooperarea
dintre România şi Bulgaria, Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria

şi ţările din Bazinul Mării Negre
Până la sfârșitul lunii mai 2018, au fost semna -

te 176 de proiecte, în valoare totală de peste 250
de milioane de euro, care vor primi finanțare prin
programele de cooperare teritorială europeană pen -
tru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminis -
trației Publice (MDRAP) este, în perioada de progra -
mare 2014-2020, Autoritate de Management (AM).

Proiectele finanțate vizează, în special: infra -
structura, mediul, reabilitarea și valorificarea patri -
moniului natural și cultural, managementul riscuri -
lor și gestionarea dezastrelor, piața forței de mun că,
administrația publică, turismul și asistența tehnică.

Programele pentru care MDRAP este Autorita te
de Management sunt:

Programul interreg V-A România – Bulgaria 2014-•

2020;
Programul operațional comun România - Repu -•

blica Moldova 2014 - 2020;
Programul operațional comun România - ucraina•

2014 - 2020;
Programul iPA de cooperare transfrontalieră Ro -•

mânia - Republica Serbia 2014 - 2020;
Programul interreg V-A România - ungaria 2014 -•

2020;
Programul operațional comun „Bazinul Mării Ne -•

gre” 2014 – 2020
Alocarea financiară totală pentru aceste 6 pro -

grame este, în perioada de programare 2014-2020,
de aproape 670 de milioane de euro.

Sursa: mdrap.ro

http://uncjr.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Sinaia: Casa memorială George Enescu
Legătura dintre»

George Enescu și Casa
Regală a României a început
în anul 1898, după succesul
parizian al opusului său
nr. 1, Poema Română, ce se
încheia cu imnul Regal.
El s-a bucurat de sprijinul
Reginei Elisabeta, cunoscută
și sub pseudonimul artistic
Carmen Sylva. Aceasta,
recunoscând talentul
tânărului muzician, i-a oferit
ani de-a rândul o cameră
într-un colț intim al
Castelului Peleș, unde să
poată studia. De asemenea,
Enescu era deseori invitat de
regină pentru a susține
recitaluri la Palat.

frumusețea locurilor și apropierea de Palatul
Peleș l-au determinat pe muzician ca din banii
câștigați în primul său turneu în America să-și con-
struiască aici - între anii 1923 și 1926 - o casă, după
planuri proprii, cu ajutorul arhitectului Radu Du-
descu, pe care a numit-o Vila Luminiș. În următorii
20 de ani, până în 1946, când a părăsit România de -
finitiv, în perioadele dintre turneele sale în Europa
și America de nord, el a revenit periodic la Sinaia pen -
tru a se dedica, cel puțin o lună pe an, creației. În
1947, aflat la Paris, Enescu a donat vila statului român,
spre a fi folosită ca loc de odihnă și de creație pen-
tru artiști. Din 1995, devine Casa Memorială „Geor -
ge Enescu”, iar din 2007 – secție a Muzeului națio -
nal „George Enescu”.

La intrarea în vilă se află bustul în marmură al
lui George Enescu, realizat de sculptorul moldovean
ion irimescu, fascinat de personalitatea acestuia.

Încăperile de la etaj sunt spațioase și conforta -
bile, având interiorul mobilat și aranjat cu rafina-
ment și imaginație. Aici se reunesc în mod armo-
nios și original elemente ornamentale și de mobi-
lier în stilurile românesc, oriental și Biedermayer.

numeroase piese de valoare din cristal, porțelan,
metal sau ceramică dau strălucire interioarelor.

În salon se păstrează pianul maestrului, un ibach
făcut la Lausanne, instrument de care Enescu s-a fo -
losit în activitatea sa componistică și în concertele
oferite apropiaților familiei. Din salon, scara în spi-
rală permite accesul spre capătul turnului Belve-
dere și de aici în mansardă sau „bageaga” (cum îi
spunea Enescu). tot din salon se pătrunde în came -
ra soției lui George Enescu, Maria Cantacuzino-Enes -
cu, decorată în stil eclectic. Camera maestrului se
remarcă prin intimitate, confirmând modestia sa pro -
verbială. „Chilia” are dimensiuni reduse, este mo-
bilată într-un stil autentic românesc și a fost locul
preferat de odihnă al compozitorului după nume-
roasele sale concerte. Etajul mansardat a fost
adăugat de arhitectul Radu Dudescu, pentru a echi-
libra verticalitatea tur nului în ansamblul vilei. În
cele două camere sunt ex puse materiale documen-
tare legate de via ța și activitatea muzicianului.

Casa memorială George Enescu se află în Str.
Yehudi Menuhin, nr. 2, cartier Cumpătu, Sinaia.

Sursa: georgeenescu.ro

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


Începând din toamna acestui an, peste 750 de
elevi de la Mihăești vor învăța în condiții civilizate,
primăria și Consiliul Județean Argeș finalizând rea-
bilitarea și modernizarea unităților de învățământ,
inclusiv construirea grupurilor sanitare în interiorul
școlilor.

La sfârșitul săptămânii s-a făcut recepția lu-
crărilor de la Şcoala Rudeni și de la Şcoala „Ion Ior-
gulescu” Mihăești, până în prezent în unitățile de
învățământ din această localitate fiind investiți
330.000 lei. După reabilitarea acestor două uni -
tăți, toate școlile din Mihăești au grupurile sanitare
în interior, condițiile fiind unele normale. 

„Așa cum am promis, împreună cu domnul pri-
mar și consilierii locali, ne ținem de cuvânt. Îl fe-
licit pe primar, felicit și directorii de școli care au
înțeles importanța acestui demers al nostru. Din

2016 și până în prezent, Consiliul Județean a alocat
comunei Mihăești aproape 6 miliarde lei vechi. Pe
lângă reabilitarea și modernizarea școlilor, au mai
fost alocate fonduri pentru rețeaua de apă și canal
a comunei. De asemenea, s-au alocat fonduri și
pentru dispensar. De altfel, ne dorim ca până în
anul 2020 să nu mai avem nicio școală în Argeș care
să aibă toaletele în exteriorul școlii”, a spus Dan
Manu, președintele CJ Argeș, la Mihăești. Şi tot la
Mihăești se află în derulare un proiect de finanțare
al CJ prin PnDL ii care vizează podul de pe DJ 738
Jugur – Drăghici – Mihăești peste râul târgului. Va-
loarea acestei investiții este de aproape 4,5 mi-
lioane lei, obiectivul aflându-se în stadiul de pro-
iectare, urmând ca din toamna acestui an să fie
scoasă la licitație și execuția.

Sursa: ziarulargesul.ro
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Investiţii finalizate la şcolile din MihăeştiArgeş

Primăria Municipiului Călărași continuă prezen-
tarea proiectelor pentru care vor fi depuse aplicații
în vedere finanțării, în cadrul Axei prioritare 4 – Spriji -
nirea dezvoltării urbane durabile din cadrul PoR 2014-
2020, începând cu acest an.

După prezentarea proiectelor ce vizează moder-
nizarea străzii București, dar și a centrului pietonal,
proiecte ce vor fi primele depuse spre finanțare, înce -
pând cu lunile viitoare, municipalitatea călărășeană
prezintă proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI
PUBLIC DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI ȘI CREȘTE -
REA PERFORMANȚELOR ACESTUIA PRIN CREAREA UNUI
SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI
ȘI MONITORIZARE VIDEO, BAZAT PE INSTRUMENTE INO -
VATIVE ȘI EFICIENTE”.

Primăria Municipiului Călărași își propune să re-
definească structură necesară mobilității și utilizarea
ei în scopul satisfacerii necesitătilor de mobilitate ale
populației din municipiu. Mobilitatea urbană defineș -
te ansamblul deplasărilor persoanelor pentru activi-
tăti cotidiene legate de muncă, activităti și/sau nece -
sităti sociale (sănătate, învățământ, etc), cumpărături
și activităti de petrecere a timpului liber înscrise într-un
spațiu urban sau metropolitan.

Prin acest proiect se va realiza un sistem inteli-
gent de management al traficului care va face uz de
echipamente moderne de comunicații pentru citirea
și transmiterea periodică la distantă a unor parametrii,
și care, spre deosebire de sistemele tradiționale de se -
maforizare care constau în fixarea timpilor de verde pen -
 tru fiecare sens de mers în funcție de măsurători de
trafic (timpi de verde care răman constanți pe o pe-
rioadă foarte lungă de timp), va lua în calcul valorile
de trafic auto precum și adaptarea în permanentă a
timpilor de verde la aceste condiții. În final, proiectul
va conduce la creșterea atractivitătii utilizării trans-
portului public și a siguranței utilizării modurilor ne-
motorizate de transport, va oferi o soluție complexă
pentru scăderea tîmpilor de deplasare și scăderea cos -
turilor de transport atât în zonă privată cât și în cea pu -
blică, reducerea poluării și a consumului de energie,
descongestionarea traficului precum și îmbunătățirea
siguranței în trafic. Conform datelor statistice anali-
zate, ponderea accidentelor în care sunt implicați ce-
tăteni este mare, ceea ce conduce la necesitatea in-
troducerii unor măsuri suplimentare prin care să fie
crescută siguranță deplasării acestora.

(continuare în pagina 12)

Transportul public
din municipiul Călăraşi va fi îmbunătăţit

Călăraşi

http://www.ziarulargesul.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Investiţiile
oraşului Pucioasa prind viaţă
Dâmboviţa

orașul Pucioasa se transfor -
mă de la o lună la alta într-un ade -
vărat șantier unde chiar se lucrea -
ză. În urmă cu doi ani, la preluarea
mandatului, administrația locală
condusă de tânărul edil Constan-
tin Ana și-a luat angajamentul că
în perioada mandatului său o să
transforme Pucioasa într-un oraș
de nerecunoscut.

După doi în care nu s-a putut
lucra, reprezentanții Com paniei națio -
nale de investiții au pu tut folosi
garanția de bună execu ție depusă
de constructor pentru a reface
carosabilul pe Dn 71, respectiv un
sector de 240 de metri, afectat
de lucrarea de intervenție între
căminele 222 bis și 227 bis. o altă
veste bună vine de la Direc ția Re-
gională de Drumuri și Poduri care
odată cu aducerea drumului afec-
tat de lucrările de canalizare la
starea inițială, va veni cu un covor
asfaltic pe 1,8 km rămași neas -
faltați, de la intrarea în Pucioasa pâ -
nă în zona Cartierului filatură.

o altă veste minunată dată de
edilul de la Pucioasa este legată
reabilitarea trotuarele din zona cen -

trală a orașului-stațiune, care ara -
tă deplorabil în momentul de fa -
ță, nefăcând cinste urbei. Moder-
nizarea trotuarelor va fi gata cel
mai târziu în luna august.

Edilul Constantin Ana a vor-
bit și despre investiția din cartie-
rul filatură. În asociere cu Consi-
liul Jude țean Dâmbovița, autorită -
țile loca le din Pucioasa moderni-
zează acest cartier al orașului care
de foarte multă vreme nu a mai
beneficiat de investiții. Zeci de
garaje insalubre au fost dezafec-
tate, iar în locul lor vor fi amena-
jate locuri moderne de parcare,
se vor executa și lucrări peisagis-
tice, iar infrastructura de drumuri
din aceas tă zonă a orașului va fi
reabilitată și modernizată. Chiar
dacă în a cest moment oamenii se
mai plâng de un oarecare discon-
fort din cau za utilajelor și a lucră-
rilor de la re țelele de gaze, edilul
Constantin Ana este convins că,
peste câteva luni, locuitorii vor
uita de toate aceste neplăceri și
se vor bucura că beneficiază de
condiții moder ne de trai.

Sursa: ziardambovita.ro

(continuare din pagina 11)
o soluție o vor reprezintă trece-

rile de pietoni semaforizate, cu buton,
care, prin integrarea într-un sistem
adaptiv de management al traficului,
vor avea un efect pozitiv și asupra pa-
rametrilor generali de trafic de pe
rețeaua rutieră a municipiului.

În viziunea de dezvoltare a mu-
nicipiului este inclusă și transforma-
rea vechiului sistem de dirijare al cir -
culației într-un nou sistem eficient,
corespunzător unui oraș modern ur-
mând a fi executate elemente de in-
frastructura care să conducă la rea-
lizarea și integrarea unui sistem avan -
sat de dirijare a circulației.

intervențiile propuse prin acest
proiect constau în sisteme de moni-
torizare video, mai ales în intersecții;
sisteme de semnalizare și semafori-
zare adaptivă și sincronizată, ce pot
asigură prioritizarea mijloacelor de
transport în intersecțiile semnali-
zate/semaforizate; sisteme de lo-
calizare a vehiculelor de transport pu -
blic urban și de managementul flotei
(prin GPS, AVL, etc.); sisteme de infor -
mare în timp real a pasagerilor, am-
plasate în mijloacele de transport în
comun și/sau în stațiile de transport
public; amplasarea de senzori de
detectare a vehiculelor; realizarea
unui centru de comandă pentru ma-
nagementul traficului, cu componen -
te specifice software și hardware,
prin lucrări de construcții și instalații
și dotare; lucrări punctuale de rea-
bilitare/modernizare infrastructură
rutieră din zonă intersecțiilor, nece-
sare pentru a reconfigura fluxurile de
trafic corespunzătoare noilor planuri
de semaforizare/management de trafic.

În prezent proiectul se află în eta -
pa de pregătire, solicitarea finanțării
fiind planificată pentru luna octom-
brie 2018. Acesta este estimat la o va -
loare de aproximativ 3,8 milioane de euro.

Sursa: actualitateadecalarasi.ro

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

http://www.actualitateacalarasi.ro
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Primarul nicolae Barbu a prezentat recent un
bilanț estimativ al proiectelor derulate în ultimii doi
ani din surse europene, naționale sau proprii, dar și
al celor aflate în prezent în contractare sau în pregă-
tire. Pentru modernizarea orașului, valoarea proiec-
telor din surse europene se ridică la aproximativ 36
milioane de euro, iar a proiectelor din surse naționale
și proprii, peste 3 milioane euro.

„Am putea aminti aici portul trimodal în valoare
de 15,5 milioane euro, recompartimentarea blocului
C2 din cartierul Tineretului, sistematizarea pe verticală
a ansamblului de blocuri 240 garsoniere ICMUG și a PT
15, pista de atletism din parcul Steaua Dunării, investiții
pentru extinderea rețelelor de canalizare și de alimen-
tare cu apă, parcări etc”, spunea primarul Barbu.

La categoria Giurgiu - oraș verde, investițiile din
fonduri europene ce vor fi făcute pentru eficientiza-
rea energetică a clădirilor rezidențiale, administrati -
ve și de învățământ și a sistemului de iluminat se ridi -
că la peste 23 mil. euro.

La capitolul cultură-turism-educație, un proiect eu -
ropean pe intERREG V-A, aflat în faza de contractare,
vizează punerea în valoare a ruinelor Cetății Giurgiu.
De asemenea, municipalitatea are în pregătire, pe
Programul operațional Regional, amenajarea unor
spații de agrement adiacent Veriga, îmbunătățirea in-
frastructurii școlare pentru Şcoala Gimnazială Sf.
Gheorghe și Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu, mo-
dernizarea grădinițelor Căsuța fermecată și nr. 3 etc.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Stadiul finanţărilor
la nivelul municipiului Giurgiu

Giurgiu

„Micul Antreprenor”,
idei de afaceri inedite ale liceenilor din Slobozia
Ialomiţa

Consiliul Județean al Elevilor ialomița a organizat
o nouă ediție a concursului „Micul Antreprenor”, oca-
zie folosită de adolescenți pentru a-și etala planurile
de afaceri. Cele mai interesante au fost premiate de
Consiliul Județean ialomița.

Ajuns deja la ediția a V-a, concursul „Micul Antre-
prenor” a adus în atenție afaceri bazate pe folosirea
energiei verzi (parc auto de închiriat mașini elec trice sau
instalarea de panouri fotovoltaice pe acope rișurile blo-
curilor pentru captarea energiei solare și transformarea
ei în energie termică), activități de recreere, centre de
consiliere și orientare profesională ori afaceri în con -
strucții asigurate de roboți. Afacerile gândite și expuse
în detaliu de liceenii ce-și propun să aibă o carieră în
domeniul antreprenorial au arătat că spiritul liber și
creativ specific vârstei poate fi transformat în afaceri
viitoare de succes cu puțin sprijin din partea adulților.

Cele mai multe puncte au fost strânse de proiec -
tul „Cufărul cu povești” al echipei Colegiul național
„Mihai Viteazul”, cel care a impresionat în primul
rând prin obiectele „hand-made” prezentate pentru
care aveau să primească la final și comenzi! „Aface-
rea noastră se bazează pe patru ateliere de lucru, un -
de oamenii pot lucra, și o cafenea exterioară unde se

pot relaxa. Oferim petreceri tematice, săptămânal și
lunar, un spațiu de lectură și un mini-cinematograf pen -
tru cei pasionați. Planul nostru este mic dar poate de-
veni mare și a pornit de la ideea că în acest moment în
Slobozia este o cafenea la aproximativ 9.000 de locui -
tori în vreme ce în Praga, spre exemplu, una dintre cele
mai vizitate capitale din Europa, există o cafenea la 2.000
de locuitori, deci potențial de dezvoltare există.”, și-au
prezentat autorii planul de afaceri declarat câștigător.

Lupta pentru primul loc a fost acerbă, al doilea
plan de afaceri făcând furori mai ales în rândul pa -
sionaților de birotică. Mizând pe tehnologizare și pe
înmulțirea domeniilor în care roboții sunt folosiți, ele-
vii Liceului tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” au pre-
zentat robotul CuZA, premiat la nivel național și in -
ternațional. „Construim case prin intermediul robo -
ților, este mult mai eficient și poate rezolva și pro-
blema actuală de criză pe piața muncii. Să nu uităm
că riscurile de accidente sunt aproape nule folosind
roboții.”, și-au expus ideea Bogdan Mihai iordache și
Mircea Alin Luchian, cei doi folosind un robot pe care
l-au învățat și să se închine, așa cum fac mulți dintre
muncitorii români înainte de a se apuca de lucru!

Sursa: infoialomita.ro

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

http://infoialomita.ro


14info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 375 / 11 - 17 iunie 2018

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bog -
dan toader, a participat săptămâna trecută la șe -
dința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, desfășurată la Pitești, ocazie cu care a
apreciat importanța pe care o prezintă Programul
operațional Regional, Județul Prahova având în de-
rulare un număr de 15 proiecte finanțate prin PoR
2014 -2020.În cadrul ședinței au fost prezentate
stadiul derulării PoR 2014-2020 în Regiunea Sud
Muntenia, precum și două informări privind proiec -

tele implementate de ADR Sud Muntenia și imple-
mentarea axei prioritare 4.

Întâlnirea a fost coordonată de ADR Sud Mun-
tenia și a reunit președinți de consilii județene, pri -
mari de municipii reședință de județ, precum și re -
pre zen tanți ai orașelor și comunelor din Regiunea
de Dezvoltare Sud Muntenia, care include județele
Argeș, Prahova, Dâmbovița, teleorman, Giurgiu, ia -
lomița și Călărași.

Sursa: zvp.ro

15 proiecte cu finantare
prin POR 2014 -2020, pentru judetul Prahova
Prahova

Proiect Erasmus,
implementat de Colegiul National Pedagogic

„MirceaScarlat” din Alexandria

Teleorman

„CodeIT – Enhancing Teachers’»
professional development through
algorithmic and programming”, proiect
Erasmus implementat de Colegiul national
Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria
este un proiect finanțat prin Acțiunea Cheie
2, în perioada 01.09.2017 – 01.09.2019,
cu un buget de 224 083,00 Euro.

Scopul principal al proiectului este creșterea com -
petențelor în domeniul programării a cadrelor didac -
tice care predau discipline non-it la gimnaziu și li-
ceu prin crearea de rezultate inovatoare, precum:

Mediul virtual de învățare pentru profesori ca -•
re conține materiale de instruire în algoritm și pro-
gramare și didactic în alte domenii decât it;

Modelul planurilor de lecție care încorporează pro-•
gramarea pentru chimie, geografie, matemati că și fizică;

Manualul intitulat „Îmbunătățiți-vă abilitățile•
de predare folosind algoritmul și programarea”;

Mediul virtual de învățare pentru profesori (VLEt)•
va fi o platformă online pentru dobândirea de com -
petențe, colaborare, informare și partajarea resur -
selor pentru profesorii de matematică, fizică, chi-
mie și geografie. Acesta va conține materiale de in -
struire pentru profesori, planuri de lecție, recoman -

dări, sugestii și spațiu de colaborare în domeniul uti -
lizării algoritmului și programării.

Pe lângă posibilitățile de învățare, va exista și o
verificare a competențelor pentru profesorii care vor
putea să o ia înainte și după instruire. De aseme nea,
VLEt va emite automat un certificat de rea li zare a cur-
surilor pentru cadrele didactice, cu con diția ca scorul
din evaluarea finală să depășească pragul stabilit.

În cadrul proiectului vor fi realizate 3 produse
intelectuale, după cum urmează:

Materiale de instruire pentru profesori (io1);•
Mediul virtual de învățare pentru profesori (io2);•
„Îmbunătățiți-vă abilitățile de predare prin uti-•

lizarea algoritmului și programării” – Manualul (io3).
„Proiectul este unul inovativ prin scopul pro-

pus și realizat prin materialele și produsele inte-
lectuale concepute”, a spus prof. Eliza Marinela
SotiRESCu – coordonator de proiect.

Sursa: ziarulmara.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://zvp.ro
http://www.ziarulmara.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 și Administrației Publice,
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 POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 18 iunie 2018

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

