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Întâlniri de lucru ale Grupurilor de Parteneriat Local  
din Teleorman şi Giurgiu 

 
 

 
 

 

AAggeennţţiiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  

SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  pprriinn  SSeerrvviicciiuull  DDeezzvvoollttaarree,,  aa  ccoonn--

ttiinnuuaatt  ssăăppttăămmâânnaa  ttrreeccuuttăă  sseessiiuunneeaa  ddee  iinnffoorr--

mmaarree  ddeessttiinnaattăă  ffaaccttoorriilloorr  ddee  ddeecciizziiee  ddee  llaa  nnii--

vveelluull  rreeggiiuunniiii  nnooaassttrree,,  iimmpplliiccaaţţii  îînn  rreeaalliizzaarreeaa  

cceelloorr  ddoouuăă  ddooccuummeennttee  pprrooggrraammaattiiccee  ppeennttrruu  ddeezz--

vvoollttaarreeaa  eeccoonnoommiiccăă  aa  rreeggiiuunniiii  nnooaassttrree  îînn  nnoouull  

eexxeerrcciiţţiiuu  ffiinnaanncciiaarr  22001144  ––  22002200  ––  PPllaannuull  ddee  DDeezz--

vvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  ((PPDDRR))  22001144  ––  22002200  șșii  SSttrraa--

tteeggiiaa  ddee  SSppeecciiaalliizzaarree  IInntteelliiggeennttăă  aa  rreeggiiuunniiii  SSuudd  

MMuunntteenniiaa  22001144  ––  22002200,,  îînn  vveerrssiiuunneeaa  ffiinnaallăă..  
 

Astfel, marţi, 3 noiembrie, şi joi, 5 no-
iembrie, la Alexandria şi la Giurgiu au avut loc 
ședințele Grupurilor de Parteneriat Local (GPL) 
Teleorman şi Giurgiu.  

Scopul organizării acestor întâlniri cu 
membrii GPL a fost de a prezenta principalele 
documente programatice elaborate la nivelul 
regiunii noastre. La cele două şedinţe au par-
ticipat aproximativ 80 de reprezentanţi ai auto-
rităților publice locale, ai instituțiilor deconcen-
trate, mediului academic, ai patronatelor/ sindi-
catelor şi ONG-urilor din judeţele Teleorman şi 
Giurgiu. 

Planul de Dezvoltare Regională pentru pe-
rioada de programare 2014 – 2020 este un do-
cument fundamental privind necesarul de finan-
țare din fonduri europene și alte fonduri inte-
rnaționale și naționale la nivel regional.  

 

Prin PDR, regiunea de dezvoltare Sud 
Muntenia își promovează prioritățile și interesele 
în domeniile economic și social. Pentru elabo-
rarea şi fundamentarea acestui document de 
programare, ce a fost aprobat în luna martie 
2015 de către Consiliul pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia, şi-au adus contribuţia a-
proape 400 de parteneri - membri ai Comitetului 
Regional pentru elaborarea planului, ai Grupu-
rilor tematice regionale și ai Grupurilor de par-
teneriat local.  

 

Totodată, în cadrul şedinţelor, ADR Sud 
Muntenia a prezentat Strategia pentru Speci-
alizare Inteligentă în Regiunea Sud Muntenia.  

 

Acest document de planificare, ce a fost 
finalizat la sfârşitul lunii septembrie, vizează 
potențialul de specializare inteligentă al regiunii 
noastre. Strategia a fost realizată după un pro-
ces complex de consultare publică, ce a durat 
şase luni. 
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ADR Sud Muntenia, la şedinţa Comitetului de Monitorizare 
a Programului Operaţional Regional 

 
 

 
 

                  ooii,,  55  nnooiieemmbbrriiee,,  ddiirreeccttoorruull  AADDRR  SSuudd  

MMuunntteenniiaa,,  LLiivviiuu  MMuuşşaatt,,  aallăăttuurrii  ddee  ddiirreeccttoorruull  

aaddjjuunncctt  DDeezzvvoollttaarree  şşii  CCoommuunniiccaarree,,  DDaanniieellaa  

TTrraaiiaann,,  şşii  şşeeffuull  SSeerrvviicciiuulluuii  CCoommuunniiccaarree,,  CCrriiss--

ttiinnaa  RRaadduu,,  aauu  ppaarrttiicciippaatt  llaa  şşeeddiinnţţaa  CCoommiitteettuu--

lluuii  ddee  MMoonniittoorriizzaarree  aa  PPOORR  ((CCMM  PPOORR))..  

 

În cursul reuniunii, ce a avut loc la Bu-
curești, a fost aprobată modificarea POR 2014 - 
2020 prin alocarea sumei de 100 de milioane de 
euro, pentru a asigura participarea României la 
programul Inițiativa pentru IMM-uri. 

De asemenea, CM POR a aprobat și cri-
teriile de evaluare şi selecţie a proiectelor ce 
vor fi finanțate, pentru 3 priorități de inves-
tiție: 

• 55..22 - „Realizarea de acțiuni destinate îmbu-
nătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, 
regenerării și decontaminării terenurilor indus-
triale dezafectate (inclusiv a zonelor de recon-
versie), reducerii poluării aerului și promovării 
măsurilor de reducere a zgomotului”; 

• 77..11 - „Sprijinirea unei creșteri favorabile o-
cupării forței de muncă, prin dezvoltarea po-
tențialului endogen ca parte a unei strategii 
teritoriale pentru anumite zone, care să inclu-
dă reconversia regiunilor industriale aflate în 
declin, precum și sporirea accesibilității și dez-
voltarea resurselor naturale și culturale speci-
fice”; 

• 88..11 - „Investiţii în infrastructurile sanitare şi 
sociale”, obiectivul specific „Servicii sociale 
pentru persoane vârstnice”. 

Cu această ocazie, doamna Sevil Shhai-
deh, ministrul dezvoltării regionale şi adminis-
traţiei publice şi preşedinta CM POR, a decla-
rat: 

„Astăzi, comitetul a luat câteva decizii 
foarte importante. Va urma o perioadă foarte 
aglomerată pentru program, deoarece se vor 
lansa în consultare multe ghiduri specifice, iar 
până în vara viitoare se vor deschide foarte 
multe apeluri de proiecte. 

Până acum a fost aprobat ’Ghidul Solici-
tantului. Condiții generale de accesare a fon- 
 

 
durilor în cadrul Programului Operațional Regi- 
onal 2014 - 2020’ și au fost lansate în dez-
batere publică Ghidurile pentru prioritățile de 
investiții 2.1 - microîntreprinderi, 6.1 – dru-
muri județene, 3.1 - eficiență energetică – clă-
diri rezidențiale și 5.1 – patrimoniu cultural.  

Au fost primite sute de comentarii din 
partea potențialilor beneficiari POR, pentru 
fiecare Ghid, care au fost analizate de Auto-
ritatea de Management și incluse, după caz, în 
Ghidurile Specifice. Acest lucru ne bucură 
foarte mult și relevă faptul că există o aștep-
tare enormă din partea potențialilor benefici-
ari POR 2014 - 2020 pentru deschiderea finan-
țărilor pentru perioada de programare 2014 - 
2020. 

În momentul de față suntem în proces 
de definitivare și finalizare a acestor ghiduri, 
în conformitate cu ultimele modificări ale in-
strumentului SMIS/My SMIS. Ne dorim foarte 
mult să simplificăm sistemul de depunere și e-
valuare a proiectelor și sperăm ca în perioada 
următoare să putem lansa direct apeluri de 
proiecte cu depunere electronică.” 

Pe lângă criteriile de evaluare și selecție 
ce vor fi utilizate de Autoritatea de Manage-
ment și Organismele Intermediare pentru selec-
tarea proiectelor depuse pentru aceste priori-
tăți, Comitetul de Monitorizare a POR a hotărât 
alocarea sumei de 100 de milioane de euro din 
POR 2014 - 2020, pentru a asigura participarea 
României la instrumentul financiar de tip garan-
ție neplafonată, în cadrul programului Inițiativa 
pentru IMM-uri, derulat tot de Ministerul Dez-
voltării Regionale și Administrației Publice. De 
asemenea, CM POR a aprobat Strategia de 
Asistență Tehnică a POR 2014-2020 – documen-
tul de referinţă în care sunt trasate liniile di-
rectoare ale intervenţiilor de asistenţă tehnică.  

Strategia de asistenţă tehnică urmăreș-
te: planificarea corectă a resurselor financiare 
alocate asistenței tehnice, pentru a acoperi ne-
voile identificate pentru toată perioada imple-
mentării POR; creşterea nivelului general de 
informare şi conştientizare asupra POR; creş-
terea calităţii prestaţiei Autorității de Manage-
ment și Organismelor Intermediare în procesul 
de implementare a POR. 
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Complexul de Servicii Sociale din oraşul Găeşti, 
modernizat cu fonduri Regio 

 

» AAggeennțțiiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  

SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  pprriinn  ddiirreeccttoorruull  aaddjjuunncctt  DDiirreecc--

ţţiiaa  OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr,,  MMaarriiaannaa  VViişşaann,,  aa  

ppaarrttiicciippaatt  vviinneerrii,,  66  nnooiieemmbbrriiee,,  llaa  iinnaauugguurraarreeaa  

oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  „„MMooddeerrnniizzaarree  șșii  eexx--

ttiinnddeerree  ccoonnssttrruuccţţiiee  ppaarrtteerr  CCeennttrruull  SSoocciiaall  

GGăăeeşşttii””..  
 

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Dâmboviţa, în calitate de 
beneficiar, a obţinut finanţare nerambursabilă 
Regio 2007 - 2013 în cadrul Axei prioritare 3 
„Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Dome-
niul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/ mo-
dernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastruc-
turii serviciilor sociale”.  

Proiectul „Modernizare și extindere con-
strucţie parter Centrul Social Găeşti” a fost 
depus la începutul anului 2010, iar în noiembrie 
2011 s-a semnat contractul de finanţare.  A-
ceastă investiţie a avut ca obiectiv îmbună-
tăţirea calităţii infrastructurii a trei centre so-
ciale din cadrul Complexului de servicii sociale, 
respectiv: Centrul de plasament pentru copii cu 
dizabilităţi, Centrul de primire în regim de ur-
genţă pentru copilul cu handicap sever şi Cen-
trul de zi pentru copii cu dizabilităţi. 

Valoarea totală a contractului a fost de 
3.784.076,98 lei, din care valoarea totală eligi-
bilă a reprezentat 2.899.205 lei (fonduri FEDR: 
2.464.324,25 lei; fonduri de la bugetul naţio-
nal: 376.896,65 lei; cofinanţare eligibilă bene-
ficiar: 57.984,10 lei).  

Durata de implementare a proiectului a 
fost de 49 de luni, perioadă în care s-au execu- 

tat lucrări de modernizare a spaţiilor de la 
parter şi etajul I din Complexul de Servicii So-
ciale Găeşti şi au fost realizate dotările necesa-
re pentru implementarea de noi activităţi de re-
creere, de educaţie, integrare/reintegrare so-
cială (ergoterapie, cromoterapie şi melotera-
pie) în cadrul celor trei centre sociale aflate în 
complex.  

 

De asemenea, spaţiile de la parterul clă-
dirii au fost extinse cu o sală de mese şi bucă-
tărie, precum şi cu o spălătorie, o uscătorie şi o 
călcătorie.  

 
Pe lângă acest obiectiv inaugurat vineri, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Dâmboviţa a mai obţinut fon-
duri nerambursabile Regio pentru îmbunătăţi-
rea infrastructurii sociale a Centrului multi-
funcțional de resurse şi servicii pentru adulți cu 
handicap şi a Complexului de servicii sociale 
„Casa Soarelui” din municipiul Târgovişte. 
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Prezentarea proiectului PROSME şi a oportunităţilor  
de finanţare din programul Horizon 2020 

 

 
ADR Sud Muntenia, în calitate de par-

tener în cadrul proiectului PROSME, a organizat 
cel de-al doilea eveniment local de promovare 
a proiectului, ce s-a desfăşurat în data de 5 no-
iembrie, în municipiul Giurgiu. 

La această întâlnire de informare au 
participat aproximativ 20 de reprezentanţi ai 
mediului privat din judeţul Giurgiu, care au 
aflat informaţii utile despre proiectul derulat în 
parteneriat de către Agenţie, precum şi despre 
oportunităţile de finanţare Horizon 2020.  

ADR Sud Muntenia implementează, în 
calitate de partener, în perioada 1 ianuarie 
2015 – 31 decembrie 2020, proiectul „PROSME - 
Promovarea IMM-urilor din România prin inter-
mediul Enterprise Europe Network”, finanţat în 
cadrul Programului pentru Competitivitatea În-
treprinderilor și pentru IMM-uri (COSME). Din 
consorţiul proiectului fac parte următoarele 
entităţi: Fundaţia Centrul Român pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii (lider de proiect), Agen-
ţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – 
Ilfov, Asociaţia Constructorilor din România, 
Ministerul Economiei, Universitatea Politehnică 
din Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate 
Agriculturii şi Industriei Alimentare – IMMA, 
InPULSE Partners SRL, SC IPA SA – societate co- 
 
 

 

 

 
mercială pentru cercetare, proiectare şi pro-
ducţie de echipamente şi instalaţii de auto-
matizare, Camera de Comerţ şi Industrie Pra-
hova, CEC Bank SA, Asociaţia Română pentru 
Industrie electroncă şi software (ARIES).  

Scopul acestui proiect constă în facili-
tarea accesului IMM-urilor la piețele europene 
și internaționale, care să fie orientate spre creș-
tere, afaceri integrate și servicii de sprijin pen-
tru inovare. În plus, rețeaua contribuie și la con-
solidarea competitivității și durabilității între-
prinderilor europene care încearcă să exploa-
teze noile oportunități apărute atât pe piață 
unică, cât și în țările terțe. Bugetul total al 
proiectului, pentru perioada ianuarie 2015 -  de-
cembrie 2016, este de 966.592,5 euro, din care 
bugetul Agenţiei este de 82.896 de euro. 
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SSoolliiddaarrii  ccuu  vviiccttiimmeellee  ttrraaggeeddiieeii  ddiinn  cclluubb  „„CCoolleeccttiivv””  
 
 
 
 

 

VVeesstteeaa  ddrraammeeii  ccaarree  aa  zzgguudduuiitt  RRoommâânniiaa,,  

îînn  sseeaarraa  ddee  vviinneerrii,,  3300  ooccttoommbbrriiee,,  aa  aajjuunnss  llaa  nnooii,,  

ddiinn  nneeffeerriicciirree,,  pprriinn  iinntteerrmmeeddiiuull  uunnuuii  ccoolleegg  

ddrraagg,,  aa  ccăărruuii  ssoorrăă  aa  ffoosstt  vviiccttiimmaa  ccuummpplliitteeii  

ttrraaggeeddiiii  ppeettrreeccuuttee  îînn  cclluubbuull  ddiinn  BBuuccuurreeşşttii..  IIrriinnaa  

PPooppaa  eessttee  uunnaa  ddiinn  vviiccttiimmeellee  nneevviinnoovvaattee  ccaarree  ssee  

lluuppttăă  aaccuumm  ssăă  ssuupprraavviieeţţuuiiaassccăă,,  ffiiiinndd  îînn  ssttaarree  

ccrriittiiccăă,,  iinntteerrnnaattăă  llaa  sseeccțțiiaa  TTeerraappiiee  IInntteennssiivvăă  aa  

SSppiittaalluulluuii  FFlloorreeaassccaa..  NNee  rruuggăămm  ccaa  ssttaarreeaa  eeii  ssăă  

ssee  îîmmbbuunnăăttăățțeeaassccăă,,  ssăă  ddeeppăășșeeaassccăă  ffaazzaa  ccrriittiiccăă!!    

PPeennttrruu  cceeii  ccaarree  vvoorr  ssăă  aaffllee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  

eevvoolluuțțiiaa  mmeeddiiccaallăă  aa  IIrriinneeii,,  ppoott  aacccceessaa  ppaaggiinnaa  

FFaacceebbooookk  ddeeddiiccaattăă  IIrriinneeii  CCăăttăălliinnaa  PPooppaa  --  

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//cciippddtt??ffrreeff==ttss..  

AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  ppeerriiooaaddaa  lluunnggăă  şşii  ggrreeaa  

ccaarree  uurrmmeeaazzăă  ppeennttrruu  IIrriinnaa  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeşşttee  

rreeccuuppeerraarreeaa  mmeeddiiccaallăă,,  ffaammiilliiaa  PPooppaa  aa  ddeecciiss  ssăă    

  

  
  

ddeesscchhiiddăă  ddoouuăă  ccoonnttuurrii  îînn  ccaarree  cceeii  ccaarree  ddoorreesscc  

ssăă  oo  aajjuuttee  ppee  IIrriinnaa  ppoott  ddeeppuunnee  ddoonnaaţţiiii::    

  

TTiittuullaarr  ccoonnttuurrii::  LLIIVVIIUU  SSOORRIINN  PPOOPPAA    
  

IIBBAANN  lleeii::  RROO1133IINNGGBB00000000999999990000116644331166    
  

IIBBAANN  EEUURR00::  RROO4488IINNGGBB00000000999999990055443311007777    
  

PPeennttrruu  IINNGG  ccoodduull  SSWWIIFFTT  eessttee::  IINNGGBBRROOBBUU  
  

SSuunntteemm  îînndduurreerraaţţii  ppeennttrruu  ttooţţii  cceeii  ccaarree  

nnuu  mmaaii  ssuunntt  pprriinnttrree  nnooii  şşii  ssuunntteemm  îînnggrriijjoorraaţţii  

ppeennttrruu  vviiaaţţaa  ttuuttuurroorr  cceelloorr  ccaarree  ssuunntt  rrăănniiţţii,,  îînn  

ssppiittaallee,,  şşii  ssuunntteemm  aallăăttuurrii  ddee  ffaammiilliiiillee  ttuuttuurroorr  

vviiccttiimmeelloorr  iinncceennddiiuulluuii!!    
  

DDuummnneezzeeuu  ssăă--ii  ooddiihhnneeaassccăă  îînn  ppaaccee  ppee  ttii--

nneerriiii  ccaarree  aauu  ddeecceeddaatt  şşii  ssăă--ii  ooccrrootteeaassccăă  ppee  cceeii  

ccaarree  ssee  lluuppttăă  îînnccăă  ssăă  ssuupprraavviieeţţuuiiaassccăă  pprriinn  ssppiittaallee!!  
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ADR Sud Muntenia, alături de echipa naţională 

de handbal masculin! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echipa naţională de handbal masculin a 

României s-a aflat de la sfârşitul lunii trecute 
până duminică, 8 noiembrie, în cantonament la 
Călăraşi.  

 
Pentru desfăşurarea şedinţelor tehnice, 

ADR Sud Muntenia a oferit sprijin echipei na-
ţionale, condusă de antrenorul Aihan Omer, prin 
asigurarea logisticii necesare organizării în cele 
mai bune condiţii a întâlnirilor tehnice, care au 
avut loc la sediul nostru pe durata cantonamen-
tului.  

 
 

 
 
 

Vineri, 6 noiembrie, lotul naţional a făcut 
cunoştinţă cu echipa Agenţiei şi a aflat informaţii 
despre activitatea derulată de noi, pentru dezvol-
tarea comunităţilor locale din Sud Muntenia, dar 
şi despre o serie de proiecte de succes implemen-
tate în regiunea noastră cu fonduri europene 
Regio 2007 – 2013.  

Duminică, 8 noiembrie, la Sala Polivalentă 
din Călăraşi a avut loc meciul de handbal Româ-
nia – Italia, finalizat cu scorul de 35 – 22, partida 
fiind importantă pentru calificarea la Campiona-
tul Mondial 2017. 
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Comisia ajută statele membre 
cu dificultăți în achiziții publice 

 
CCoommiissiiaa  EEuurrooppeeaannăă  aa  ppuubblliiccaatt  uunn  gghhiidd  

ccaarree  îîșșii  pprrooppuunnee  

ssăă  sspprriijjiinnee  ssttaatteellee  

mmeemmbbrree  ccuu  ddiiffii--

ccuullttăățții  îînn  ccaaddrruull  

pprroocceedduurriilloorr  ddee  aa--

cchhiizziițțiiii  ppuubblliiccee..  GGhhii--

dduull  îîii  vvaa  aajjuuttaa  ppee  

ffuunnccțțiioonnaarriiii  ppuubbll--

iiccii  ddiinn  îînnttrreeaaggaa  UU--

nniiuunnee  ssăă  iiddeennttiiffii--

ccee  șșii  ssăă  eevviittee  cceellee  

mmaaii  ffrreeccvveennttee  ee--

rroorrii  îînn  pprroocceedduurriillee  

ddee  aacchhiizziițțiiii  îînn  ccaaddrruull  pprrooiieecctteelloorr  ccooffiinnaannțțaattee  

pprriinn  iinntteerrmmeeddiiuull  ffoonndduurriilloorr  ssttrruuccttuurraallee  șșii  ddee  

iinnvveessttiițțiiii  eeuurrooppeennee..  
 

Comisarul european pentru politici re-
gionale, Corina Crețu, a declarat: „Una din pri-
oritățile mele este să sprijin statele membre 
să îmbunătățească modul în care gestionează și 

investesc fondurile UE. Prin reducerea erorilor 
din cadrul procedurilor de achiziții publice, 
investițiile europene vor produce mai repede 
efectele așteptate privind creșterea economică 
și crearea locurilor de muncă, iar bugetul Uni-
unii Europene va fi protejat”. 

Comisarul european pentru piață inter-
nă, industrie și antreprenoriat, Elżbieta Bieńkow-
ska, a declarat: „O mare parte din finanțările 
Uniunii Europene este injectată în economia 
reală prin procedurile de achiziții publice.  

Licitarea transparentă a contractelor pu-
blice este esențială pentru maximizarea efec-
telor cheltuirii fondurilor publice. Comisia Euro-
peană publică un ghid ce va asigura că toate 
regulile și modalitățile de lucru sunt bine înțe-
lese și aplicate în practică.  

Programele finanțate din fonduri euro-
pene se vor desfășura așadar cu respectarea 
termenelor, pentru a sprijini coeziunea și creș-
terea economică”. 

Sursa: ec.europa.eu

 
 

Sesiuni prelungite pe PNDR 
 

 Patru dintre cele opt submăsuri de finan-
ţare din Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală (PNDR) 2014 - 2020 vor fi prelungite. 

 

Sesiunea de depunere a cererilor de fi-
nanţare prin Submăsurile 4.2a - Investiţii în 
procesarea/marketingul produselor din secto-
rul pomicol, 4.2 - Sprijin pentru investiţii în pre-
lucrarea/comercializarea şi/sau dezvoltarea de 
produse agricole şi 6.3 - Sprijin pentru dezvol-
tarea fermelor mici se va prelungi până pe 18 
decembrie 2015, ora 16:00, iar pentru sub-
măsura 4.1a - Investiţii în exploataţii pomico-
le, sesiunea rămâne deschisă până pe 30 no-
iembrie 2015, ora 16:00.  

 

Prelungirea termenului de primire a ce-
rerilor de finanţare s-a decis ca urmare a nu-
mărului mare al solicitărilor primite în acest 
sens din partea potenţialilor beneficiari, pre-
cum şi a disponibilului sumelor pentru sesiunea 
2015.  

În plus, s-a avut în vedere şi faptul că 
cererile de finanţare pentru proiectele din sec-
torul pomicol necesită un timp mai îndelungat 
de pregătire, având în vedere necesitatea eli-
berării unor avize şi documente suplimentare 
(autorizaţia de plantare, proiect tehnic de plan 
tare etc.). 

 

Sursa: argesexpres.ro 
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Cerere de propuneri de proiecte – Mecanismul  

de interconectare a Europei
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Comisia Europeană a deschis o nouă 
cerere de propuneri de proiecte, compo-
nenta „Telecomunicaţii”, a „Mecanismului 
de Interconectare a Europei” (MIE) 2014 - 
2020. 
 
 

Status: ACTIV  
 
 
 

Depunere până la: 19.01.2016 
 
 
 

Buget total: 38.700.000 de euro 
 
 
 

Solicitanţi: autorităţile publice centrale, auto-
rităţi publice locale/regionale şi entităţi priva-
te, dacă au acordul statului membru din care 
fac parte, organizaţii internaţionale. 
 

 
Priorităţi şi acţiuni finanţate: 
 

• CEF-TC-2015-1: Transmiterea electronică de 
documente – transmiterea electronică; cererea 
va promova asimilarea şi accelerarea utilizării 
eDelivery DSI (infrastructura de servicii digita-
le) de către entităţile publice şi private institu-
ite în ţările UE şi SEE care participă la program 
cu scopul de a stabili puncte de acces. Bugetul 
este de 1 milion €, iar cofinanţarea de maxi-
mum 75%; 
 
 

• CEF-TC-2015-1: Facturarea electronică – e-
facturarea; cererea va promova asimilarea şi 
accelerarea utilizării eInvoicing DSI (infrastruc-
tura de servicii digitale) de către entităţile pu-
blice şi private instituite în ţările UE şi SEE care 
participă la program, serviciile generice vor fi 
sprijinite prin subvenţii de la bugetul 2015 cu 
scopul de a implementa soluţii pentru schimbul 
de facturi electronice (efacturi). Bugetul este 
de 7 mil. €, iar cofinanţarea de maximum 75%; 
 
 

• CEF-TC-2015-1: Servicii generice privind da-
tele publice deschise; obiectivul specific al pro-
gramului de lucru 2015 este de a face apel la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
serviciile generice care abordează agregarea/ 
armonizarea seturilor de date ce acoperă do-
menii transfrontaliere în domeniile prioritare. 
Prin urmare, acest apel va completa şi extinde 
sprijinul acordat furnizorilor de date ale active-
tăţilor lansate în cadrul programului de lucru 
2014, în special seturile de date ce abordează 
produse ale administraţiilor la nivel naţional/lo-
cal/regional din diferite state membre ce aco-
peră zonele transfrontaliere. Bugetul este de 
4,5 mil. €, iar cofinanţarea de maximum 50%; 

 
 
 
 

• CEF-TC-2015-1: Servicii generice pentru un 
internet mai sigur; obiectivul specific în 2015 
este de a crea şi sprijini în continuare servicii 
generice oferite de Centrele „Internet mai si-
gur” în toate statele membre ale UE, bazându-
se pe interoperabilitatea lor cu platforma de 
bază a UE şi a serviciilor sale. Bugetul este de 
16,2 mil. €, iar cofinanţarea de maximum 50%; 
 

• CEF-TC-2015-1: Europeană – accesul la resur-
sele digitale din patrimoniul european. Platfor-
ma pune la dispoziţie ghişeul de acces la fie-
care articol din conţinutul patrimoniului cultu-
ral european, un set de specificaţii ale interfe-
ţei pentru interacţiunea cu infrastructura, suport 
pentru adaptarea metadatelor şi absorbţia de 
conţinut nou, precum şi informaţii privind con-
diţiile de reutilizare a conţinutului accesibil 
prin infrastructură. Bugetul este de 10 mil. €.                                  

 

Sursa: finantare.ro
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POIM: Ghidul pentru obiectivul 5.1 „Reducerea efectelor  

şi pagubelor cauzate de fenomene naturale”, 
publicat spre consultare! 

   

  Ministerul Fondurilor Europene a public-
cat în data de 2 noiembrie, în prima consul-
tare, proiectul de Ghid al solicitantului aferent 
Obiectivului specific 5.1 „Reducerea efectelor 
şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fe-
nomenele naturale asociate principalelor ris-
curi accentuate de schimbările climatice, în prin-
cipal de inundaţii şi eroziune costieră”. 
 
 

   

  Propunerile privind îmbunătăţirea docu-
mentelor se pot transmite la adresa de e-mail: 
contact.minister@fonduri-ue.ro, până în data 
de 2 decembrie 2015. 
       Sesiunile de depunere a proiectelor vor 
fi deschise după aprobarea criteriilor de evalu-
are şi selecţie, conform calendarului. 

                                                          

 

 Sursa: fonduri-structurale.ro

POCU: Ghid republicat şi sesiune de dezbateri 

pe tema „Sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii  
din cadrul oraşelor cu populaţie de peste 20.000 de locuitori” 

 

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia 
Generală Programe Capital Uman a publicat, pe 
30 octombrie, varianta revizuită în urma proce-
sului de consultare publică a Ghidului Solicitan-
tului. Condiţii Specifice „Sprijin pregătitor 
pen-tru animarea comunităţii din cadrul 
oraşelor cu populaţie de peste 20.000 de 
locuitori”, Etapa I - Sprijin pregătitor pentru 
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
(SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou/ adaptare 
GAL deja înfiinţat la cerinţele DLRC pentru 

perioada de programare 2014 - 2020, AP 5/ PI 
9.vi/ OS 5.1/ Sprijin pregătitor. 
De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene 
organizează o sesiune de dezbateri cu toţi 
factorii interesaţi, în data de 6 noiembrie 2015, 
ora 10:30, la sediul Ministerului Fondu-rilor 
Europene (B-dul Ion Mihalache, nr. 15 - 17, sala 
de conferinţe, parter), în vederea define-tivării 
acestui Ghid. Organizaţiile interesate sunt 
invitate să participe activ la această dezba-
tere.                                 
                                        Sursa: fonduri-structurale.ro 

 
 
 

 

A fost aprobată versiunea finală a Ghidului general  
al Solicitantului pentru POR 2014 – 2020!

 
În data de 4 noiembrie a  fost aprobată 

versiunea finală a Ghidului general al Solici-
tantului pentru Programul Operaţional Regio-
nal 2014 - 2020, prin ordin al ministrului dez-
voltării regionale și administrației publice.  

Pentru aprobarea documentului a fost 
parcursă procedura de consultare publică, în 
urma căreia au fost primite numeroase obser-
vaţii şi comentarii ce au fost luate în considera-
re pentru finalizarea Ghidului. Acesta cuprinde 
informații generale, prezentate sintetic, despre 
POR 2014 - 2020, sistemul de management al 
programului, ajutorul de stat și instrumentele 
financiare aplicabile, despre apelurile de proiec-
te, inclusiv despre modalitatea de completare și  

 
depunere a cererilor de finanțare, despre crite-
riile comune de eligibilitate, precum și o des-
criere susccintă a etapelor de verificare, eva-
luare, selecție şi contractare a proiectelor.  

 

Ghidul poate fi consultat pe site-ul Agen-
ţiei - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea 
POR  2014 - 2020, sau accesând pagina progra-
mului – www.inforegio.ro. 

Paşii următori includ publicarea spre con-
sultare publică a ghidurilor specifice pentru fie-
care apel de proiecte, în baza cărora vor fi ela-
borate cererile de finanțare pentru POR 2014 - 
2020, colectarea şi integrarea contribuţiilor şi a-
probarea versiunii finale a ghidurilor. 
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Situaţia proiectelor Regio 
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia 

 
Până în data de 9 noiembrie 2015, la se-

diul Agenţiei pentru dezvoltare regională Sud 
Muntenia au fost depuse 1.285 de proiecte, prin 
care se solicit finanţare nerambursabilă prin 
Regio (Programul Operaţional Regional), Planul 
Integrat de Dezvoltare urbană pentru Polul de 
dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Po- 

 
 

lului de Creştere Ploieşti şi Planuri integrate de 
dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.    

Până în această dată au fost semnate 757 
de contracte de finanţare, cu o valoare neram-
bursabilă solicitată de 3.356.571.741,55 lei, din 
cele 757 de contracte semnate, 73 de proiecte 
au fost reziliate. 
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Situaţia proiectelor POS CCE la nivelul regiunii Sud Muntenia 
 

Până în data de 9 noiembrie 2015, la 
sediul Agenţiei pentru dezvoltare regională Sud 
Muntenia au fost primite spre contractare 481 
de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 
782.381.206,70 lei, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Programul Operaţional 
Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economi-
ce” 2007-2013. Din totalul proiectelor primite 
de ADR Sud Muntenia pentru întocmirea con-
tractelor de finanţare, au fost response 76 şi re-
trase 38. 

La finele anului 2014 a fost lansată o altă 
cerere de propuneri de proiecte pentru sprijin 
nerambursabil cofinanţat din FEDR. 

Acest apel de proiecte a fost deschis 
pentru Operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru con-
solidarea și modernizarea sectorului productiv 
prin investiţii tangibile și intangibile pentru 
întreprinderi. Depunerea aplicaţiilor s-a desfă-
şurat în perioada 27 octombrie 2014 - 25 noiem-
brie 2014. Transmiterea dosarului cererii de fi-
nanţare s-a efectuat online, pe platforma des-
tinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe pa-
gina web a MSI OIPSI, la adresa http://fon-
duri.mcsi.ro. 

Bugetul total al acestei cereri de propu-
puneri de proiecte este de 267 milioane de lei 

(contravaloarea a 60 de milioane de euro). Cur-
sul valutar va fi cel aferent momentului estimat 
pentru efectuarea cheltuielii, respectiv 4,45 lei 
(conform previziunii de curs de schimb mediu 
anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, valabil 
în 2015).  

Toate proiectele depuse în cadrul aces-
tui apel de proiecte au fost evaluate din punctul 
de vedere al conformităţii administrative, eli-
gibilităţii, tehnico-economic, au fost selectate 
şi propuse spre finanţare în cadrul AM POS CCE. 
După publicarea listelor aferente proiectelor 
acceptate spre finanţare, începând cu data de 
20.02.2015, OI POS CCE din cadrul ADR Sud Mun-
tenia a primit spre întocmirea contractului de 
finanţare un număr de 62 de proiecte. Dintre 
acestea, 53 au contracte semnate şi sunt în 
etapa de implementare, 7 au fost retrase în e-
tapa de contractare şi 2 proiecte au fost respin-
se în etapa de precontractare.  

Până în prezent, la nivelul ADR Sud Mun-
tenia au fost semnate 366 de contracte de fi-
nanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată 
de 408.258.104,61 lei. Din cele 366 de contrac-
te semnate, 90 de proiecte au fost reziliate - 
asistenţă financiară nerambursabilă solicitată în 
valoare de 100.418.374,91 lei. 
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Centru de tratament în Argeş,  

în colaborare cu chinezii
 
În cadrul vizitei efectuate în China, re-

prezentanţii Consiliului Judeţean Argeş au semnat 
cu guvernatorul provinciei Sichuan, Wei Hong, 
un memorandum de cooperare între cele două 
regiuni în domeniile sănătăţii, educaţiei, eco-
nomiei, turismului şi culturii.  

Un obiectiv important în cadrul vizitei în 
provincia Sichuan l-a reprezentat Centrul de me-
dicină tradiţională „Teaching Hospital of Cheng- 
 
 

 
du University of Traditional Chinese Medicine”, 
una dintre cele mai importante unităţi medicale 
din China, care îmbină practici tradiţionale cu 
medicina modernă, având peste 200 de clinici în 
subordine şi peste 300.000 de cadre medicale. 
În urma discuţiilor de acolo, în cadrul memoran-
dumului româno-chinez a fost punctată colabo-
rarea, ce va avea ca obiect înfiinţarea unui ase-
menea centru de tratament în Argeş.  

                                                        
Sursa: ziarulargesul.ro

 
 

 
 
 

 
 

A fost semnat acordul de cooperare  
între UAT Municipiul Călărași și Asociația Grupul Local  

de Pescuit Dunărea Călărăşeană 

 
 

 

Acordul de cooperare între UAT Munici-
piul Călărași și Asociația Grupul Local de Pescuit 
Dunărea Călărăşeană pentru elaborarea şi im-
plementarea Strategiei de dezvoltare locală in-
tegrată Dunărea Călărăşeană, prin acceptarea 
ca teritoriul administrativ al UAT Municipiul Că-
lărași să facă parte din teritoriul Strategiei de 
dezvoltare locală integrată Dunărea Călărăşea-
nă. Asociaţia Grupul local de pescuit Dunărea Că-
lărăşeană, numit şi FLAG (Grup Local de Acţiune 
pentru Pescuit) este persoana juridică română, 
de drept privat, cu scop nepatrimonial, inde-
pendenţă, constituită pe durată nedeterminată, 
al cărei membru fondator este şi UAT Municipiul 
Călăraşi, împreună cu alte entităţi din judeţ: 
UAT-uri, ONG-uri, operatori economici privaţi. 
Scopul Asociaţiei constă în: elaborarea şi imple-
mentarea Strategiei de dezvoltare a zonei pes-
căreşti; dezvoltarea socială, culturală şi econo-
mică a regiunii în parteneriat cu administraţia 
local, instituţii, sectorul privat, ONG-uri, repre-
zentanţi ai comunităţilor locale interesate; pro-
tejarea mediului şi dezvoltarea durabilă la nivel 
regional, naţional şi internaţional; crearea şi 
dezvoltarea capacităţii locale de acţiune; crea- 
 
 

 
 

rea de parteneriate la nivel local, regional, na-
ţional şi internaţional; identificarea de resurse  
pentru dezvoltarea regiunii pescăreşti. În vede-
rea elaborării şi implementării Strategiei de dez-
voltare locală integrată Dunărea Călărăşeană 
pentru perioada 2015 - 2020 este necesară re-
confirmarea apartenenţei membrilor la terito-
riul FLAG-ului, precum şi plata unei cotizaţii a-
nuale de 30.000 de lei, sprijin financiar repre-
zentând cofinanţarea şi contribuţia proprie pen-
tru elaborarea şi implementarea Strategiei. Aso-
ciaţia, prin membrii săi, poate implementa pro-
iecte finanţate din Programul Operaţional pen-
tru Pescuit, precum şi din alte programe de fi-
nanţare. Apartenenţa la FLAG deschide mem-
brilor săi perspective de dezvoltare prin accesa-
rea de fonduri ce vor fi alocate în cadrul Progra-
mului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Mari-
time 2014 – 2020, precum şi a acelora care vor 
putea fi accesate în cadrul parteneriatelor pe 
care la poate dezvolta Asociaţia, în perioada 
următoare. În anii 2012 – 2015, Asociaţia a atras 
peste 4,5 milioane de euro prin POP 2007-2013, 
în cadrul a peste 31 de proiecte implementate. 

 

Sursa: radiovocescampi.ro 

 
 

Argeş 

Călăraşi 
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Blocurile din Dâmboviţa, construite înainte de Revoluţie,  

pot fi reabilitate cu fonduri europene 

 
 
 

 În cadrul unei conferințe de presă, de săp-
tămâna trecută, echipa administrativă a munici-
piului Târgovişte a anunțat oportunitatea apărută 
pe bani europeni, ce permite reabilitarea aproa-
pe în totalitate a imobilelor de minim P+2, în 
condiții financiare mult mai bune decât ceea ce 
oferea programul guvernamental.  

„Valoarea minimă eligibilă este de 
100.000 euro, valoarea maximă eligibilă pentru 
cererile de finanțare este de 5 milioane de euro. 
Sunt valori foarte generoase, valori ce ne permit 
să rezolvăm în mare măsură problema pe care 
Târgoviște o are pe reabilitarea termică”, a ex-
plicat primarul interimar Cristian Stan  

Potrivit administrației, sunt condiții foarte 
avantajoase pentru realizarea reabilitării, însă 
primăria, asociațiile de proprietari și târgoviște-
nii trebuie să acționeze foarte rapid.  

Din acest motiv, autorităţile publice 
locale au susținut o conferință de presă pentru a-
i anunța pe târgovișteni despre oportunitatea a-  

părută pe fonduri europene, ce permite reabi-
litarea termică a blocurilor în condiții financiare 
mult mai bune decât ceea ce oferea programul 
guvernamental de anvelopare a locuințelor. 

 

„Reabilitarea termică pe fonduri europe-
ne este o oportunitate pe care municipiul Târgo-
viște nu poate și nu trebuie să o rateze. De a-
ceea începând de astăzi Primăria Târgoviște în-
cepe o sesiune de comunicare publică pe acest 
subiect, menită să asigure o informare corectă, 
oportună și completă. Sunt condiții foarte avan-
tajoase pentru realizarea reabilitării, sunt con-
diții mai bune, dar trebuie să ne mișcăm foarte 
repede și trebuie să existe o corelare foarte bu-
nă între administrația publică locală, Asociațiile 
de proprietari și cetățenii care doresc să be-
neficieze de această reabilitare termică”, a de-
clarat în cadrul acestui eveniment edilul-şef al 
municipiului Târgovişte. 
 

Sursa: jurnaldedambovita.ro 
 

 
 
 
 

La Giurgiu s-a deschis un centru de colectare RoRec 
 

Miercuri, 4 noiembrie, Asociaţia Română 
pentru Reciclare RoRec, împreună cu Primăria Mu-
nicipiului Giurgiu au inaugurat cel mai nou centru 
pentru colectarea deşeurilor electrice şi electroni-
ce din Reţeaua Naţională de Colectare RoRec. 
Odată cu această locaţie, întreaga comunitate din 
Giurgiu are acces la un serviciu de colectare per-
manent şi gratuit al deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice. 

Centrul de colectare lansat reprezintă cea 
de-a 32-a locaţie din reţeaua realizată de Aso-
ciaţia RoRec, în parteneriat cu autorităţile loca-
le, la nivel naţional. Centrul din Giurgiu oferă ser-
vicii de colectare şi preluare a deşeurilor electri-
ce pentru persoane fizice şi juridice. „Este impor-
tant să ştim să reciclăm, să contribuim activ la 
protejarea mediului înconjurător şi a sănătăţii 
noastre, a tuturor. Consider că înfiinţarea unui cen-
tru pentru colectarea deşeurilor electrice şi elec-

tronice în Giurgiu este mai mult decât benefică, 
chiar obligatorie, prin faptul că normele europe-
ne de mediu ne cer să colectăm până la 4 kg de-
şeuri electrocasnice/locuitor, în fiecare an.”, a 
declarat primarul municipiului Giurgiu, Nicolae 
Barbu. 

Locuitorii din Giurgiu şi zonele din proxi-
mitate au posibilitatea de a se debarasa de echi-
pamentele electrice vechi sau defecte, prin adu-
cerea lor la centrul de colectare de pe Strada Glo-
riei, nr. 7. Prin intermediul Centrului de Colec-
tare DEEE din Giurgiu, Asociaţia RoRec asigură 
preluarea gratuită a deşeurilor electrice de mari 
dimensiuni, grele sau voluminoase, direct de la 
domiciliu sau sediu de firmă ori instituţie. Tot ce 
trebuie să facă cetăţenii este să sune gratuit la 
TelVerde 0800 444 800.              Sursa: opiniagiurgiu.ro 

 
 

Dâmboviţa 

Giurgiu 
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S-a inaugurat sala de spectacole cu geometrie variabilă 
a Consiliului Județean Ialomița

 

  

La sfârşitul lunii trecute, la Slobozia s-a inau-
gurat oficial sala de spectacole cu geometrie va-
riabilă a CJ Ialomiţa.  

Investiţia, începută în 1996 de Consiliul 
judeţean, se ridică la aproximativ 9 milioane de 
lei, iar lucrările au fost tergiversate de standar-
dele unui proiect modern la acel moment, cu o 
scenă variabilă, care au condus la schimbarea 
mai multor constructori.  

Scena sălii de teatru de la Slobozia este 
unică în Europa şi poate fi adaptată la trei tipuri 
de spectacole, de la cel clasic, la ring de box. 
Cert este că proiectul a fost gândit pentru teatru 
alternativ, precizează executantul lucrării, Dan 
Ghinieş.  

Ambiţiile iniţiatorilor au fost prea mari 
pentru anul 1995, iar pe parcurs proiectul s-a 
ajustat din mers, spune vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, Ioan Martin. 

Înainte de 1989, în această sală se ţineau 

spectacolele şi concursurile pentru Cântarea 

României, iar din când în când câte un spectacol 

de teatru.  

Noua sală de la Slobozia are numai 280 de 

locuri, dar aici se pot ţine reprezentaţii de tea-

tru, spectacole de operetă şi chiar concursuri spor-

tive, pentru că scena se poate amenaja în centru 

ca o arenă romană. 
 

 Sursa: guraialomitei.com

 
 
 

 
Vizită în judeţul Prahova a ambasadorilor ţărilor africane 

 
  

Camera de Co-
merţ şi Industrie Pra-
hova organizează în 
premieră, marţi, 10 
noiembrie, vizita în 
judeţul Prahova a am-
basadorilor ţărilor a-
fricane acreditaţi în 
România. 
         Delegaţia ofici-
ală va avea în compo-
nenţă şefii de misiune 

din următoarele ţări : Africa de Sud, Algeria, 
Egipt, Congo, Libia, Maroc, Nigeria, Sudan şi Tu-
nisia. 

 

Acţiunea este o urmare firească şi con-
cretă a încrederii şi interesului exprimat de către 
înalţii diplomaţi privind cunoaşterea realităţilor 
comerciale şi investiţionale ale judeţului Prahova 
şi reprezintă o reală oportunitate în identificarea 
şi consolidarea posibilităţilor de cooperare atât 
la nivel economic, cât şi instituţional, cu popoa-
rele continentului african. 

 
Întâlnirea de lucru ce se va desfăşura cu 

această ocazie, la sediul Camerei de Comerţ şi 
Industrie Prahova, Sala Europa (Ploieşti, str. Cu-
za-Vodă, nr. 8 ). 

Sursa: ziarulprahova.ro 

 

 
 
 

Ialomiţa 

Prahova 
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Recepţie de autospecială cu freză de zăpadă,  
pentru intervenţie de urgenţă 

 

 În cadrul proiectului „Achiziţie echipa-
mente pentru intervenţii de urgenţă în condiţii 
de iarnă (autofreze de zăpadă), în regiunea Sud 
Muntenia”, Consiliul Judeţean Teleorman a par-
ticipat la recepţia prototipului echipament pen-
tru intervenţie de urgenţă – autofreze de zapadă.  

Evenimentul a avut loc joi, 5 noiembrie, la 
București, la furnizorii S.C. Grădinariu Import - 
Export S.R.L.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recepţie au mai participat, în calitate 

de beneficiari finali, alături de CJ şi Inspecto-
ratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” Te-
leorman, reprezentanţii Consiliilor judeţene şi in-
spectoratelor de urgenţă din alte şase judeţe, şi 
anume: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ia-
lomiţa şi Prahova. 

 
 

Proiectul, în valoare de 6.354.599,99 lei 
(cu TVA), este finanţat prin Regio - Programul 
Operaţional Regional 2007 - 2014, Axa prioritară 
3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Dome-
niul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea do-
tării cu echipamente a bazelor operaţionale pen-
tru intervenţii în situaţii de urgenţă”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiectivul proiectului constă în achiziţio-

narea unui număr de şapte echipamente pentru 
intervenţii de urgenţă în condiţii de iarnă (auto-
freze de zăpadă), care vor fi distribuite, câte 
una, pentru fiecare Inspectorat pentru situaţii de 
urgenţă din Regiunea Sud Muntenia. 
 

Sursa: ziarulmara.ro 
 
 
 
 

Teleorman 
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Sediul Central CĂLĂRAŞI 
Adresă/ Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod 
910164, municipiul Călăraşi, jud. Călăraşi 
Tel./ 0242/331.769  
Fax/ 0242/313.167 
E-mail/ office@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean ARGEŞ 
Adresă/ ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Argeş, 
sediul Consiliului Judeţean Argeş: Piața Vasile Milea, 
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti, jud. Argeş 
Tel./ 0248/222.250 
E-mail/ arges@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA 
Adresă/ ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean 
Dâmboviţa, sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 
Str. Tricolorilor, nr. 1, et. IV, cam. 90/100/101, mun. 
Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
Tel./ 0345/100.018 
E-mail/ dambovita@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean GIURGIU 
Adresă/ ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, b-
dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./ 0246/215.271 
E-mail/ giurgiu@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean IALOMIŢA 
Adresa/ ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomiţa, 
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, 
nr. 1, et. IV, cam. 55/ 58/ 59, mun. Slobozia, jud. 
Ialomiţa 
Tel./Fax/ 0343/234.806 
E-mail/ ialomita@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean PRAHOVA 
Adresă/ ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Prahova, 
sediul Consiliului Judeţean Prahova, Str. Republicii, 
nr. 2-4, et. VI, cam. 626/ 627, cod 100066, mun. 
Ploieşti, jud. Prahova 
Tel./Fax/ 0244/595.594 
E-mail/ prahova@adrmuntenia.ro 
 

 

Newsletter-ul Info Regional Sud Muntenia este un 
material cu informaţii despre activităţile derulate de 

către Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Adinistraţiei Publice, în vederea 
promovării Programului Operaţional Regional. 

 
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea 

publicului ţintă despre activitatea instituţiilor membre 
ale Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia şi despre 

cele mai importante evenimente organizate de 
acestea în judeţele regiunii. 

 

 
 
 
 
 

Biroul Coordonator Pol Creştere Ploieşti 
Cozia Georgescu, Coordonator Pol Creştere 
Adresa/ Str. Romană, nr. 28-30, et. I, mun. Ploieşti, 
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ) 
Tel./ 031/824.94.72 
Fax/ 031/824.94.70 
E-mail/ polploiesti@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean TELEORMAN 
Adresă/ ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean 
Teleorman, sediul Consiliului Judeţean: Str. Dunării, 
nr. 178, parter, mun. Alexandria, jud. Teleorman 
Tel./ 0247/311.201, int. 358 
Fax/ 0247/312.494 
E-mail/ teleorman@adrmuntenia.ro 
 
Serviciul Organism Intermediar POS CCE 
Adresă/ Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001 
Tel./ 0342/100.160 
E-mail/ oi.poscce@adrmuntenia.ro 
 
 

Editor/ Direcţia Dezvoltare şi Comunicare –  
Serviciul Comunicare/ Danila TRAIAN – director 
adjunct, Cristina RADU, şef Serviciu Comunicare, 
Diana NEAGU, Andreea Emma DOBRESCU PLOEŞTEANU, 
Mădălina CILIBEANU, Marius CHIRCĂ, Florentin 
GEORGESCU, Şerban GEORGESCU, Ionu Marian POPA 
E-mail/ comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website/ www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro, 
poscce.adrmuntenia.ro 
 

 

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promo-
va în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care 
dumneavoastră le desfăşuraţi.  

Dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea 
instituţiei dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un scurt ma-
terial de informare (maxim 1.500 de caractere, cu spa-
ţii), împreună cu 1 – 2 fotografii, cel târziu până vineri, la 
ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea edi-
ţie a newsletter-ului. 

Materialele de informare vor fi transmise la adre-

sa de e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.  

Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei 
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electro-
nic, săptămânal, tuturor membrilor Reţelei de Informare 
REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezv-
oltare Regională Sud Muntenia, consiliilor judeţene şi lo-
cale şi prefecturilor din regiune, Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentanţilor 
mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-u-
rilor dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum şi 
publicului larg. 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să con-
tactaţi Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 
0242/313.167. 

 

18 


