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Vineri, 21 iulie,»
Autoritatea de
Management pentru
Programul operațional
Regional a publicat
Ghidurile solicitantului
pentru cele cinci
obiective specifice din
cadrul Axei 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane
durabile a Programului
operațional Regional
2014-2020.

Beneficiarii eligibili în cadrul
acestor apeluri de proiecte sunt
municipiile reședință de județ, în
regiunea Sud Muntenia fiind vorba
despre municipii le Pitești, Călă -
rași, târgoviște, Giurgiu, Slobozia,
Plo iești și Alexandria.

Alocarea națională totală pen -
tru Axa 4 este de peste 1.286 de
mi lioane de euro, regiunii Sud Mun -
tenia revenindu-i 202,55 milioa ne
de euro.

Depunerea aplicațiilor se va
face exclusiv elec tronic, prin apli -
cația MySMIS, în perioada 21 august
2017, ora 10.00 - 31 decembrie 2018,
la ora 10.00.

Cele cinci ghiduri pot fi con sul -
tate pe website-ul nostru: http://re -
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea PoR
2014 – 2020 > Program > Axe > Axa 4 –
Dezvolta re ur ba nă, link: http://re -
gio.adrmunte nia.ro/por_2014-
2020/s1281/axa-4--dezvoltare-
urbana/, precum și pe site-ul pro -
gramului, www.inforegio.ro.
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S-au lansat ghidurile solicitantului
pentru cele cinci obiective specifice

aferente Axei 4 -
Dezvoltarea urbană durabilă

Obiectiv specific
Alocare

naţională
- euro -

Alocare
regiunea Sud Muntenia

- euro -

obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de
carbon

1.037.650.000 163.330.000

obiectiv specific 4.2 - Revitalizarea orașelor 115.290.000 18.150.000
obiectiv specific 4.3 - Regenerarea fizică,
economică și socială a comunităților defavorizate

58.850.000 9.260.000

obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității
infrastructurii în vederea asigurării accesului
sporit la educație timpurie și sprijinirea
participării părinților pe piața forței de muncă

52.941.176 8.332.941

obiectiv specific 4.5 - Creșterea calității
infrastructurii educaționale relevante pentru
piața forței de muncă

22.117.647 3.481.318

totAL: 1.286.848.823 202.554.259

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


Au fost lansate trei apeluri de proiecte pentru
Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor

de carbon în zonele urbane bazată pe planurile
de mobilitate urbană durabilă

joi, 20 iulie, Autoritatea de Management pen-
tru Programul operațional Regional din cadrul Mi-
nisterului Dezvoltării Regionale, Administrației Pu-
blice și fondurilor europene a lansat apelurile de pro -
iecte pentru obiectivul specific 3.2 - Reducerea emi -
siilor de carbon în zonele urbane bazată pe planu-
rile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei
3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon a PoR 2014 – 2020. Cele trei apeluri
lansate sunt destinate celor șapte regiuni mai puțin
dezvoltate, regiunii București-Ilfov și ItI Del ta Dunării.

Alocarea financiară totală pentru aceste trei
apeluri de proiecte aferente obiectivului specific

3.2 este de 495.57 mil. euro, apelului PoR/2017/3/3.2/1/7
ReGIuNI revenindu-i 317.69 mil. euro. Regiunea Sud-
Muntenia va beneficia de o alocare de peste 50 mil.
de euro. Depunerea aplicațiilor se va face exclusiv
elec tronic, prin aplicația MySMIS, va începe în data
de 20 septembrie 2017, la ora 12.00 și se va încheia
în da ta de 20 martie 2018, la ora 12.00.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi con sul -
tate pe website-ul Agenției, secțiunea Program > Axe >
Axa 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, link: http://regio.adr munte nia.ro/
por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/,
precum și pe website-ul progra mului: 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,

în data de 21 iulie 2017
ReGIuNeA SuD MuNteNIA PRoIeCte DePuSe PRoIeCte ReSPINSe eVALuA Re

Axă

Priori -
tate

de in -
ves tiții

Apel
Data

închidere
apel

Alocare
regională

apel
- mil. euro -

Nr. pro -
iec te

de pu se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

Nr. pro -
iec te

res  pin -
se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

Nr. pro -
iec te în
se lec ție

Alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 PoR/2016/2/2.1/A/1 04.05.2017,
ora 12.00 36,85 460 477,130 404,765 324,115 99 98,607 83,213 66,347 360 168,527 152,92%

2 2.2 PoR/102/2/2 30.08.2017,
ora 12.00 27,22 116 664,332 541,224 351,761 3 15,407 13,094 8,747 113 124,515 275,48%

3 3.1 PoR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 18,457 2 15,528 15,098 9,059 5 262,292 3,58%

3 3.1 PoR/2016/3/3.1/
B/1/7ReGIuNI

04.10.2017,
ora 10.00 45,71 8 44,224 40,597 37,065 1 3,334 3,334 3,267 7 209,096 16,16%

5 5.1 PoR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 26 176,252 187,41%

5 5.2 PoR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 4 64,774 44,83%

5 5.2 PoR/2016/5/5.2/2 15.10.2017,
ora 12.00 14,16 1 7,695 7,682 7,528 0 0,000 0,000 0,000 1 64,774 11,62%

6 6.1 PoR/2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 2 572,212 58,59%

6 6.1 PoR 2016/6/6.1/2 13.07.2017,
15.00 125,09 7 640,240 614,784 583,270 0 0,000 0,000 0,000 7 572,212 101,93%

7 7.1 PoR/2016/7/7.1/1 05.12.2016,
ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,433 4 48,208 47,465 46,551 2 70,080 48,35%

7 7.1 PoR/2017/7/7.1/2 21.10.2017,
ora 12:00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 70,080 0,00%

8 8.1 P.o.R./8/8.1/8.3/A/1 29.08.2017,
ora 12.00 4,22 1 3,567 3,657 3,495 0 0,000 0,000 0,000 1 19,304 18,11%

8 8.1 P.o.R./8/8.1/8.3/B/1 31.12.2017,
ora 24.00

16,65 -
național 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 76,164 0,00%

8 8.1 P.o.R.2017/8/8.1/
8.3/C

03.01.2018,
ora 12.00

73,41 -
național 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 335,807 0,00%

• Curs Inforeuro iulie 2017: 4,5744 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile

(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile

eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (feDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://www.inforegio.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro


4Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 333 / 17 - 23 iulie 2017

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

IN
FO

 A
D

R SU
D

 M
U

N
TEN

IA

Delia Niţu – 18 ani de dedicare
faţă de ADR Sud Muntenia

„Trecut-au anii ca nori lungi pe șesuri”,»
versul celebru al lui Mihai eminescu, ne
reamintește că, în pasajul nostru prin viață,
singura mare bucurie este conștiința datoriei
față de semeni și, cu atât mai mult, față de
ceea ce lăsăm în urmă, prin munca noastră.

În această ediție a newsletter-ului dorim să
aducem un omagiu unuia dintre cei mai longevivi
colegi ai noștri - Delia Nițu, expert în cadrul Birou-
lui județean Argeș, care și-a luat rămas bun de la
Agenție, odată cu împlinirea vârstei de pensionare. 

Cu această ocazie dorim să îi mulțumim pen-
tru prietenia și personalitatea frumoasă cu care
ne-a întâmpinat de fiecare dată când am trecut
pragul Biroului județean Argeș și pentru toată dă-
ruirea de care a dat dovadă din punct de vedere
moral și profesional. În toți cei aproape 18 ani, ne-a
uimit cu răbdarea, priceperea, devotamentul, pu -
te rea de muncă și îndârjirea de care a dat dovadă
în activitatea derulată și nu numai. 

Pentru noi, Delia reprezintă un exemplu demn
de urmat, un vulcan de energie și bună dispoziție,
mereu dedicată activității derulate în implementa -
rea programelor atât de preaderare, cât și de pos-
taderare derulate de Agenție. 

Despre ceea ce a reprezentat pentru ea ADR
Sud Muntenia, cu profundă nostalgie și recunoștin -
ță pură, ne-a spus că în toți cei aproape 18 ani s-a
simțit ca fiind parte dintr-o mare familie: „Mulțu -
mesc acestei familii, care se numește Agenția pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru tot
ce m-a învățat, și anume: să fiu responsabilă, să
am încredere în mine și să pot oferi încredere la
rândul meu celorlalți, să-mi forțez limitele atunci
când credeam că nu voi face față provocărilor și,
cel mai important, m-a învățat ce înseamnă cu a -
devărat munca în echipă. Cu alte cuvinte, m-a fă-
cut să mă simt împlinită, venind în completarea ce -
lorlalte realizări pe care mi le-a oferit viața. 

Vă mulțumesc pentru anii petrecuți împreu -
nă, în care mi-ați dovedit apreciere, deschidere și
sprijin necondiționat, valori care nu pot fi simțite
decât în familie. Pentru toate acestea vă sunt re-
cunoscătoare și cu mândrie pot afirma că, iată-mă,

ajunsă la vârsta maturității, după aproape 18 ani
trăiți la sânul acestei familii, îmi iau rămas bun cu
nostalgie și gratitudine față de tot ceea ce am
reușit să construim împreună!”.

Viața unui om, munca acestuia nu pot fi cuprin -
se în cuvinte. Amintirile frumoase care ne leagă de
Delia sunt roadele activității ei și, mai cu seamă,
personalității ei marcante. De-a lungul acestor ani
ne-a învățat că, prin optimism și dedicare, pot fi
învinse orice dificultăți, momente de impas și ne-
împliniri, mergând mai departe doar împreună, fă -
ră șovăire, cu demnitate.

Pentru toate acestea și pentru omul minunat pe
care l-am cunoscut, unii mai mult, alții mai puțin, noi,
Agențienii, te felicităm și îți urăm multă sănătate,
viață lungă și să te bucuri de toți cei dragi! 

Succesul înseamnă, în viziunea noastră, o mul-
titudine de factori, care, puși laolaltă, se întâlnesc
și se completează prin aportul profesional și uman
pe care îl are fiecare coleg al nostru, pentru a con-
tribui la formarea și dezvoltarea a ceea ce repre-
zintă astăzi Agenția, după aproape 20 de ani de la
înființare.

Delia Nițu, alături de Dr ing. Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Comisia Europeană ia măsuri pentru a ajuta regiunile
să dezvolte economii reziliente în era globalizării

Globalizarea a adus beneficii enorme econo-
miilor mai puțin dezvoltate din întreaga lume și opor -
tunități multiple pentru europeni, dar, în timp ce be -
neficiile globalizării se resimt la scară largă, costuri le
ei sunt adesea suportate în mod inegal, după cum a
evidențiat Documentul de reflecție al Comisiei pri vind
valorificarea oportunităților oferite de globalizare.

Pentru a răspunde provocării modernizării eco -
nomiei, europa trebuie să consolideze capacitatea
regiunilor sale și să le ajute să creeze valoare. Acest
lucru înseamnă acceptarea inovării, a digitalizării,
a decarbonizării, precum și dezvoltarea competen țe -
lor individuale.

Astăzi, Comisia propune un nou set de acțiuni
pentru a ajuta în continuare regiunile europei să in -
vestească în domeniile de nișă care reprezintă atuu -
rile lor concurențiale („specializare inteligentă”) și
pentru a favoriza inovarea, reziliența și crește rea
economică necesare.

jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei res-
ponsabil pentru locuri de muncă, creștere, inves -
tiții și competitivitate, a declarat: „Pentru a profi -
ta de avantajele oferite de globalizare, trebuie să
creăm un mediu propice, în care să se poată mate -
rializa progresele înregistrate în materie de schim -
buri comerciale și tehnologie. Strategiile de inves -
tiții și inovare conduse și organizate la nivel local
sunt esențiale pentru a răspunde acestei provocări
și a consolida capacitatea regiunilor noastre.”

Comisarul pentru politica regională, Corina Cre -
țu, a declarat: „După cum a afirmat președin tele Jun-
cker, am intrat în era «glocală», în care im pactul pro-
vocărilor de la nivel mondial se resimte în primul rând
la nivel local. Economiile noastre trec prin schimbări
profunde, și nu putem să inver săm acest proces. Dar
ne putem ajuta regiunile să se doteze cu instrumen-
tele adecvate pentru o creș tere durabilă și solidă –
acesta este scopul specializării inteligente.”

Abordarea privind „specializarea inteligentă”
a fost introdusă în 2014 în toate programele de po-
litică regională și a dovedit că aduce valoare. Co-
misia intenționează să valorifice această experien -
ță pozitivă cu două proiecte-pilot:

Sprijin adaptat pentru a face față provocărilor•
specifice regiunilor care se confruntă cu tranziția

industrială: la cerere, anumite regiuni pot lucra în
parteneriat cu echipe de experți ai Comisiei pentru
a consolida capacitatea de inovare, a elimina obsta -
colele din calea investițiilor, a sprijini cetățenii în
vederea dobândirii competențelor adecvate și a se
pregăti pentru schimbările industriale și societale,
pe baza strategiilor lor de specializare inteligentă.

Parteneriate interregionale pentru inovare,•
sprijinite prin fondurile ue: inspirat de succesul
inițiativei Vanguard, acest proiect-pilot are drept
scop identificarea și dezvoltarea proiectelor inter-
regionale eligibile pentru finanțare, care pot crea
lanțuri de valoare europene în sectoarele priori-
tare, cum ar fi volumele mari de date, bioeconomia,
utilizarea eficientă a resurselor, mobilitatea conec -
tată sau sistemele avansate de fabricație.

În paralel, Comisia își va intensifica eforturile
pentru a ajuta statele membre să abordeze obsta-
colele rămase în calea creșterii și să creeze medii
favorabile întreprinderilor. o atenție deosebită va
fi acordată calității și accesibilității cercetării pu-
blice, cooperării dintre întreprinderi și universi tăți,
precum și alinierii bazelor de competențe locale cu
cerințele pieței, cu ajutorul mecanismelor de spri-
jin ale Comisiei.

Comisia va căuta, de asemenea, modalități de
facilitare a unor noi sinergii și combinații între di-
feritele programe și instrumente ale ue existente
în prezent în domeniile inovării, creșterii și com pe -
titivității.

experiența acumulată până în prezent privind
programele actuale din cadrul politicii de coeziu -
ne, împreună cu acțiunile și soluțiile strategice pro -
puse, vor aduce o contribu ție utilă la pregătirea ur-
mătorului cadru bugetar, în contextul actualului
proces de reflecție privind viitorul finanțelor ue.
Comisia va lua în considerare crearea unor legături
mai puternice între instrumen tele existente ale ue
care au un obiectiv comun, acela de a răspunde
noilor provocări industriale. Specializarea inteli-
gentă ar putea fi extinsă, astfel încât aceasta să
devină un instrument cuprinzător care să ajute
toate regiunile să profite de schimbările produse
de globalizare.

Sursa: ec.europa.eu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ec.europa.eu
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71 de milioane lei pentru susţinerea
internaţionalizării IMM-urilor

Accesul pe piața externă a IMM-urilor»
va fi susținut de la bugetul de stat cu suma
de 71 milioane lei, pentru perioada 2017-
2020, potrivit unui act normativ aprobat
de guvern.

executivul a adoptat normele metodologice
de aplicare a Programului de susținere a interna -
țio nalizării operatorilor economici români, prin ca -
re se reglementează modul de instituire a respec-
tivei scheme de ajutor de minimis.

Potrivit actului normativ, alocația financiară
nerambursabilă este în cuantum de maxim 50.000
de lei/beneficiar, reprezentând maxim 90% din va-
loarea cheltuielilor eligibile.

Prin program se finanțează:
participări individuale la târguri și expoziții in -•

ternaționale, organizate în străinătate, cu stand pro -
priu, altele decât cele organizate în baza ouG 56/
2016 privind aprobarea Sistemului de susținere și
promovare a exportului cu finanțare de la bugetul
de stat și în baza HG 296/2007 privind aprobarea
Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul
de promovare a exportului;

participări individuale la misiuni economice•
organizate în străinătate, altele decât cele orga-
nizate în baza ouG 120/2002 privind aprobarea
Sistemului de susținere și promovare a exportului
cu finanțare de la bugetul de stat și în baza HG 296/
2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare
a acțiunilor din Programul de promovare a exportu -
lui;

crearea identității vizuale a unui IMM (marcă,•
siglă, slogan);

realizarea unui site pe Internet/aplicație pen -•
tru mobil, pentru prezentarea activității solicitan-
tului și a produselor promovate, în limba română și
limba engleză/altă limbă de circulație interna țio -
nală;

participări ale angajaților la cursuri de pregă -•
tire, în țară și/sau în străinătate, în domeniul teh-
nicilor de promovare a produselor/serviciilor pe
noi piețe;

analize și studii de piață;•
alte tipuri de activități de promovare și sus-•

ținere a internaționalizării.
Completarea cererii tip pentru înscriere în

program, în vederea obținerii finanțării, se face
on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Data de la care este activă înscrierea on-line
se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile
înainte de data începerii procesului de înregistrare
propriu-zis.

Verificarea documentelor depuse și a cererii
pentru înscrierea on-line în Program se face în ma-
xim 15 zile lucrătoare, după încheierea sesiunii de
înscriere.

Acordarea finanțării se realizează în baza cri-
teriului „primul venit – primul servit”, în limita bu -
getului.

Beneficiarii alocațiilor financiare nerambur-
sabile au obligația de a raporta efectele participă-
rii la Program către minister, pentru o perioadă de
2 ani, începând cu anul următor acordării alocației
financiare nerambursabile.

Sursa: gov.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.aippimm.ro
http://www.gov.ro
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un contract de finanțare în valoare de 41.4 mi -
lioane euro din fonduri europene a fost semnat de-
Rovana Plumb, ministrul delegat pentru fonduri
europene, împreună cu Lucian Georgescu, minis-
trul Cercetării și Inovării, și Prof. univ. Dr. Gheor-
ghe Popa, președintele Asociației universităților,
Institutelor de Cercetare Dezvoltare și Bibliotecilor
Centrale universitare din România ANeLIS PLuS,
prin Programul operațional Competitivitate (PoC).

Scopul proiectului este asigurarea accesului la
bazele științifice internaționale și creșterea gra-
dului de implicare al mediului de cercetare româ-
nesc în rețelele internaționale de importanță ma-
joră pentru dezvoltarea științei și tehnologiei. În
același timp, acest proiect va contribui la dezvol-
tarea infrastructurii informaționale corespunză-
toare pentru sprijinirea proiectelor complexe de cer -
cetare. totodată, ANeLIS PLuS 2020 răspunde obiec -
tivului specific de creștere a participării românești
în cercetarea europeană, facilitând legăturile cu
structurile din mediul internațional.

„Dezvoltarea cercetării și accesul la cunoaș -
te re este esențial pentru orice națiune puternică.
Este prima data după 1977 când, pentru comuni-
tatea academică din România, se creează conec-
tarea la bazele de date internaționale. Doar în a -
cest fel cercetătorii români au acces, în timp real,
la literatura de specialitate. Îi mulțumesc domnu-
lui profesor Popa pentru efortul de a uni comuni-
tatea academică în jurul acestui proiect atât de
relevant pentru țara noastră”, a declarat ministrul
Rovana Plumb.

„Mă bucură foarte mult faptul că am reușit îm -
preună semnarea acestui proiect prioritar destinat
creșterii capacității de cercetare științifică a sis-
temului CDI din România, care va asigura interco-
nectarea comunității științifice la activitatea de
cercetare științifică internațională. Vorbim despre
un proiect unic la nivel național, care va permite
accesul la rezultatele cercetărilor științifice pu-
blicate în fluxurile principale pentru organizațiile
de cercetare. El reprezintă un suport în susținerea
cercetărilor care își propun obținerea de rezultate

științifice de înalt nivel. Vreau să le mulțumesc doam -
nei ministru Rovana Plumb și domnului profesor uni -
versitar Gheorghe Popa pentru implicarea totală
în reușita acestui proiect”, a declarat ministrul Lu-
cian Georgescu.

Proiectul Acces național electronic la litera-
tura științifică pentru susținerea sistemului de
cercetare și educație din România - ANELIS PLUS
2020 este finanțat prin Programul operațional Com -
petitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: Cerceta -
re, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în spri-
jinul competitivității economice și dezvoltării afa-
cerilor, acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor rețele de
centre CD, coordonate la nivel național și racorda -
te la rețele europene și internaționale de profil și
asigurarea accesului cercetătorilor la publicații știin -
țifice și baze de date europene si internaționale.

Programul operațional Competitivitate (PoC)
susține investiții menite să răspundă nevoilor și
provocărilor legate de nivelul redus al compe titi -
vității economice, în special în ceea ce privește spri -
jinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și ino -
vare (CDI) și infrastructura subdezvoltată de tIC și,
implicit, servicii slab dezvoltate.

Sursa: mdrap.ro

Fonduri europene de 41,4 milioane de euro
pentru interconectarea comunităţii ştiinţifice

româneşti la cercetarea internaţională

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Banca Europeană de Investiţii acordă României
un imprumut de 1 miliard de euro

pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură
de transport cu fonduri europene

Banca europeană de Investiții (BeI) acordă un îm-
prumut de un miliard de euro pentru cofinanțarea
proiectelor prioritare de infrastructură de transport
cu fonduri Structurale și de Investiții (efSI) în valoare
totală de 6,8 miliarde de euro. Aceste proiecte ur-
mează să fie implementate pe întreg teritoriul Româ-
niei în perioada de programare 2014-2020.

fondurile BeI vor acoperi contribuția bugetului
de stat care cofinanțează investițiile prioritare în do-
meniul transportului, în cadrul Programului opera -
țional Infrastructura Mare 2014-2020 (PoIM). Locația
proiectelor va varia, dar majoritatea va fi implemen-
tată în regiunile mai puțin dezvoltate din România
și/sau pe axele prioritare teN-t. Investițiile vor be-
neficia de subvenții europene și se vor concentra pe
promovarea transportului sustenabil și pe eliminarea
blocajelor din infrastructurile cheie din rețea. Se va
pune accent și pe dezvoltarea sistemelor de transport
multiple și pe reducerea impactului nociv al transpor-
tului asupra mediului înconjurător.

„Împrumutul BEI va sprijini investițiile strate-
gice de infrastructură de transport care sunt impor-
tante pentru creșterea mobilității, siguranței și
interconectivității în România și pentru consolidarea
competitivității țării. Acest proiect reprezintă un bun
exemplu al cooperării BEI cu economia românească,
căreia BEI îi oferă servicii de finanțare și consultanta
accesibile pe termen lung, accelerând absorbția gran-
turilor UE și stimulând creșterea și ocuparea forței
de muncă și îmbunătățirea vieții cotidiene a cetă -
țenilor”, a declarat Andrew McDowell, vicepreședinte
al Băncii europene de Investiții.

„Dezvoltarea rețelei strategice de transport din
România va fi benefică comerțului și turismului și va
alimenta direct economia reală, dar, la fel de impor-
tant este și impactul pozitiv al conexiunilor mai ra-
pide, drumurilor mai sigure și sistemelor de transport
mai sustenabile în viața de zi cu zi a cetățenilor, de
aceea mă bucur că fondurile politicii de coeziune și
resursele BEI sunt reunite pentru a asigura o conec-
tivitate mai bună în România”, a afirmat, la rândul

său, comisarul european pentru politica regională,
Corina Crețu.

„Acest nou împrumut este dovada bunei co-
laborări dintre România și BEI, având ca scop în-
curajarea investițiilor în România, punerea în
prac tică a Master Planului general de transport
convenit cu Comisia Europeană și creșterea ab sorb -
ției subvențiilor UE pentru perioada de progra-
mare 2014-2020. Acordat în condiții financiare fa-
vorabile și pe termen lung, acest tip de facilitate
reprezintă un sprijin suplimentar acordat efortu-
lui Guvernului român de a crea sau menține locuri
de muncă, de a reduce disparitățile so ciale între
diferite zone și de a asigura bunăstarea populației
într-un mediu benefic, toate conducând la o creș -
tere durabilă a economiei. România a beneficiat
deja de alte patru facilități similare: două faci -
lități legate de perioada anterioară de progra-
mare, în valoare de 1,3 miliarde de euro, și alte do -
uă pentru perioada de programare curentă, în va-
loare de 660 milioane de euro, care acoperă proiec -
tele de mediu din cadrul Programului Operațional
Infrastructura Mare, Programul Operațional Com-
petitivitate și Programul Operațional Capital Uman”,
a spus Ionuț Mișa, Ministrul finanțelor Publice:

finanțarea BeI se acordă sub forma unui împru-
mut pentru programe structurale (SPL), care permite
atât finanțarea proiectelor mari de infrastructură, cât
și a unor scheme mai mici, care, din cauza dimensiu-
nilor lor limitate, nu ar putea beneficia de finanțare
directă de către BeI.

Inițiativa de asistență tehnică jASPeRS (asistenta
comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile eu-
ropene - furnizată în comun de BeI și Comisia euro-
peană) a contribuit la pregătirea unor strategii de
dezvoltare pe termen lung care stau la baza selectării
proiectelor care urmează a fi implementate cu fon-
duri din acest împrumut, verificând astfel și asigurând
calitatea consistență a proiectelor care urmează a fi
efectuate.

Sursa: hotnews.ro

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


9Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 333 / 17 - 23 iulie 2017

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

IN
FO

 TU
RISM

 SU
D

 M
U

N
TEN

IA

Castelul Cantacuzino,
perla staţiunii Buşteni

Cu peste 150.000 de vizitatori în»
anul 2016, Castelul Cantacuzino din
Bușteni a devenit, de-a lungul timpului,
un punct de atracție atât pentru turiștii
români, cât și pentru cei străini.

Castelul a fost construit de Gheorghe Grigore
Cantacuzino (1832-1913) descendentul unei familii
nobiliare bizantine, atestate din 1094. el a fost om
politic, primar al capitalei (1869-1870, 1913), minis -
tru în mai multe guverne, prim ministru (1899-1900,
1904-1907) și președinte al Partidului Conservator
(1899-1907). Castelul a fost construit între anii 1901
și 1908, pe locul unei case de vânătoare a familiei,
după planurile arhitectului Grigore Cerchez, în stil
neoromânesc. Are forma unui patrulater, cu latura
sudică deschisă. Castelul se întinde pe o suprafață
de 3148 mp, iar curtea și grădina pe 3,5 ha.

Domeniul, care cuprinde și 970 ha de pădure,
oferă o priveliște incredibită asupra munților Bucegi,
de pe terasa castelului putând fi admirată întreaga sta -
țiune montană Bușteni. Interioarele sunt frumos de -
corate, picturile membrilor familiei Cantacuzino sunt
realizate pe piele de Cordoba. Ceramica este italia -
nă, mozaicul românesc, fiind completate de ta vane -

le sculptate, casetate și pictate cu motive florale.
Balustradele din fier forjat sau din lemn, scările

din marmură de Carrara, coloanele interioare deco -
rate în stil brâncovenesc și vitraliile compun din Cas -
telul Cantacuzino o adevărată bijuterie arhitectura -
lă. unul dintre elementele principale ale Castelului
se regăsește în sala de bal acolo unde poate fi admi -
rată o colecția de heraldică, unică în țara noastră. 

o altă frumoasă amintire a vremurilor trecute
este și biserica aflată pe domeniul Castelului Can-
tacuzino, un lăcaș ridicat în perioada 1933-1936.
Biserica a fost adusă de familia Cantacuzino din Ma -
ramureș și a fost sfințită în prezența Reginei Maria.

Începând din 2015, etajul superior al monu-
mentului găzduiește Galeria de Artă a Castelului
Cantacuzino, un spațiu unde au fost expuse atât lu -
crări grafice ale unor pictori precum Salvador Dali,
Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, cât
și pictură contemporană, unul dintre artiștii pre -
zenți fiind Andrei Gamarț.

Pentru o experiență completă, domeniul Cas-
telului Cantacuzino pune la dispoziția turiștilor un
parc de aventură, cu un întreg traseu de tiroliene,
cât și un restaurant cu specific franțuzesc. 

Sursa: carta.ro

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


Miercuri, 19 iulie,»
la conferința de presă a
Consiliului județean Argeș,
alături de președintele Dan
Manu au fost invitați
europarlamentarul și actorul
Mircea Diaconu și jurnalistul
Bogdan ficeac. tema
conferinței a fost lansarea
proiectului „Respect pentru
Valorile Naționale”.

Ideea proiectului constă în a
reconstitui la un mod informal,
dar profund și cu sinceritate, res-
pectul pentru valorile naționale,
indiferent din ce generație fac
parte sau din ce domeniu, de a
consolida identitatea națională și
de a reveni la acel sentiment de
comuniune socială, care trebuie să ne reunească
pe toți în jurul unor valori comune. „În aces sens,
a luat ființă un grup de inițiativă format la înce-
putul lunii iunie, la Golești, grup deschis tuturor
celor care au idei, care doresc să se alăturie cu
gândul și cu fapta, cu acțiuni care să vină în spri-
jinul acestei idei”, a menționat jurnalistul Bogdan
ficeac.

„În primul rând, prin acest demers ne adre-
săm tinerei generații, de a cunoaște valorile na -
ționale, pentru că atunci când le cunoști, le și res -
pecți. Am constat că există o lacună mare în pro-
cesul educativ, la școală, în care pur și simplu nu
se cunosc valorile naționale. Scopul nostru este și
acela de a informa generațiile tinere, în legătură
cu ce s-a întâmplat pe aceste meleaguri, după care
urmează pasul al doilea, de respect față de valo-
rile naționale”, a declarat președintele Cj Argeș,
Dan Manu.

La rândul său, Mircea Diaconu, europarlamen-
tar și actor, a spus că „a venit un timp al lui «Nu se
mai poate!». Fără aceste repere, ești un nimeni, nu
te cheamă în niciun fel. Poți să fii un tip eficient,
absolut genial, dar atât! În rest, nu exiști, dacă

nu ai identitate națională. Prin simplu fapt că în-
cepem să discutăm despre aceste lucruri, putem
spune că ele deja există. Dacă discutăm între noi,
în familie, nu contează. Dacă discutăm mai mulți,
încep să conteze. E un fel de conșiință de sine, de
nație, pe care trebuie să o trezești. Motive, argu-
mente și repere sunt, doar că nu le folosim.  (...)
Cam asta cred că este tema principală a cestui gen
de inițiativă. Poate că avem o șansă, mare, nu sin-
guri, ci doar în măsura în care acest gen de poves -
te, strânsă și argumentată și cu nume mari din toa -
te domeniile, să ne revenim. (...) Soluția de secu-
ritate a Europei, pe viitor, este exact să-și refacă va -
lorile, acest gen de valori. Și noi, la rându-ne, în fie -
care stat membru, facem același gen de mun că,
de refacere a identității și a valorilor respecti ve care
te pot apăra mult mai bine decât armatele”.

Inițiativei conducerii Consiliului județean Ar -
geș i s-a alăturat o serie de personalități ale vieții
culturale și științifice românești, cu scopul de a re -
descoperi și readuce în atenția publică a valorilor
naționale, din domenii precum știință, istorie, lite -
ratură, cinematografie, teatru, muzică etc.

Sursa: cjarges.ro
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Conferinţa de lansare a proiectului
„Respect pentru Valorile Naționale”

Argeş

http://www.cjarges.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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A doua ediţie a concursului
de prezentare a Municipiului Călăraşi

Călăraşi

Primăria Municipiului Călărași, prin Muzeul Mu -
nicipiului Călărași, a lansat invitația de participare
la a doua ediție a concursului de filme de prezen-
tare a Municipiului Călărași, organizat în cadrul Zi-
lelor Municipiului Călărași, editia 2017.

Concursul se adresează tuturor celor pasionați
de arta cinematografică în diversele ei forme, ofe-
rindu-le astfel prilejul de a-și manifesta libertatea
de exprimare artistică într-un concurs cu public.

Astfel, concurenții vor realiza un film de pre-
zentare a localității ce va avea durata de maxim
300 de secunde și va descrie municipiul Călărași și
împrejurimile lui. Vor fi punctate caracterul obiec-
tiv și determinant al filmului cât și valențele sale
cinematografice.

Calendarul concursului este umătorul:
perioada 17 iulie 2017 – 8 septembrie 2017 –•

înscrierea videoclipurilor (la sediul Muzeului Mu-
nicipal Călărași);

11 septembrie 2017 – jurizarea videoclipurilor;•
15 septembrie 2017 – anunțarea câstigătorilor.•
La concurs poate participa orice cetățean cu

vârsta de minim 14 ani, care poate înscrie pentru

jurizare maxim două videoclipuri ce nu trebuie să
fi fost prezentate într-un alt context public. Pro -
ducțiile video trebuie să integreze următoarele
elemente: stema orașului, date istorice referitoare
la localitate, clădiri reprezentative, elemente re-
cognoscibile ale cadrului natural înconjurător, ide -
ea creativă urmărind poziționarea localității în con -
textul național ca fiind una pozitivă.

Având în vedere că acest concurs nu urmăreș -
te relevarea unui grad ridicat de profesionalism în
realizarea tehnică a materialelor video, organiza-
torii, în speță juriul concursului, vor avea în vede -
re, în primul rând, criteriile artistice și cele de re-
prezentare, pe care participantii trebuie să le de-
monstreze. Vor fi urmărite originalitatea, ineditul,
obiectivitatea și spontaneitatea în realizarea scurt -
metrajelor.

Se va acorda un singur premiu în valoare de
1500 lei filmului care va fi desemnat câștigător de
către juriul special constituit. toți concurenții vor
primi diplome de participare în cadrul unui eveni-
ment public. 

Sursa: Primăria Municipiului Călăraşi

PNDL II – Municipiul Târgovişte
va beneficia de o alocare financiară

de 35 de milioane de lei

Dâmboviţa

Vorbind despre impactul Pro-
gramului Național de Dezvoltare
Locală II asupra municipiului târ-
goviște, primarul Cristian Stan a
remarcat faptul că este cea mai
mare sumă de care orașul benefi-
ciază de la bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administra -
ției Publice și fondurilor europe -
ne.

este vorba de 35 de milioane
de lei, în principal pentru dezvoltarea infrastruc-
turii educaționale. Vor fi reabilitate și extinse mai
multe creșe și grădinițe, vor fi dotate cabinete me-

dicale și stomatologice din unități
de învățământ și sunt prevăzute
fonduri inclusiv pentru moderniza-
rea străzilor din Pachetul I, care
sunt deja în lucru.

Primarul Cristian Stan a mai
precizat că, pe lângă cele 40 de
proiecte finanțate prin PNDL II,
târgoviștea va beneficia de finan-
țări și din alte surse, în primul rând
prin PoR, pentru care speră să se

califice inclusiv proiectul major de reabilitare a
transportului public urban.

Sursa: ziardambovita.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.primariacalarasi.ro
http://ziardambovita.ro
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Căminul Cultural din Putineiu a găzduit miercuri,
19 iulie, o întâlnire cetățenească în cadrul căreia au
fost prezentate avantajele constituirii pe plan local
de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații
(ouAI). Gheorghe Breazu, primarul comunei Putineiu
și Mihai Bădoi, inspector de specialitate în cadrul ANIf
Giurgiu, au discutat cu fermierii despre oportunitățile
oferite de către aceste asocieri:

„În Programul Național de Dezvoltare Rurală sunt
prevăzute măsuri pentru reabilitarea sistemului de
irigații. Pentru a accesa fonduri europene, fermierii
trebuie să se asocieze în aceste Organizații ale utili-
zatorilor de apă pentru irigații. Prin intermediul aces-
tor OUAI -uri, pot fi preluate cu titlu gratuit actualele

stații de pompare și modernizate prin fonduri euro-
pene de 1 milion de euro pentru fiecare stație.” a de-
clarat Gheorghe Breazu, primarul comunei Puti-
neiu.

„Se fac eforturi foarte mari pentru repunerea
în funcțiune a sistemelor de irigații. Lucru acesta se
poate face doar prin asocierea fermierilor pe stații
de pompare. Aceste organizații vor prelua în proprie-
tate stațiile și le pot reabilita prin fonduri europene.
Apa care vine pe canalele de irigații, până la stații,
este gratuită. Fermierii vor avea costuri doar cu lu-
crările de irigații efectuate pe terenurile pe care le
dețin.” a precizat Mihai Bădoi, reprezentantul ANIf.

Sursa: giurgiupesurse.ro

Fermierii din Putineiu au soluţii
pentru reabilitarea sistemului de irigaţii

Giurgiu

Consiliul județean Ialo mi ța aduce la cunoștin -
ță publică deschiderea a celei de-a II-a sesiuni de
atribuire de contracte de finanțare nerambursabilă
de la bugetul propriu pentru proiecte și acțiuni în
conformitate cu programul anual pentru anul 2017,
potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fon duri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general.

Soli citantul trebuie să fie persoană juridică fă -
ră scop patrimonial, respectiv asociație sau funda -
ție constituită conform legii – sau culte religioase re -
cunos cute conform legii, cu sediul social sau filială în
ju dețul Ialomița, care depune o propunere de proiect
cu relevanță și aplicabilitate în județul Ialomița.

Sumele rămase nealocate după prima sesiune
de atribuire de contracte de finanțare nerambur-
sabile, conform Hotărârii Consiliului județean Ialo -
mița nr. 47 din 23.03.2017 privind aprobarea bu-
getului general al județului Ialomița pe anul 2017,
pe domenii de activitate sunt următoarele:

Culte/religie: 258.100 lei•
Recreere/sport: 241.600 lei•
educație: 206.440 lei•

Protecția mediului: 300.000 lei.•
un beneficiar nu poate contracta decât o finan -

țare nerambursabilă de la județul Ialomița în cursul
anului 2017. Acțiunile trebuie să se deruleze conform
specificațiilor din Ghidul privind regimul finanțărilor
nerambursabile alocate din bugetul județului Ialo-
mița pentru activități nonprofit de interes general
pentru anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului
județean Ialomița nr. 47 din 23.03.2017, publicat în
ziarul Tribuna Ialomiței, nr. 1243 (2843) din 2017 și
din Contractul de finanțare nerambursabilă încheiat
între autoritatea finanțatoare și beneficiari.

termenul limită de depunere a proiectelor este
17 august 2017 ora 16.00, la registratura autorității
finanțatoare.

Proiectele depuse vor fi selectate și evaluate
în perioada 18-28 august 2017. Documentația pentru
elaborarea și prezentarea propunerii de proiect și
informații suplimentare se pot obține de la Direcția
Coordonare organizare, Compartimentul Partene-
riate instituționale și colaborare cu societatea ci-
vilă din cadrul Consiliului județean Ialomița.

Sursa: cicnet.ro

Cea de-a II-a sesiune de atribuire
de contracte de finanţare nerambursabilă
de la bugetul propriu al judeţului Ialomiţa

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://giurgiupesurse.ro
http://www.cicnet.ro
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Memorandumul de înţelegere
privind consolidarea relaţiilor de înfrăţire

dintre judeţul Prahova şi provincia
Heilongjiang din Republica Populară Chinez
Președintele Consiliului județean Prahova,

Bogdan Andrei toader și viceguvernatorul Provin-
ciei Heilongjiang, Hu Yafeng, au semnat joi, 20 iu-
lie 2017, la Ploiești, „Memorandumul de Înțele-
gere privind consolidarea relațiilor de înfrățire
dintre Județul Prahova și Provincia Heilongjiang
din Republica Populară Chineză”. 

evenimentul a avut loc în contextul celei de a
25 - a aniversări a relațiilor de cooperare între ju-
dețul Prahova și provincia chineză. În cadrul întâl-
nirii oficiale au fost abordate în principal aspecte
legate de dinamizarea relațiilor economice și co-
merciale precum și dezvoltarea sectorului turistic.

Președintele Bogdan toader a evidențiat tra-
diția județului Prahova în ceea ce privește sectorul
petrolier (exploatare, rafinare, prelucrare), oas-
peții chinezi arătându-se interesați de expertiza
specialiștilor români în acest domeniu. un alt ele-
ment ce a fost luat în discuție și care poate fi dez-
voltat este sectorul agricol. În ceeea ce privește
colaborarea academică se intenționează încheie-
rea unor parteneriate precum și dezvoltarea unor
programe de mobilitate între universitatea Petrol-
Gaze Ploiești și universitatea Daqing. 

oaspeții chinezi au fost plăcut surprinși de o -
portunitățile de afaceri pe care investitorii din Chi -
na le pot dezvolta în județul Prahova.

La întâlnirea de astăzi au mai participat: pre-
fectul județului Prahova, Mădălina Lupea; preșe-
dintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova,
Aurelian Gogulescu; prorectorul universității Pe-
trol Gaze Ploiești, Mihail Minescu; reprezentanți ai
Provinciei Heilongjiang și ai județului Prahova.

Sursa: ph-online.ro

Prahova

Podul Vedea a fost deschis
circulaţiei pe ambele sensuri

Teleorman

După aproape un an în care pe podul de peste
Râul Vedea s-a circulat pe o singura bandă din ca -
uza lucrărilor de reabilitare, ceea ce a făcut anevo -
ioasă intrarea și ieșirea din municipiul Alexandria,
circulația a fost deschisă pe ambele sensuri. Podul
Vedea a fost redat circulației în totalitate vineri,
14 iulie 2017.

Demarate la începutul lunii august 2016, lu-
crările de reabilitare a podului peste râul Vedea
situat pe DN 6 la intrare în municipiul Alexandria,
având ca termen de finalizare două luni, au fost sis -

tate după numai o lună din cauza descoperirii unor
serioase avarii la structura de rezistență. Potrivit
Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Na-
ționale din România (CNADNR) în timpul execuției
lucrărilor de reabilitare a podului, în momentul în
care s-a realizat decopertarea căii și a trotuarelor,
s-au observat fisuri longitudinale care nu puteau
fi identificate înaintea decopertării. Din acest mo-
tiv, s-a impus o serie de lucrări suplimentare, care
nu au fost prevăzute inițial în contract.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

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

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

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

organizate de acestea în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 24 iulie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fax: 0242/313.167.

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

