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În perioada 3 – 20 octombrie,»
adR Sud Muntenia, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operațional
Regional, a organizat în cele șapte municipii
reședință de județ din regiunea Sud Muntenia
cea de-a treia Caravană de informare
POR 2014 – 2020, destinată potențialilor
beneficiari. 

Seminariile de informare au avut ca obiectiv
creșterea gradului de conștientizare asupra opor -
tu nităților de finanțare, precum și a interesului po -
tențialilor aplicanți din Sud Muntenia pentru a rea-
liza investiții durabile cu ajutorul fondurilor aloca -
te regiunii noastre prin POR 2014 - 2020. 

În cadrul acestor evenimente, la care au parti -
cipat în total aproximativ 300 de potențiali bene-
ficiari, s-au purat discuții despre posibilitatea de ac -
cesare a fondurilor nerambursabile pentru inves-
tiții ce vizează sprijinirea eficienței energetice în
clădirile rezidențiale (Prioritatea de investiții 3.1,
Operațiunea a) și în clădirile publice (Prioritatea
de investiții 3.1, Operațiunea B – varianta draft);
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (Prio-
ritatea de investiții 5.1); revitalizarea orașelor (Prio -
ritatea de investiții 5.2); modernizarea rețelei de
drumuri județene (Prioritatea de investiții 6.1);
investiții în infrastructura de turism în stațiuni bal-
neare, climatice și balneoclimatice (Prioritatea de
investiții 7.1); infrastructura serviciilor sociale pen -
tru persoanele vârstnice (Prioritatea de investiții
8.1 – Obiectivul specific 8.3). astfel, au fost prezenta -
te condițiile de accesare a fondurilor nerambursabi -
le din cadrul acestor linii de finanțare din POR 2014 –
2020, conform Ghidurilor specifice aferente.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari
din regiunea Sud Muntenia, adR Sud Muntenia a or-
ganizat seminarii de informare în toate jude țele re-
giunii noastre, conform calendarului de mai jos:

3 octombrie – municipiul Giurgiu, sediul Cj Giurgiu;•
4 octombrie – municipiul Călărași, sediul adR•

Sud Muntenia;
12 octombrie – municipiul târgoviște, sediul•

Primăriei Municipiului târgoviște;
13 octombrie – municipiul Slobozia, sediul Centru -•

lui Cultural UnESCO „Ionel Perlea”;18 octombrie

– municipiul Pitești, sediul Cj argeș;
19 octombrie – municipiul Ploiești, sediul Cen-•

trului de afaceri multifuncțional „Lumina Verde”;
20 octombrie – municipiul alexandria, sediul•

Cj teleorman.
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Piteşti, 18 octombrie 

Ploieşti, 19 octombrie 

Alexandria, 20 octombrie 

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la Întâlnirea transnaţională
a partenerilor proiectului UpGradeSME
În perioada 18 - 19 octombrie,»

reprezentanți ai Serviciului dezvoltare din
cadrul adR Sud Muntenia au participat la
cea de-a doua întâlnire de lucru organizată
în cadrul proiectului UpGradeSME, ce a
fost organizată de agenția pentru
dezvoltare Regională din Vale do ave,
din Vila nova de famalicao, Portugalia.

Proiectul „UpGradeSME - Improving policy instru -
ments supporting innovative SME performance” es -
te finanțat în cadrul programului Interreg Europe
și se derulează în perioada 1 aprilie 2016 - 31 martie
2021. adR Sud Muntenia este partener în cadrul a -
cestuia, alături de asociația Pannon Business net-
work association –Ungaria (lider de proiect), funda -
ția pentru dezvoltarea afacerilor friesland – Olan -
da, Municipalitatea din Leeuwarden – Olanda, Stein -
bels Innovation gGmbH – Germania, agenția pentru
dezvoltare Regională din Vale do ave - Portugalia,
agenția pentru dezvoltare Socio-Economică din San
Sebastian – Spania și Ministerul Economiei din Ungaria.

În cadrul primei întâlniri de lucru din Portuga-
lia s-a prezentat instrumentul de politică pentru in -
ternaționalizarea IMM-urilor din Portugalia și Ger-
mania, precum și două exemple de bune practici
în domeniul internaționalizării din Portugalia.

Ulterior, s-a realizat o vizită de lucru la MA-
DEINcubar, care este un Incubator de afaceri din
Vila nova de famalicao, unde erau incubate firme
care activau în următoarele domenii: tIC, consul -
tanță și industria textilă.

Cea de-a doua zi a fost destinată prezentării
activităților și rezultatelor obținute în primul semes -
tru de implementare a proiectului, a managemen-
tul proiectului și a aspectelor legate de raportare,
precum și rolul și responsabilitățile fiecărui parte-
ner pentru următoarea perioadă de implementare. 

Bugetul proiectului este de 1.534.775 de euro,
din care bugetul agenției pentru dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia este de 170.900 de euro. 

Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea
politicilor în domeniul dezvoltării competitivității
IMM-urilor. Se bazează pe instrumente de politici

specifice pentru fiecare regiune/țară. Componen -
ța parteneriatului consolidează transferul de know-
how, pe de o parte între regiunile partenere și pe de
altă parte între țările partenere. 

Proiectul se va implementa în două etape, așa
cum este prevăzut în manualul programului. Prima
etapă are o durată de trei ani, timp în care se rea-
lizează învățarea la nivel regional și schimbul de
experiență între parteneri. La finalizarea primei e -
tape de implementare, partenerii trebuie să reali -
zeze un plan local de acțiune pentru sprijinirea ela -
borării de noi politici pentru domeniile abordate de
proiect. Partenerii din proiect trebuie să elaboreze
un plan de acțiune comun cu recomandări pentru
nivelul european. În cea de-a doua etapă, partene -
rii vor monitoriza modalitatea în care se implemen -
tează planul de acțiune elaborat în prima etapă.

Programul Interreg Europe urmărește îmbună -
tățirea punerii în aplicare a politicilor și programe -
lor de dezvoltare regională, în principal a celor ca -
re urmăresc investițiile pentru creștere economică
și a locurilor de muncă și, după caz, a celor de coo -
perare teritorială europeană, prin promovarea schim -
bului de experiență și a învățării de noi politici de
către actorii de interes regional. În ceea ce priveș -
te prioritatea tematică de îmbunătățire a politici-
lor de competitivitate a IMM-urilor, aceasta dă po-
sibilitatea regiunilor să își îmbunătățească politi-
cile prin care sunt sprijinite firmele mici și mijlocii
de-a lungul tuturor fazelor de dezvoltare pentru a
crește și a deveni inovative.

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


4Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 298 / 17 - 23 octombrie 2016

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

IN
FO

 A
D

R SU
D

 M
U

N
TEN

IA

Mariana Vişan
• 15 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 19 octombrie, colega noastră Mariana

Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR,
a împlinit 15 ani de activitate în cadrul agenției!

Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi
mulțumim pentru devotamentul și expertiza sa pro-
fesională dovedite în activitatea desfășurată în ca-
drul adR Sud Muntenia!

La Mulți ani cu succese pe toate planurile!

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 octombrie 2016

REGIUnEa SUd MUntEnIa PROIECtE dEPUSE PROIECtE RESPInSE EVaLUa RE

axă

Priori -
tate

de in -
ves tiții

apel
data

închidere
apel

alocare
regională

apel
- mil. euro -

nr. pro -
iec te

de pu se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te

res  pin -
se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te în
se lec ție

alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 2.1.a/2016 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 154 166,677 139,129 0,000 0 0,000 0,000 0,000 154 164,296 0,0%

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

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 9 124,255 122,827 120,368 3 48,817 47,790 46,832 6 171,786 42,86%

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

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

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

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

• Curs Inforeuro octombrie 2016: 4,4505 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare UE (fEdR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE), precum 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.
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Un nou program pentru facilitarea
accesului la credite al IMM-urilor

Întreprinderile Mici și Mijlocii din România vor
avea la dispoziție Programul Operațional Inițiativa
pentru IMM-uri (POIIMM), după ce Guvernul a adoptat,
în data de 19 octombrie, printr-un Memorandum, con -
ținutul acordului de finanțare, acordului între Credi-
tori și Contractului de Gaj. 

Inițiativa pentru IMM-uri 2014 - 2020, în valoare
de 100 de milioane de euro, este un program destinat să
faciliteze accesul la credite, prin oferirea unei rate de
garantare de până la 80%. Prin intermediul acestui pro -
gram se vor acorda garanții neplafonate ce vor avea
destinatari finali IMM-urile non-agricole din mediul ur -
ban și rural, pentru acele activități ce nu sunt finan -
țate prin Programul național de dezvoltare Rurală.

acest program cu finanțare europeană va acoperi
atât regiunea București-Ilfov, cât și celelalte șapte re-
giuni și se estimează că va fi lansat către IMM-uri înce -
pând cu prima parte a anului viitor. autoritatea de Mana -
gement a Programului funcționează la nivelul MdRaP. 

„Ce facem azi (n.a. în data de 20 octombrie) este

un moment important pentru mediul de afaceri din
România: IMM-urile reprezintă 90% din totalul firme-
lor, asigură 60% din totalul locurilor de muncă şi au
cea mai importantă participare la PIB-ul României.
Alocarea va finanţa 2.500 de întreprinderi mici şi mijlo -
cii cu o valoare totală ce va ajunge la 400 de milioane de
euro, arată estimările actuale ale specialiştilor. Pro-
gramul finanţează toate sectoarele, mai puţin cel agri -
col”, a declarat viceprim-ministrul Vasile dîncu la cere -
monia de semnare. „Urmează procesul de selectare
a băncilor de către Fondul European de Investiţii, esti -
mat la 2 luni. Pentru lansarea apelului sunt necesare
reuniuni ale Comitetului de Monitorizare al programului
şi al Comitetului Investitorilor.”, a precizat Vasile dîncu.

În data de 21 octombrie, fEI a publicat pe site-ul
instituției apelul pentru expresii de interes în vederea
selectării intermediarilor financiari, accesibil aici:
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_ini
 tiative/smei_romania/index.htm.

Sursa: mdrap.ro
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Comisia Europeană detaliază angajamentele
pentru dezvoltarea urbană durabilă

Comisia Europeană a detaliat, joi, cele trei anga -
jamente pe care și le-a asumat la Conferința națiuni -
lor Unite pentru locuințe și dezvoltare urbană durabilă
(Habitat III), menite să conducă la realizarea obiec -
tivelor noii agende Urbane globale. noua agendă Ur-
bană adoptată cuprinde principiile de bază ale acțiu-
nilor prin care orașele lumii să devină mai integrate,
mai puțin poluate, sigure și prospere. Ea are în vedere
implementarea agendei 2030 pentru dezvoltare du-
rabilă și a altor demersuri de acest gen.

În intervenția sa la Conferința de la Quito, comisa -
rul european pentru politică regională, Corina Crețu,
a menționat: „Angajamentele noastre se bazează pe
experienţa acumulată de-a lungul anilor de Uniunea
Europeană în politica urbană, cu programele şi pro-
iectele realizate. A sosit momentul ca UE să-şi extindă
conceptul dincolo de frontierele sale. Aceasta va plasa
UE în prima linie a efortului global de valorificare a
potenţialului urbanizării rapide şi să-l transforme în
oportunităţi pentru crearea de locuri de muncă, creşte -

re economică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru toţi”.
agenda Urbană a UE a fost concepută astfel încât

administrațiile orașelor să aibă un cuvânt de spus în ela-
borarea politicilor, dar care să implice nu doar a ceste
administrații, ci și mediul de afaceri, OnG-urile și re-
prezentanți ai statelor membre și instituțiilor comuni-
tare. Ea cuprinde 12 teme prioritare ce includ recoman-
dări privind întocmirea politicilor și bunele practici, pre-
cum și proiecte a căror aplicare poate fi extinsă la nivelul
UE. al doilea angajament face referire la elaborarea
unei definiții comune a orașelor la nivel global, care să
se bazeze pe nivelul și densitatea populației, precum și
pe gradul de urbanizare. Ultimul angajament mențio-
nează stimularea cooperării între orașe la capitolul dez-
voltării urbane durabile. Orașele vor fi încurajate să dez-
volte și să implementeze planuri de acțiune locale și
proiecte bazate pe priorități comune, cum ar fi inițiative
ce privesc accesul populației la utilități, la sistemele de
transport, de sănătate și construirea de spații locative.

Sursa: stiripesurse.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/smei_romania/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/smei_romania/index.htm
http://www.mdrap.ro
http://stiripesurse.ro
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Modificări în domeniul achiziţiilor publice
autoritățile»

contractante vor avea
la dispoziție un ghid
operațional interactiv,
actualizabil

Guvernul a aprobat, în data de
19 octombrie, o serie de modificări
și completări privind organizarea și
funcționarea agenției naționale pen -
tru achiziții Publice (anaP), asigu-
rând astfel cadrul administrativ ne -
cesar îndeplinirii tuturor atribu țiilor agenției, ținând
cont de volumul și complexi tatea acțiunilor în de-
rulare sau preconizate pentru implementarea Stra-
tegiei naționale în domeniul achizițiilor publice. 

Executivul a modificat și completat în acest sens
Hotărârea Guvernului nr. 634/2015, privind organi -
zarea și funcționarea agenției naționale pentru a -
chiziții Publice, precum și anexa nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 34/2009, privind organizarea și func -
ționarea Ministerului finanțelor Publice, cu modifi -
cările și completările ulterioare.

având în vedere specificul activităților desfă -
șurate de către agenția națională pentru achiziții
Publice și atribuțiile stabilite și asumate în fața
Comisiei Europene, Guvernul suplimentează orga-
nigrama anaP cu 20 de posturi, de la 415, exclusiv
demnitarul, la 435 de posturi, exclusiv demnitarul. 

decizia a fost luată având în vedere volumul
și complexitatea activităților de implementare a
Strategiei naționale în domeniul achizițiilor pu-
blice, dar și cele 5 direcții de acțiune ale Strategiei
naționale în domeniul achizițiilor publice, care vi-
zează: Calitatea cadrului legislativ, inclusiv eva-
luarea opțiunilor de transpunere a noilor directive
europene în legislația națională; Coerența gene-
rală și eficiența cadrului instituțional; Regularita-
tea și calitatea procesului de achiziții publice; Ca-
pacitatea autorităților contractante, cu accent pe
profesionalizare și aspecte de integritate; funcții -
le de monitorizare și supervizare ale sistemului de
achiziții publice din România.

Pentru implementarea Strategiei naționale în
domeniul achizițiilor publice, actul normativ apro-
bat de Guvern prevede pentru anaP și instituirea
funcției de sprijin operațional pentru autoritățile

contractante, prin elaborarea unui
ghid operațio nal interactiv, actua-
lizabil, care să înlocuiască supra re -
glementarea de nivel terțiar.

În ceea ce privește organizarea
anaP, actul normativ prevede fuzio -
narea structurii responsabile cu re -
glementarea în domeniul achizi -
țiilor publice și înființarea direcției
Generale Politici Publi ce, Reglemen -
tare și armonizare Legislativă, în
cadrul căreia se organizează direc -

ția Politici Publice și direcția Reglementare și ar -
mo nizare Legislativă. Guvernul a decis înființarea
unui Birou pentru implementarea proiectelor, în
cadrul direcției Politici Publice din subordinea Ser-
viciului de Politici și Coordonare Sistem, cu scopul
de a asigura un cadru unitar pentru managementul
proiectelor finan țate din fonduri externe neram-
bursabile și un management eficient în cadrul pro-
iectelor derulate de către anaP. de asemenea, pen -
tru a se evita suprapunerile în sistemul de control și
verificare procedurală realizat de anaP, activitatea
de control va fi organizată la nivelul a două struc-
turi distincte care să întreprindă numai demersurile
necesare în funcție de momentul verificărilor. ac-
tivitatea de verificare ulterior semnării contracte-
lor de achizi ție publică va integra și componenta de
verificare a respectării normelor privind achizițiile
publice în cadrul proiectelor finanțate din instru-
mente structurale conform acordurilor de delegare
semnate între autoritățile de management și anaP. 

Executivul a decis, totodată, dezvoltarea func -
ției de supervizare exercitată de agenție, printr-o
monitorizare coerentă și sistematică a sistemului
electronic de achiziții publice SEaP, pentru a eva-
lua funcționarea și evoluția sistemului în timp și
pentru a se stabili dacă obiectivele propuse au fost
atinse. Vor fi puse în practică proceduri prin care să
se asigure că supervizarea se va baza pe monitori -
zare și pe activitățile de control ex-ante, care re-
levă în timp real probleme sau nereguli sistemice. 

La nivelul conducerii anaP, Executivul a decis
că nu doar secretarul general, ci și secretarul ge-
neral adjunct este înalt funcționar public, numit,
în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului.

Sursa: facebook.com/guv.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://facebook.com/guv.ro
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Finanţare nerambursabilă
pentru românii de pretutindeni

departamentul Politici pen-
tru Relația cu Românii de Pretu-
tindeni din Ministerul afacerilor
Externe România finanțează pro-
grame, proiecte sau acțiuni dedi -
cate românilor de pretutindeni,
în spiritul parteneriatului dintre
stat și românii din afara granițe-
lor. finanțarea se acordă pentru
proiecte ce promovează limba și
identitatea română, precum și pen -
tru sprijinirea mediului asociativ:
http://bit.ly/2et6jsj. 

Puteți trimite cererea de fi-
nanțare până în data de 1 decem -
brie. dacă aveți în vedere activi-
tăți ce se vor desfășura pe o peri -
oadă mai lungă de un an, proiectul
va fi evaluat ca atare, însă finan-
țarea se acordă anual. Puteți a -
plica pentru obținerea unei finan -
țări nerambursabile dacă:

sunteți o persoană fizică sau•
juridică legal constituită în stră-
inătate sau din România;

reprezentați o asociație, fun -•

dație, organizație sau instituție;
sunteți cetățean român;•
aveți o idee în sprijinul româ -•

nilor de pretutindeni;
aparțineți de filonul cultural•

românesc și vă asumați identita-
tea culturală română - ați sem-
nat, în acest sens, o declarație pe
proprie răspundere;

nu urmăriți obținerea de pro -•
 fit din activitățile propuse spre fi -
nanțare.

Proiectul trebuie să aibă legă -
tură cu statutul sau obiectul de
activitate al asociației, fundației
sau instituției pe care o reprezen -
tați. tipurile de programe, proiec -
te sau acțiuni eligibile se regăsesc
în anexa la Legea nr. 321/2006:
http://bit.ly/2et7okl.

Puteți trimite cererea de fi-
nanțare online, la dprrp@mae.ro
sau la adresa: Bd. Primăverii, nr.
22, sector 1, cod poștal 011972,
București, România.

Sursa: facebook.com/dprrpromania

Fondurile europene, o şansă
pentru copiii din centrele
de plasament

Ministerul fondurilor Europene (MfE)
a lasat săptămâna trecută în consulta -
re publică ghidul solicitantului „Copiii
mai întâi – ediţia 2016”, cu o alocare
de 13 milioane de euro din Programul
Operațional Capital Uman (POCU). Pro -
iectele aferente acestui apel îi vizează
pe copiii și tinerii instituționalizați,
persoanele care au părăsit sistemul de
protecție în ultimii doi ani, pe copiii ex -
puși riscului de separare de familie și
pe asistenții maternali.

Scopul proiectelor finanțate este de
a reduce numărul copiilor instituționa-
lizați, de a-i pregăti pentru o viață in-
dependentă și de a crește numărul de
asistenți maternali și sociali la nivelul
comunității. Proiectele se vor concen-
tra pe dezinstituționalizarea copiilor
aflați în 50 dintre cele 77 de centre de
plasament clasice, funcționale la 30 iu -
nie 2016, și vor include servicii integra -
te de sprijin, în vederea asigurării tran -
ziției de la servicii de îngrijire instituțio -
nalizate către servicii la nivelul comuni -
tății, programe complexe de asistență
a tinerilor și de integrare socio-econo-
mică la nivelul comunității a acestora,
precum și măsuri preventive de evitare
a separării copilului de familie și de in-
stituționalizare.

Solicitații eligibili sunt autoritățile
publice locale cu responsabilități în do -
meniul protecției copilului și furnizori
de servicii sociale, iar un proiect selec -
tat poate primi între 450.000 și 1.300.000
de euro, perioada maximă de implemen -
tare fiind de 36 de luni.

Propunerile și recomandările pe mar -
ginea ghidului „Copiii mai întâi – ediţia
2016” sunt așteptate până în data de
6 noiembrie, la adresa de e-mail: ser-
vicii.sociale@fonduri-ue.ro.

Sursa: fonduri-ue.ro

Comisia Europeană salută semnarea acordului
de finanţare pentru IMM-uri dintre BEI şi România

Comisia Europeană salută sem -
narea acordului de finanțare dintre
Grupul Băncii Europene de Investi-
ții (BEI) și Guvernul României, aces -
ta fiind primul pas în implementa-
rea inițiativei pentru IMM-uri. Pro-
gramul are alocate 100 de milioane
de euro din fondul european de
dez vol tare regională, dar se esti-
meaza că, în combinație cu resurse
adiționale de la Grupul BEI și pro-
gramul Orizont 2020, acesta va mo -
bi liza aproape 580 de milioane de
eu ro constând în noi credite pen  tru

IMM-urile românești și firmele nou
înființate.

„IMM-urile româneşti sunt com -
petitive şi asigură marea majorita -
te a oportunităţilor de angajare din
această ţară. Ele au doar nevoie de
un impuls suplimentar pentru a se
extinde dincolo de pieţele locale şi
a-şi dezvolta capacităţile de cerce -
tare şi inovare. Iniţiativa pentru IMM-
uri le va ajuta să facă exact asta”,
a afirmat vicepreședintele Comi-
siei Europene jyrki Katainen.

Sursa: stiripesurse.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://bit.ly/2et6jsJ
http://bit.ly/2et7okl
http://facebook.com/dprrpromania
http://www.fonduri-ue.ro
http://stiripesurse.ro
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Comisia Europeană recunoaşte progresele
înregistrate de România în ceea ce priveşte

îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante
Comisia Europeană a notificat formal România în

legătură cu ridicarea condiționalității G5, referitoare
la existența unui cadru legislativ pentru aplicarea e -
fectivă a normelor Uniunii Europene privind ajutoa-
rele de stat în domeniul fondurilor structurale și de in -
vestiții europene. țara noastră devine astfel primul stat
membru al Uniunii Europene care îndeplinește con -
diționalitatea privind ajutorul de stat, evitând astfel
o posibilă suspendare a plăților. autoritățile de la Bru-
xelles declară îndeplinit Planul de acțiune convenit
de responsabilii români cu oficialii Comisiei Europene.

„Mulţumesc colegilor din Ministerul Fondurilor Eu -
ropene şi specialiştilor din Consiliul Concurenţei pen-
tru seriozitate şi maniera coerentă în care au abordat
măsurile aferente îndeplinirii condiţionalităţii pri-
vind ajutoarele de stat. În perioada imediat urmă-
toare aşteptăm de la Comisie şi alte veşti bune care

să ateste progresele făcute de noi şi să consfinţească
îndeplinerea şi a altor condiţionalităţi”, a declarat dra -
goș dinu, secretar de stat în cadrul Ministerului fon-
durilor Europene.

Condiționalitățile ex-ante au fost negociate de
fiecare stat membru cu Comisia Europeană și repre-
zintă măsuri de pregătire a legislației/ instituțiilor pen -
tru o bună utilizare a fondurilor europene. 31 decem-
brie 2016 este termenul limită până la care România
trebuie să îndeplinească toate condiționalitățile. În-
târzierea îndeplinirii condiționalităților poate duce la
suspendarea integrală sau partială a plăților aferente
Programelor Operaționale care sunt vizate de respec-
tivele condiționalități. Reamintim că România a nego -
ciat 36 de condiționalități, acceptate de Guvern în
2014.

Sursa: fonduri-ue.ro

Food4Life 2016: Întâlniri de tip business to business, la Sofia
În data de 10 noiembrie, la Sofia (Bulgaria) va a vea

loc Food4Life 2016, considerat a fi cel mai important
eveniment de stabilire de contacte de afaceri, prin orga -
nizarea de întâlniri de tip business to business în dome -
niul industriei alimentare, băuturilor și industriei hote -
liere, ce se va desfășura la Cen trul InterExpo (B-dul tsa -
rigradslo Shose, nr. 147, So fia 1784), între orele 10:30
și 18:00. Evenimentul se va desfășura în cadrul ex po -
 zi țiilor internaționale specializate MEatManIa, tHE
WORLd Of MILK, BULPEK, SaLOn dE VIn, IntERfOOd &
 dRInK, SHIRE, ce au loc în perioada 9 – 12 noiembrie.

Evenimentul este organizat de partenerii noș -
tri bulgari din cadrul Rețelei European Enterprise
network -  Camera de Comerț și Industrie din Plov-
div, asociația Industrială din Bulgaria și Centrul de
Informare și Consultanță în afaceri Sandanski, în
colaborare cu Centrul Inter Expo. acesta va aduce
laolaltă firme producătoare, furnizoare și distribui -
toare nu numai din Bulgaria, ci și din albania, Grecia,
India, Italia, Polonia, Republica Cehă, Serbia și Ungaria.

Food4Life 2016 reprezintă o platformă pentru
a găsi noi parteneri de afaceri, pentru a împărtăși
și descoperi tehnologii inovative și a iniția coope-

rări transfrontaliere. Participanții pot cere să li se sta -
bilească în avans întâlniri de afaceri în funcție de
interesele lor de cooperare. Evenimentul se adre-
sează firmelor ce activea ză în următoarele sec-
toare: Produse alimentare, produse bio, organice și
inovații în sectorul ali men tar; Carne și procesarea
cărnii; Lapte și proce sarea laptelui; Vin, producători
de vin, somelieri; Pâine, produse de panifi cație și de
patiserie; Mate rii pri me; Mașini, echipamente și teh -
nologii; tehno logii de proiectare și ambalare; Echipa -
mente pentru hoteluri, restaurante, cattering și centre SPa.

Participarea la eveniment este gratuită, iar chel -
tuielile deplasării la Sofia vor fi suportate de către
participanți. Limba de lucru este engleza. 

Înregistrarea participanților și stabilirea întâlni -
rilor se face prin serviciul online al evenimentului, dis -
ponibil la adresa: https://www.b2match.eu/food4life2016,
până în 30 octombrie. În cazul în care întâmpinați pro -
bleme la înregistrare sau doriți să aflați informații su -
plimentare despre acest eveniment, contactați Ser -
viciul dezvoltare al adR Sud Muntenia, persoană de
contact: Monica Ceaușescu, expert, tel.: 0721/960.601,
e-mail: programe@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
https://www.b2match.eu/food4life2016
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„Different City - Smart City” – dezvoltarea
şi implementarea soluţiilor de administrare

inteligentă a oraşelor
Conferința și Expoziția Internațională different

City - Smart City se bucură de participarea a 40 de
speakeri români și străini, specialiști în dezvolta-
rea și implementarea de soluții pentru administra-
rea inteligentă a orașelor. Evenimentul, structurat
pe două zile, 3 și 4 noiembrie, cuprinde șase sesiuni
în care vor fi abordate și dezbătute cele mai actua -
le provocări în procesul de transformare și urbani-
zare a orașelor. Companiile furnizoare de soluții de
smart city, împreună cu companii de utilități, me-
diul academic și autoritățile publice locale vor cău -
ta să identifice împreună cele mai bune soluții pen -
tru a permite dezvoltarea facilă a mediului de afa-
ceri și pentru a oferi cele mai bune condiții de trai
cetățenilor.

agenda conferinței a fost actualizată continuu,
însumând în momentul de față în jur de 40 de speakeri
și 40 de teme diverse ce integrează conceptul de
oraș inteligent sub parametrii cheie care-l definesc:
transport & mobilitate, energie, clădiri, infrastruc-
tura, ICt, securitate, guvernare inteligentă.

La ceremonia de deschidere a Conferinței și
Expoziției vor lua cuvântul doamna Stella Ronner-
Grubačić, ambasador al Olandei în România, dom-
nul Robert negoiță, primar al Sectorului 3, precum
și 4 Keynote Speakeri, experți în domeniul smart
city, din diverse țări: Olanda, Grecia și Italia.

alături de reprezentanții primăriilor locale:
București, alba Iulia, Piatra neamț etc., s-au alătu -
rat evenimentului și reprezentanți ai municipali-
tăților din: Olanda, Cipru, Portugalia și Grecia, ca -
re vor expune proiecte de smart city implementate
în alte țări europene.

„Organizăm acest eveniment în urma identifi-
cării unei nevoi din ce în ce mai evidente de dezvol-
tare inteligentă a oraşelor în care trăim şi de aducere
în dezbatere publică a provocărilor viitorului. Ne-am
bucurat să constatăm că există o preocupare reală şi
imediată atât din partea instituţiilor publice, a ad-
ministraţiei centrale, cât şi a companiilor private,
pentru modernizarea oraşelor şi a administrării in-
telegente a acestora în folosul cetăţenilor lor. Bene-
ficiem de sprijiunul Ambasadei Olandei, care va veni

la eveniment cu exemple despre cum funcţionează
cel mai dezvoltat oraş european din acest punct de
vedere, Amsterdam, dar vom oferi şi alte soluţii im-
plementate de alte oraşe europene sau din România.
Avem resurse extraordinare aici, la noi în ţară, pen-
tru ca şi oraşele noastre să devină inteligente şi uşor
de administrat, contribuind la dezvoltarea compa-
niilor româneşti, a economiei, în general, şi nu în ul-
timul rând, oraşele să devină mai prietenoase cu ce-
tăţenii săi şi cu turiştii pe care dorim să îi atragem”,
a declarat Marius Hanganu, președintele different
angle Cluster, organizatorul evenimentului.

Pentru companiile interesate să participe, Con -
ferința Different City - Smart City reprezintă o exce -
lentă oportunitate pentru prezentarea sau expune -
rea de produse și servicii de smart city, stabilirea de
contacte cu diferite comunități prezente la eveni-
ment, dar și pentru identificarea de noi oportuni-
tăți de afaceri prin intermediul evenimentului de
networking. 

Evenimentul este organizat de different angle
Cluster, sub auspiciile ambasadei Olandei în Româ-
nia și a Primăriei Sectorului 3 București, în colabo-
rare cu Universitatea tehnică de Construcții Bucu-
rești și academia de Studii Economice București.

Sursa: telegrama.ro

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


dacia va avea muzeu. Uzina dacia-»
Renault și Primăria Mioveni au ajuns la un
acord pentru construirea unui muzeu dacia,
au anunțat autoritățile publice locale.

Primăria va realiza construcția propriu-zisă,
pe un teren propriu, în timp ce Uzina dacia-Re-
nault va pune la dispoziție mașinile. Până acum au
fost strânse cam 60 de mașini de colecție, din toa -
te modelele.

„Proiectul ar urma să fie implementat în circa
doi ani. Mai multe amănunte nu pot oferi, deoa-
rece avem un parteneriat cu Dacia şi este normal
ca anunţurile să le facem împreună privind acest
proiect.”, a declarat primarul orașului Mioveni, Ion
Georgescu. 

automobile dacia este una dintre cele mai
mari companii românești în funcție de venituri din
Europa Centrală și de Est într-un top al celor mai
mari 500 de firme din regiune, top realizat de com-
pania de consultanță în management deloitte.

Sursa: epitesti.ro

În cadrul solicitării de propuneri de proiecte
pentru Programul Casa Verde Clasic, persoane ju-
ridice, Consiliul județean Călărași intenționează
să depună, în calitate de solicitant eligibil, proiec-
tul „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează
energie regenerabilă la Spitalul de Pneumoftiziolo-
gie Călăraşi şi Spitalul de Psihiatrie Săpunari, judeţul
Călăraşi”.

Obiectul programului Casa Verde Clasic - per-
soane juridice îl reprezintă finanțarea de la fondul
pentru mediu a proiectelor privind instalarea sis-
temelor de încălzire, ce utilizează energie rege-
nerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea siste -
melor clasice de încălzire, creșterea ponderii ener-
giei produse din surse regenerabile.

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăți-
rea calității aerului, apei și solului, prin reducerea
gradului de poluare cauzată de arderea lemnului
și a combustibililor fosili utilizați pentru produce-

rea energiei termice folosite pentru încălzire și ob-
ținerea de apă caldă menajeră, precum și stimu-
larea utilizării sistemelor ce folosesc în acest sens
sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

finanțarea nerambursabilă asigurată de auto-
ritate – administrația fondului de Mediu se acordă
în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile
ale proiectului. Cuantumul finanțării nerambursa-
bile, de către autoritate – administrația fondului
de Mediu, în cazul unităților administrativ-terito-
riale, nu poate depăși valoarea de 4.000.000 de
lei, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un
număr de locuitori mai mare de 100.000, așa cum
este și cazul județului Călărași.

astfel, cofinanțarea proiectului, din bugetul
propriu al județului Călărași, nu poate depăși 10%
din maximul posibil al finanțării de 4.000.000 de
lei.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
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Dacia va avea muzeu la MioveniArgeş

Două spitale din judeţul Călăraşi
vor utiliza energie regenerabilă

Călăraşi
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Proprietarii de spații de cazare, de terenuri din
zona Padina - Peștera și reprezentanții autorități-
lor publice dâmbovițene s-au întâlnit, la începutul
săptămânii trecute, și au dezbătut regulamentul
de construire a viitoarei stațiuni montane. Regu-
lamentul este necesar atât pentru realizarea unei
stațiuni moderne, cât și pentru că mare parte a tere -
nului din zonă este inclus în Parcul natural Bucegi.
Stațiunea turistică de interes național din zona mon -
tană a județului dâmbovița, de la Padina-Peștera, va
fi gata în 10 ani, conform declarațiilor președinte -
lui Consiliului județean dâmbovița, adrian țuțuia -
nu. „Dezbaterea a pornit de la intenţia administra -
ţiei locale de a avea o discuţie cu toţi factorii im-
plicaţi în realizarea viitoarei staţiuni Padina-Peş-
tera, staţiune turistică de interes naţional. Sun-
tem în faza în care trebuie să elaborăm Planul Ur-
banistic Zonal (PUZ), am încheiat un contract cu
Institutul Naţional de Cercetări pentru Turism, in-
stituţie publică a statului român, care este cel ca -
re va elabora PUZ-ul zonei respective”, a precizat
președintele Cj dâmbovița, adrian țuțuianu.

acesta a spus că în dezbatere au fost implicați
arhitecții care vor face proiecte în zona de munte
din județ, proprietarii actuali de capacități turis-
tice de cazare, Salvamontul, proprietari de tere-
nuri care sunt interesați în dezvoltarea zonei și in-
stituții publice.

„Ca să îndeplinim minimum de condiţii pentru
a fi declarată staţiune de interes naţional probabil
ne trebuie doi ani după realizarea PUZ-ului, iar ca
să realizăm o staţiune cu toate dotările şi o capa-
citate de cazare rezonabilă, părerea mea este că
ne trebuie 10 ani, asta dacă suntem foarte serioşi
şi găsim şi resursele financiare necesare. La mo-
mentul acesta, în afara banilor acordaţi pe OG nr.
28 pentru drum, nu avem altă sursă de finanţare
identificată. Am putea să identificăm aceeaşi OG
nr. 28 ca sursă de finanţare pentru lucrările de
apă, canal, staţie de epurare”, a afirmat preșe-
dintele Cj dâmbovița, adrian țuțuianu.

acesta a vorbit despre realizarea drumului din
munte, pentru reabilitarea acestuia, asfaltare și
lucrări de artă (podețe, elemente de siguranță),
fiind asigurată o finanțare totală de 80 de milioane
de lei. „Pe OG nr. 28 sunt trei proiecte în execuţie,
primul proiect început în 2010 - Cota 1000-Dichiu-

Piatra Arsă, lucrările sunt executate aproape la 80%,
intenţionam să le finalizăm anul acesta, din păca -
te vremea nu ne mai permite, cel puţin săptămâna
acesta, să lucrăm; cel de-al doilea este proiect în-
ceput în 2014 - Dichiu-Zănoaga, drumul de legă-
tură ce va fi finalizat anul viitor; sunt necesare
mai multe poduri care se toarnă din beton şi lu-
crările nu mai pot fi făcute acum din cauza vremii;
cel de-al treilea sector este Zănoaga-Piciorul Ba-
belor până la coada lacului Bolboci, este ultimul
pornit, în 2016, şi primul finalizat, pentru că sec-
torul este finalizat, îl vom inaugura în două-trei săp -
tămâni. În total, lucrările în zona montană costă un -
deva la 80 de milioane de lei”, a spus președintele
țuțuianu.

autoritățile județene au început de câțiva ani
demersurile pentru construirea mai multor pârtii
de ski în zona montană din dâmbovița. au fost efec -
tuate exproprieri, iar acum se caută surse de finan -
țare a lucrărilor.

La dezbaterea de săptămâna trecută s-a pus
accent pe modul în care trebuie să fie realizate
construcțiile din viitoarea stațiune, materialele de
construire ce trebuie folosite și pe respectarea nor -
melor ce țin de protejarea mediului. „Există nişte
reguli impuse. Peştera este zonă de hoteluri, Pa-
dina zonă de pensiuni turistice, Zănoa ga pensiuni
şi am putea să adăugăm şi camping. (...) Toată lu-
mea este de acord că acolo trebuie să folosim pia-
tră, lemn, să fim în consonanţă cu natu ra, sunt dis-
cuţii mai mult tehnice. Vor fi amenajate şi locuri
de parcare, avem o primă parcare în lucru la mo-
mentul ăsta, e în achiziţie publică lucrarea de pro-
iectare şi va fi amenajată în zona actuală a tele-
cabinei de la Piciorul Babelor”, a susținut preșe-
dintele Cj dâmbovița, adrian țuțuianu.

Sursa: telegrama.ro

O nouă staţiune apare în BucegiDâmboviţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.telegrama.ro
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Zona Liberă Giurgiu și-a aniversat, la jumăta-
tea lunii octombrie, 20 de ani de la înființare, prin
organizarea unei acțiuni la care au fost invitați re -
prezentanți ai firmelor care își desfășoară activita -
tea în zonă, reprezentanți ai instituților care au
sprijinit și continuă să susțină această societa te,
precum și mass-media locală.

În cuvântul de deschidere, directorul general
al Zonei Libere Giurgiu, dan Liviu Cartojan, a făcut un
scurt istoric al societății, de la înființare până în pre -
zent, a vorbit despre importanța și răspândi rea zone -
lor libere de-a lungul timpului, precum și despre per -
formanțele înregistrate de Zona Liberă Giurgiu în-
cepând cu anul 2010. Participanții la ac țiune au pu -
tut urmări și un material video despre Zona Liberă
Giurgiu, după care directorul general a înmânat fir -
melor și instituțiilor prezente plache te aniversare.

nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu
a adresat felicitări administrației Zonei Libere pen-

tru toți cei 20 de ani în care a continuat să dezvolte
această platformă industrială a municipiului în pe-
rioade de recesiune economică, dar a vorbit și des-
pre obiectivele pe care administrația orașului le
are vizavi de terenul din Zona liberă, mai exact o
re gândire a dezvoltării pe mai multe segmente,
având în vedere că în prezent, din cele 160 de hec-
tare ale Zonei Libere, doar o mică parte sunt fo-
losite pentru dezvoltare și activități economice:
„Stă în puterea şi în obligaţia noastră să regândim
dezvoltarea zonei libere pe mai multe segmente:
un segment destinat strict facilităţilor şi zonei li-
bere pentru investitorii care doresc să utilizeze
această facilitate şi mă refer în general la cei ca -
re sunt în spaţiul non euro, iar o mare parte să ca-
pete o destinaţie industrială, în care utilizatorii
a celor terenuri să beneficieze de toate facilităţile
programelor cu finanţare europeană”.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Zona Liberă Giurgiu,
20 de ani de la înfiinţare!

Giurgiu

Săptămâna trecută, în data»
de 20 octombrie, la Centrul Cultural
UnESCO „Ionel Perlea” a avut loc ședința
Consiliului județean Ialomița, în cadrul
căreia au fost aprobate toate proiectele
de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Principalele proiecte de hotărâre aprobate vi-
zează: documentațiile de avizare a lucrărilor de
intervenție și a principalilor indicatori tehnico-e -
conomici la obiectivele de investiții dj 201 Buești-
Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești,
dj 102H Colelia-Cocora, Monumentul istoric „Ora -
şul de Floci” și la Biserica de lemn „Sf. Nicolae”,
execuția bugetului general al județului, la trimes-
trul al III-lea, rectificărea bugetului general al ju -
dețului pe anul 2016 și bugetul de venituri și chel-
tuieli al Spitalului județean de Urgență Slobozia,
acordarea burselor de ajutor social elevilor Liceu-
lui tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia,

acordarea de granturi în cadrul acțiunii „Premii de
excelenţă pentru olimpicii ialomiţeni”, desemna-
rea unor reprezentanți ai Consiliului județean
Ialomița în Consiliile de administrație ale unor
instituții publice.

Sursa: cicnet.ro

Obiective de investiţii,
aprobate de Consiliul Judeţean Ialomiţa

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://primariagiurgiu.ro
http://www.cicnet.ro
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Strategia de dezvoltare locală
a municipiului Alexandria 2014 - 2023,

în dezbatere publică

Teleorman

Strategia de dezvoltare locală a»
municipiului alexandria 2014-2023 fost
publicată pe site-ul Primăriei alexandria
și se află în dezbatere publică. Cetățenii
care doresc să contribuie la definitivarea
acesteia o pot consulta pe site-ul Primăriei
alexandria până în data de 7 noiembrie
și pot propune implementarea unor
proiecte noi. 

documentul aflat în dezbatere publică are
două părți, 13 capitole și 374 de pagini. Potrivit
strategiei, în perioada 2007-2013 la nivelul jude-
țului au fost finalizate și implementate 102 pro-
iecte de interes local. din același document re-
zultă că municipiul alexandria este un nod de co-
municație important, făcând legătura cu capitala
țării și cu multe orașe din zona sudică, iar apro-
pierea graniței cu Bulgaria duce la dezvoltarea par-
teneriatelor transfrontaliere.

Printre punctele slabe se regăsesc spațiile de
parcare insuficiente, lipsa pistelor pentru bicicliști
pe arterele principale, lipsa sensurilor giratorii și
a autospecialelor de stins incendiile, 60% din cele
existente având termenul de folosință expirat, dar
și lipsa unor sisteme de irigații. Printre oportuni-
tăți, realizatorii strategiei au considerat necesară
organizarea unor campanii de conștientizare a po-
pulației privind colectarea selectivă a deșeurilor
și achiziționarea de echipamente necesare înfiin-
țării, avertizării și alarmării populației în cazul pro-
ducerii unor situații de urgență, conflict armat și
dotarea posturilor de protecție civilă. Până în anul
2023, Primăria municipiului alexandria și-a propus
implementarea a 142 de proiecte prin care se con-
solidează clădiri, se extinde rețeaua de iluminat pu -
blic, se amenajează spații de agrement, se moder-
nizează unități de învățământ, străzi, se reabi li tea -
ză cantina de ajutor social, centrul de transfuzii și
se realizează un cămin de bătrâni.

Sursa: adevarul.ro

după ce au anunțat contractarea unei firme
care să se ocupe de studiul de prefezabilitate în
vederea realizării unui nou spital de urgență la Plo-
iești, autoritățile locale încep strângerea de infor-
mații. La începutul săptămânii trecute, conduce-
rea Primăriei Ploiești a trimis solicitări către Spi-
talul județean și Maternitate - ambele unități de-
ținute de Consiliul județean - pentru a primi infor-
mații cu privire la numărul de cazuri ce ajung aici
lunar și specificul acestora.

Solicitarea vine în condițiile în care reprezen-
tanții administrației locale se obligaseră să pună
la dispoziția proiectanților informații de acest gen,
care vor sta la baza documentației pentru viitorul
spital, dotat după ultimele standarde, care să „în-
globeze” cele două unități medicale deja existente

sub tutela municipalității, Municipalul și Pediatria. 
În viziunea autorităților locale, noua construc-

ție ar putea fi realizată pe strada torcători, aproa -
pe de vestul Ploieștiului, în zona fostei unități mi-
litare, unde există un teren suficient de mare aflat
în patrimoniul administrației locale.

Sursa: telegrama.ro

Proiect de investiţii:
Un noul Spital Municipal de Urgenţă

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Portalul național de administație Publică / 20 octombrie 2016

arena / 18 octombrie 2016

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


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

agenție 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 GHERASIM, Andreea DOBRESCU
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 octombrie 2016

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 și administrației

Publice, 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

