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Reuniunea de lucru a Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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În cadrul ședinţei au fost aprobate toate proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi. Astfel,
s-au aprobat modificarea componenţei Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, raportul de activitate al Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2012, contractul
colectiv de muncă pentru 2013, încheiat între Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de angajator, și Sindicatul Sud Muntenia,
organigrama și statul de funcţii ale Agenţiei pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia, precum și bugetul AdR pentru anul 2013.
Totodată, membrii CpdR Sud Muntenia au avizat acordul-cadru de delegare a atribuţiilor privind
implementarea Programului operaţional Sectorial
Creșterea Competitivităţii economice 2007 – 2013
și au aprobat modificarea și completarea Statutului și a Regulamentului de organizare și funcţionare ale Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia.
În partea a doua a ședinţei, Consiliul pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost informat
cu privire la următoarele teme: situaţia la zi a implementării Programului operaţional Regional în
Sud Muntenia; atribuţiile și responsabilităţile AdR
Sud Muntenia cu privire la implementarea Programului operaţional Sectorial Creșterea Competitivităţii economice; stadiul actual al elaborării Planului de dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014
– 2020; studiile realizate ca suport pentru elaborarea Planului de dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014-2020.
Consiliul pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ al Regiunii Sud Muntenia, fiind format din 28 de membri.
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» Joi, 18 aprilie, în sala de şedinţe
a Consiliului Judeţean Prahova a avut
loc şedinţa ordinară a Consiliului pentru
Dezvoltare Regională (CpDR) Sud
Muntenia, reuniune de lucru ce a fost
condusă de preşedintele Consiliului
Judeţean Prahova, domnul Mircea Cosma,
în calitate de preşedinte al Consiliului.

Ședinţa CpdR a fost deschisă de Mircea Cosma,
președintele Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia

Locul de desfășurare a ședinţei

Consiliul funcţionează pe principii parteneriale la
nivelul regiunii noastre, în scopul coordonării activităţilor de elaborare și monitorizare ce decurg din
politicile de dezvoltare regională. Consiliul pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia este alcătuit
din președinţii consiliilor judeţene și din câte un
reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale
municipale, orășenești și comunale din cele șapte judeţe ale regiunii (Argeș, Călărași, dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova și Teleorman).
http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
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ADR Sud Muntenia,
partener în cadrul Polului de Competitivitate Auto

EVENIMENTE

Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat, în data de 17 aprilie, la Pitești, la
sediul Asociaţiei Constructorilor de Automobile din
România, acordul de parteneriat privind pachetul
integrat de proiecte „POL AUTO MUNTENIA” cu SC
RenAuLT TeCHnoLoGIe RouMAnIe SRL și SC AuToMoBILe dACIA SA. documentul stă la baza constituirii polului de competitivitate în domeniul automobilelor, ce va fi finanţat din fonduri europene
nerambursabile. SC RenAuLT TeCHnoLoGIe RouMAnIe SRL și SC AuToMoBILe dACIA SA au identificat oportunităţi de dezvoltare în Constituirea unui
pol de competitivitate în domeniul automobilelor
cu sprijin financiar ce va fi obţinut în cadrul Programului operaţional Sectorial Creșterea Competitivităţii economice 2007 - 2013, operaţiunea
„Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor
de interes naţional şi internaţional”, precum și
prin disponibilitatea autorităţilor centrale și locale
de a sprijini sectorul auto.
Catalizatorii Polului Auto Muntenia sunt: Consiliul judeţean Argeș, Consiliul judeţean dâmboviţa și Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Totodată, în cadrul acestui eveniment, organizat de SC PRoConSuLT SRL, în calitate de entitate de reprezentare a Polului, s-au semnat actele adiţionale pentru acordurile de parteneriat pentru proiectele integrate ce vor fi depuse de Polul Auto Muntenia.
Cele opt proiecte sunt următoarele:
• Investiţii nr. 1 „Creşterea capacităţii Automobile Dacia de a răspunde noilor cerinţe ale pieţei
prin produse inovative”;
• Investiţii nr. 2 „Creşterea capacităţii RTR de a
dezvolta vehicule noi inovative şi competitive”;

Contractul a fost semnat la sediul Asociaţiei Constructorilor
de Automobile din România

• Proiect CeRCeTARe „Cercetarea şi dezvoltarea
de sisteme electrice, electronice, termice şi tehnologii inovative pentru alternative de mobilitate
durabilă, pentru creşterea eficienţei energetice a
vehiculelor, în scopul reducerii emisiilor poluante şi
îmbunătăţirii confortului termic pentru pasageri”;
• Proiect SofT nr. 1 „Coordonarea, monitorizarea şi
raportarea privind implementarea proiectelor şi a
strategiei de dezvoltare a Polului Auto Muntenia”;
• Proiect SofT nr. 2 „Pregătirea proiectelor – etapă
esenţială în obţinerea fondurilor nerambursabile”;
• Proiect SofT nr. 3 „Management strategic pentru dezvoltarea şi operaţionalizarea polului de
competitivitate”;
• Proiect SofT nr. 4 „Elaborarea unei strategii privind dezvoltarea IMM-urilor prin Pol, gestiunea competenţelor şi stimularea resurselor umane din Pol”;
• Proiect SofT nr. 5 „Elaborarea strategiei de comunicare şi promovare a Polului şi desfăşurarea
activităţilor de comunicare şi promovare identificate prin strategie, inclusiv crearea unui portal/
site al Polului”.

„Rolul Agenţiei în cadrul Polului de Competitivitate
Auto Muntenia va contribui semnificativ la succesul acestei
construcţii parteneriale. Putem furniza analize şi studii cu
privire la potenţialul economiei regionale.”
— Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Seminarul cu tema „Regionalizarea:
abordări comparative franco-germane”

dragnea: 2013, singurul an din această „perioadă
istorică” în care pot fi înfiinţate regiunile

„În istoria fiecărei ţări există ferestre de oportunitate pentru tot felul de decizii majore, de proiecte de ţară. 2013 este singurul an, în această perioadă istorică, în care pot fi înfiinţate regiunile administrative, din foarte multe puncte de vedere. Şi
acum sunt oameni care spun: e riscant să le facem,
nu e bine să le facem. Mulţi dintre ei, din păcate, au
această atitudine pentru că nu sunt ei siguri că regiunea din care ar face parte e desenată cam cum
are vrea ei, (...) alţii nefiind siguri că judeţul din care
fac parte are şanse mari să capete reşedinţa regiunii”, a afirmat dragnea miercuri la seminarul „Regionalizarea: abordări comparative franco-germane”.
Vicepremierul a adăugat că și în 2002 - 2003 a existat „o fereastră de oportunitate”, când administraţia
și guvernul erau pregătite pentru înfiinţarea regiunilor, dar au existat și atunci oameni care au spus „nu
e bine acum, e prea devreme, hai să nu ne grăbim”,
iar momentul a fost ratat.
„Regiunile nu reprezintă o obligaţie sau un moft,
ci o necesitate pregnantă pentru România. Descenwww.adrmuntenia.ro

tralizarea administrativă este un proces care trebuie
să fie finalizat în acest an, este nevoie să clarificăm
o dată pentru totdeauna atribuţiile fiecărui nivel administrativ, iar asta, în primul rând, din respect faţă
de cetăţean”, a explicat vicepremierul.
el a anunţat că de săptămâna viitoare vor începe
consultările cu autorităţile locale, cu structurile asociative, cu reprezentanţii partidelor parlamentare și
cu societatea civilă pe tema regionalizării.
Potrivit lui dragnea, actuala clasă politică trebuie să se ridice deasupra unor interese, a orgoliilor
și să construiască un mecanism, o organizare a teritoriului care să dea posibilitatea unui trai decent și
pentru milioanele de români care locuiesc la sate,
fără apă curentă, canalizare sau străzi asfaltate. Guvernul central poate genera proiecte de anvergură
naţională, dar nu poate cunoaște nevoile fiecărei comunităţi locale, a adăugat dragnea.
„Cetăţenii unei ţări nu trăiesc nici în ministere,
nici în instituţii, ci în comunităţi şi pentru fiecare comunitate trebuie să existe posibilitatea constituţională să aibă acces la acelaşi nivel de civilizaţie minimal”, a subliniat el.
dragnea a mai remarcat că atât în franţa, cât și
în Germania sau în Polonia există un mai mare număr
de programe operaţionale regionale, în condiţiile în
care România are unul singur. dragnea a completat
că o creștere a numărului de programe operaţionale
regionale ar îmbunătăţi absorbţia fondurilor europene, deoarece autorităţile centrale nu ar mai fi copleșite de numărul de dosare. „Nu cumva, în loc să
avem toate proiectele depuse din toată ţara, de la trei
mii şi ceva de autorităţi locale, într-un singur loc (...)
e mai bine să avem - dacă vor fi opt - opt programe regionale”, a întrebat dragnea. Vicepremierul a spus că
decupajul regiunilor nu trebuie să fie politic, ci trebuie abordat cu pragmatism, menţionând că în Polonia, deși analizele știinţifice indicau utilitatea unui număr de 12 regiuni, în urma unor presiuni politice, au fost
înfiinţate 16. dragnea a menţionat că două dintre cele
patru regiuni înfiinţate în urma unui compromis au acum
probleme foarte mari. „În Polonia procesul de regionalizare s-a realizat în şase luni pentru că au ştiut că
este o singură fereastră de oportunitate”, a spus el.

http://www.cotidianul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Miercuri, 17 aprilie, directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a participat la seminarul cu tema „Regionalizarea: abordări comparative franco-germane”, ce a avut loc în sala de plen a Senatului României.
evenimentul a fost organizat de către excelenţele lor ambasadorii Republicii federale Germania în
România, domnul Andreas von Mettenheim, și franţei
în România, domnul Philippe Gustin, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie franco-germană de la elysee.
La acest seminar au luat cuvântul pe rând președintele Senatului, domnul Crin Antonescu, președintele Camerei deputaţilor, premierul Victor Ponta, domnul Valeriu Zgonea, fostul ministru francez
al justiţiei, domnul dominique Perben, fostul ministru german al justiţiei, doamna Herta daublerGmelin, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice, domnul Liviu dragnea, iar în încheiere au luat cuvântul ambasadorii Germaniei, domnul Andreas von Mettenheim, și franţei, domnul
Philippe Gustin.
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» În data de 15 aprilie s-a semnat
contractul de lucrări pentru proiectul
„Utilităţi platformă industrială IMM
Slobozia”, finanţat cu fonduri
nerambursabile Regio. Totodată, ieri
s-a predat amplasamentul pe care
platforma industrială pentru IMM-uri
va fi amenajată.

unitatea Administrativ-Teritorială Slobozia a
semnat, în calitate de beneficiar, la jumătatea anului trecut contractul de finanţare pentru proiectul „Utilităţi platformă industrială IMM – Slobozia”
din cadrul Planului Integrat de dezvoltare urbană,
pentru care a primit fonduri nerambursabile Regio
în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate
de dezvoltare urbană”, Subdomeniul „Centre urbane”. Valoarea totală a acestuia este de 17.420.877,84
lei, din care 13.224.387 de lei reprezintă valoarea
totală eligibilă (fonduri fedR: 5.421.998,67 lei, fonduri din bugetul naţional: 1.190.194,83 lei, contribuţia eligibilă a beneficiarului: 6.612.193,50 lei). Implementarea proiectului vizează realizarea utilităţilor complete pentru viitoarea platformă industrială pentru IMM-uri din partea de est a municipiului Slobozia, ce se va întinde pe o suprafaţă de 15
hectare. Aceasta este o investiţie de tip greenfield,
ce are ca scop dezvoltarea structurilor de sprijinire
a afacerilor și a antreprenoriatului în judeţul Ialomiţa, precum și crearea de locuri de muncă.
La conferinţa de presă organizată cu această
ocazie au participat ministrul delegat pentru IMM,
Turism și Mediu de Afaceri, Maria Grapini, președintele Consiliului judeţean Ialomiţa, Silvian Ciupercă, primarul municipiului Slobozia, Alexandru
Stoica, directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Mușat,
precum și reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai
administraţiei locale, precum și mass-media. Cu
această ocazie, doamna ministru Grapini a felicitat
Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
pentru modul în care își îndeplinește atribuţiile dewww.adrmuntenia.ro

La eveniment a participat și Maria Grapini - ministrul delegat pentru
IMM, Turism și Mediu de Afaceri

legate pentru implementarea Programului operaţional Creșterea Competitivităţii economice (PoS
CCe), declarând că a fost unul dintre susţinătorii
iniţiativei de a implica AdR-urile în acest program.
În calitate de organism Intermediar pentru PoS
CCe, Agenţia va avea următoarele atribuţii principale: evaluarea și contractarea cererilor de finanţare depuse, verificarea cererilor de rambursare
depuse de către beneficiarii de proiecte, efectuarea de vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor, precum și monitorizarea realizării indicatorilor asumaţi în cadrul proiectelor.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

S-a semnat contractul de lucrări
pentru proiectul „Utilităţi platformă
industrială IMM Slobozia”
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» Secretarul de stat în Ministerul
Fondurilor Europene, Alin Mitrică, a
declarat că se doreşte modificarea
legislaţiei şi a procedurilor în
domeniul achiziţiilor publice, pornind
de la raportul calitate – buget.

„În ceea ce priveşte îmbunătăţirea procesului
de achiziţii publice, una dintre măsurile foarte importante propuse de ministrul fondurilor europene, domnul Eugen Teodorovici, vizează modificarea
prevederilor referitoare la modul de desfăşurare
a şedinţelor de deschidere şi a procesului de eva-

luare, astfel încât analiza ofertelor să se poată efectua independent de cunoaşterea valorii financiare.
Propunerea se referă la etapizarea procesului
de evaluare, în sensul în care în prima etapă se
vor verifica documentele de calificare şi se vor
stabili ofertele acceptabile (după solicitarea clarificărilor), iar în etapa a doua se vor evalua doar
ofertele tehnice ale participanţilor acceptaţi. După finalizarea evaluării tehnice se vor deschide în
şedinţa publică doar ofertele financiare şi se va
stabili clasamentul final”, a precizat acesta.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

2014 - 2020: Instituţiile publice, în vizor
pentru reabilitarea termică din bani europeni

» Secretarul de stat în Ministerul
Fondurilor Europene, Alin Mitrică, a luat
parte - alături de doamnele Maria Grapini,
ministru delegat pentru IMM-uri, turism şi
mediu de afaceri, şi doamna Lucia Varga,
ministru delegat pentru ape, păduri şi
piscicultură, la conferinţa „Arhitectura
transfrontalieră a construcţiilor”.

evenimentul a fost organizat de către federaţia Patronilor Bihor, împreună cu Confederaţia
Asociaţiilor de Afaceri Transilvania și Confederaţia
Industriașilor și a Angajaţilor din ungaria MGYoSZ,
sub înaltul patronaj al uniunii naţionale a Patronatului Român.
În alocuţiunea sa, secretarul de stat Mitrică a
vorbit despre modalităţile de finanţare a investiţiilor în eficientizarea energetică a clădirilor.
„Schema de eficienţă energetică pentru blocuri vizează construcţiile realizate între 1950 şi
1990, acolo unde locuiesc categorii sociale vulnerabile şi familii cu venituri reduse. Cofinanţarea din
partea autorităţilor locale şi a asociaţiilor de prowww.adrmuntenia.ro

prietari este de 40%, procent repartizat în funcţie
de venitul celor care locuiesc în respectivele blocuri. Pentru perioada 2014 - 2020, se va avea în
vedere şi finanţarea din bani europeni a investiţiilor în eficientizarea energetică a instituţiilor
publice, precum şcoli sau spitale. Ceea ce este important este faptul că pentru reabilitarea clădirilor publice deţinute de către autorităţile naţionale există obligaţia ca, de la 1 ianuarie 2014, 3%
din suprafaţa totală a acestora să îndeplinească
cerinţele prevăzute în Directiva UE/31/2010, privind performanţa energetică a clădirilor.”
Sursa: www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Ministerul Fondurilor Europene:
Se doreşte modificarea procedurilor
în domeniul achiziţiilor publice
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În ședinţa de Guvern de miercuri, 10 aprilie,
a fost adoptată ordonanţa de urgenţă pentru modificarea și completarea ouG nr. 64/2009, privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare, precum și adoptarea unor măsuri financiare pentru creșterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.
ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern vizează modificarea cadrului legislativ în vederea adoptării unor măsuri adecvate care să permită un
flux de numerar astfel încât să se asigure necesarul
de fonduri la nivelul Autorităţii de certificare și
plată/ Autorităţilor de management pentru efectuarea plăţilor într-un termen cât mai scurt cu rezultat în includerea acestora în declaraţii lunare de
cheltuieli către Ce.
Astfel, se instituie posibilitatea de a aloca temporar, în anul 2013, sumele din venituri din privatizare în lei și valută înregistrate în contul general
al Trezoreriei Statului și contul Ministerului finanţelor Publice deschis la Banca naţională a României.
de asemenea, se impune completarea cadrului general privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă - ouG nr. 64/2009 și inserarea unui nou mecanism, acela al decontării cererii de plată.
Acest mecanism se aplică numai beneficiarilor
care au calitatea de ordonator de credite ai bugetului local și care se găsesc în imposibilitatea de a
achita facturile pentru servicii/bunuri/execuţie lucrări recepţionate, acceptate la plată. Beneficiarul va depune la organismul Intermediar/Autoritatea de Management, care decide să utilizeze mecanismul cererii de plată, cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.
după efectuarea verificărilor cererii de plată,
Autoritatea de Management va transfera beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile și a taxei
pe valoarea adăugată aferentă acestora. Beneficiarul va efectua plata reprezentând valoarea contribuţiei proprii și a cheltuielilor neeligibile din surwww.adrmuntenia.ro

Guvernul României

se proprii în aceeași zi cu plata fondurilor transferate de Autoritatea de Management.
după realizarea acestor demersuri, beneficiarul este obligat să depună o cerere de rambursare
în care sunt incluse facturile decontate prin cererea de plată.
Autorităţile de Management care decid utilizarea acestui mecanism vor emite instrucţiuni referitoare la modul în care se depun cererile de plată, precum și actele care însoţesc aceste cereri.
Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi
completarea OUG 64/2009, privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu
modificările şi completările ulterioare, precum
şi adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, va intra în vigoare după publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea
şi completarea OUG nr. 64/2009, privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale
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» „Programul pentru stimularea
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii tineri” îşi propune
să încurajeze şi să faciliteze apariţia unei
noi generaţii de antreprenori, să cultive
un mediu de afaceri în care fiecare
întreprindere să aibă acces efectiv
la pieţele de produse şi servicii.

„Programul pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri” urmărește:
• dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoașterea și gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;
• stimularea și sprijinirea demarării și dezvoltării
firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare;
• facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare.

Solicitanţi eligibili

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, denumite în continuare întreprinzători debutanţi, care îndeplinesc cumulativ, la data
depunerii formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridică deplină de exerciţiu,
au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a
societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului;
b) anterior datei înmatriculării societăţii în
Registrul Comerţului nu au mai deţinut și nu deţin
calitatea de acţionari sau asociaţi ai unei întreprinderi constituite în Spaţiul economic european;
c) înfiinţează pentru prima dată o societate
comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanţe de urgenţă nr. 6 din
www.adrmuntenia.ro

9.02.2011;
d) declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase,
că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b, pe
care o depun la Registrul Comerţului, odată cu cererea de înmatriculare a societăţii;
e) să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.
Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) este societate comercială cu răspundere limitată - debutant (SRL-d), care funcţionează pe
durată nedeterminată;
b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 și ale ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;
c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant,
ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare
dintre asociaţi;
d) este administrată de asociatul unic, de unul
sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
e) are în obiectul de activitate cel mult 5
(cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare
(CAen).
În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi
incluse ca obiect de activitate următoarele:
• intermedieri financiare și asigurări;
• tranzacţii imobiliare;
• activităţi de jocuri de noroc și pariuri;
• producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub
control naţional;
• activităţile excluse de normele europene pentru
care nu se poate acorda ajutor de stat.

Condiţii financiare

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013 este de 25.000.000 de lei.

(continuare în pagina următoare)
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Programul pentru stimularea înfiinţării
şi dezvoltării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii tineri

8

Info Regional Sud Muntenia

9

Buletin Informativ nr. 131 / 15 - 22 aprilie 2013

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

(continuare din pagina anterioară)

Tipuri de facilităţi prevăzute
prin acest program

a) acordarea de către Ministerul economiei a
unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 de
euro (echivalentul în lei), din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri,
pentru care face dovada surselor de cofinanţare.
Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în
limita sumelor aprobate cu această destinaţie în
bugetul Ministerului economiei;
b) garanţii acordate de fondul naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii S.A. – I.f.n. (fnGCIMM) pentru creditele
contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Ministerul economiei, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele și procedurile interne ale instituţiilor de credit și ale fnGCIMM, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000
de euro, echivalentul în lei;
c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii,
pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel
mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată;
www.adrmuntenia.ro

d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum și de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a;
e) consiliere, instruire și sprijin din partea
oTIMMC, în a cărui rază de competenţă își are sediul social.

Activităţi și cheltuieli eligibile

Planul de afaceri trebuie să cuprindă investiţii
în active corporale și/sau necorporale, pe o perioadă determinată, în scopul realizării unor obiective clare, concrete și reale.
Planul de afaceri trebuie să fie implementat
pe teritoriul României și să respecte regulile referitoare la ajutorul de minimis.

Procedura de înscriere

Cei interesaţi se pot înscrie în acest program
începând cu data de 22.04.2013.
Înscrierea în program se face online atât de
pe site-ulwww.minind.ro, la secţiunea „Accesaţi
Programele pentru IMM-uri finanţate de la bugetul
de stat”, cât și direct pe link-ul: http://programenationale2013.aippimm.ro. depunerea candidaturilor este continuă până la epuizarea bugetului.
Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Autoritatea de Management pentru Programul
operaţional Regional a publicat Corrigendumul nr.
2 la Ghidul pentru domeniul Major de Intervenţie
1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, Axa prioritară 1
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli
urbani de creştere”. Ghidul Solicitantului va cu-

prinde modificări la Secţiunea I.5 - Contribuţia financiară a solicitantului.
documentul este publicat pe site-ul nostru, la
secţiunea Ghidul Solicitantului, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s618/domeniul-de-interventie-12-sprijinirea-investitiilor-in-eficienta-energetica-a-b/.

Autoritatea de Management pentru PoR a
emis Instrucţiunea nr. 105, privind implementarea
mecanismului decontării cererilor de plată în conformitate cu ouG nr. 27/2013, pentru modificarea
și completarea ouG nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu

modificările și completările ulterioare, precum și
pentru adoptarea unor măsuri financiare pentru
creșterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.
documentul este publicat pe site-ul nostru, la
secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.

Instrucţiunea AM POR nr. 105

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 27/2013

A apărut ordonanţa de urgenţă nr. 27/
2013, pentru modificarea și completarea
ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2009, privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbţie a fondurilor europene.
Actul normativ a fost adoptat având în
vedere necesitatea optimizării fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale
și asigurarea capacităţii de absorbţie a
acestor fonduri.
documentul este publicat integral pe
site-ul nostru, la secţiunea Clarificări utile,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Corrigendum nr. 2 la Ghidul pentru DMI 1.2
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică
a blocurilor de locuinţe”
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, alocarea
financiară în valoare de 150.355.934 de euro este
distribuită la nivel naţional.
***
Coordonatele organismului Intermediar pentru dMI 5.3 al PoR: direcţia Gestionare fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Ministerului
dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în
calitate de organism Intermediar, tel.: 0372 144 076,
fax: 0372 144 001, e-mail: iulia.munteanu@mdrt.ro,
site: www.inforegio.ro.
www.adrmuntenia.ro

PId-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri Integrate
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.
de asemenea au fost semnate 487 de contracte
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.878.585.786,02 lei. din cele 487 de contracte
semnate, 33 de proiecte au fost reziliate.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio și are
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din Regio
puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 22 aprilie 2013, la sediul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 889 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţional Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană
pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul Pitești,
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» Secretariatul Tehnic Comun al
Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 din cadrul Biroului
Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră (BRCT) Călăraşi
pentru Graniţa România - Bulgaria a
organizat miercuri, 17 aprilie, o vizită
la faţa locului la unul din proiectele
finanţate în cadrul Programului.

Vizita la faţa locului pentru mediatizarea proiectului „Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere în zona oraşelor Svishtov şi Zimnicea prin
dezvoltarea şi reabilitarea principalelor segmente
din infrastructura de transport” s-a adresat reprezentanţilor mass-media, ai factorilor de decizie,
ai societăţii civile și academice din districtul Veliko
Târnovo.
Întâlnirea a avut loc în sala de ședinţe a municipalităţii Svishtov, iar în deschiderea evenimentului au luat cuvântul domnul primar al municipalităţii Svishtov, Stanislav Petrov BLAGoV, directorul executiv al BRCT Călărași, nicoleta MInCu,
și șeful Secretariatului Tehnic Comun al Programului, Bogdan MuȘAT, care au subliniat importanţa și
beneficiile programului pentru dezvoltarea zonei
de graniţă dintre România și Bulgaria. În continuare, doamna nicoleta MInCu a prezentat participanţilor stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,
cu accent pe proiectele finanţate în cadrul Programului la nivelul districtului Veliko Târnovo.
Reprezentanţii Municipalităţii Svishtov, partener lider în proiectul „Îmbunătăţirea mobilităţii
transfrontaliere în zona oraşelor Svishtov şi Zimnicea prin dezvoltarea şi reabilitarea principalelor segmente din infrastructura de transport” au
prezentat activităţile desfășurate în parteneriat
cu Primăria Zimnicea, rezultatele obţinute și impactul proiectului asupra ariei eligibile a Programului.
www.adrmuntenia.ro

Proiectul, cu o valoare totală eligibilă de 2,5
milioane de euro, s-a implementat în perioada 26
octombrie 2010 – 25 ianuarie 2013 și a vizat reabilitarea unor secţiuni ale străzilor dunav, Yanko
Mustakov, emanuil Chakarov, Tsanko Tserkovski din
orașul Svishtov, a pasarelei ce asigură accesul din
strada dunărea către zona portuară a orașului Svishtov și a aleii ce face legătura între pasarelă și
strada Yanko Mustakov. Șeful Secretariatului Tehnic
Comun al Programului, domnul Bogdan MuȘAT, a
apreciat efortul depus de cele două instituţii în
realizarea obiectivelor proiectului, calitatea activităţilor desfășurate, precum și contribuţia acestora la dezvoltarea zonei de graniţă.
evenimentul s-a încheiat cu vizita la secţiunile
de drum din orașul Svishtov reabilitate în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere în zona oraşelor Svishtov şi Zimnicea prin
dezvoltarea şi reabilitarea principalelor segmente
din infrastructura de transport”.
Prin toate acţiunile întreprinse de Secretariatul Tehnic Comun din cadrul BRCT Călărași se urmărește asigurarea unui management eficient, eficace și transparent, precum și implementarea fără
dificultăţi a priorităţilor și măsurilor Programului.
Sursa: www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
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Vizită în teren la proiectele implementate
prin Programul de Cooperare Transfrontalieră
România - Bulgaria 2007 - 2013
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Argeş

Investiţii de aproape 100 de milioane de lei
pentru străzile din Piteşti

Aproape 100 milioane de lei vor fi investiţi în
2013 pentru reabilitări de străzi, trotuare, alei și
amenajarea de parcări. AdP are un buget propriu
de 9 milioane de lei pentru astfel de lucrări, la care

Călăraşi

se adaugă și fondurile europene de 90 milioane de
lei pentru proiectul de regenerare urbană finanţat
în cadrul Programului operaţional Regional 2007 –
2013 (ce vizează o arie de 34 de hectare din municipiu). Lucrările vor afecta străzile din zona
exerciţiu – Banat până în Calea București – Podul
Viilor. Proiectul mai prevede și reabilitarea spaţiilor verzi și a sistemului de iluminat public.
Sursa: www.ziarulargesul.ro

Comuna Roseţi a primit vizita în teren
pentru proiectul transfrontalier,
în valoare de 8 milioane de euro

» În data de 8 aprilie 2013, la sediul
Primăriei Roseţi din judeţul Călăraşi,
reprezentanţii BRCT Călăraşi au organizat
vizita la faţa locului pentru proiectul
„Dezvoltarea infrastructurii de transport
în zona transfrontalieră Roseţi, judeţul
Călăraşi – Municipalitatea Silistra”,
proiect depus în cadrul Axei Prioritare 1:
Infrastructură. Această vizită reprezintă
o primă etapă în procesul de pregătire a
contractelor pentru finanţarea
operaţiunii, BRCT Călăraşi având
atribuţii delegate în acest domeniu.

Proiectul ce urmează a fi implementat de comuna Roseţi, în calitate de partener lider, alături
de Municipalitatea Silistra din Bulgaria, are un buget total de 8 milioane de euro. Proiectul vizează
reabilitarea a 25 km de drum – 26 de străzi, cu o
lungime totală de 14 km din comuna Roseţi și 11
km de drum pe partea bulgară.
obiectivul specific al proiectului vizează creșterea accesibilităţii în regiune prin îmbunătăţirea
calităţii tronsoanelor de drumuri, parte a reţelei
transfrontaliere de transport Călărași – Silistra.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.actualitateacalarasi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Aproape 100 milioane de lei vor
fi investiţi în 2013 pentru reabilitări
de străzi, trotuare, alei şi amenajarea
de parcări în municipiul Piteşti
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Șanse pentru noi obiective
din Dâmboviţa să intre în circuitul
de finanţare pe POR

14

Dâmboviţa

În vizită pe șantierul deschis la Spitalul judeţean Târgoviște, Liviu
Mușat - directorul AdR Sud Muntenia a vorbit despre posibilitatea
supracontractării pe toate axele Programului operaţional Regional

pentru suprafinanţare. (…) Facem tot posibilul să
finanţăm cât mai multe proiecte”, a declarat directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Mușat.

Sursa: www.gazetadambovitei.ro

Proiectul DaHar:
„Dezvoltarea porturilor interioare ale Dunării”

Giurgiu

În perspectiva provocărilor din cadrul Strategiei dunării, consorţiul proiectului daHar – format
din parteneri provenind din opt ţări riverane dunării, analizează oportunităţile de dezvoltare a porturilor și a căilor navigabile din europa de Sud-est.
Partenerii proiectului și-au propus să prezinte direcţiile planificate de dezvoltare a regiunii dunării, prin evaluarea situaţiei actuale, a caracteristicilor și a potenţialelor de dezvoltare a porturilor,
în zona de parteneriat.
obiectivul principal al partenerilor este de a
integra sistemul de transport de marfă pe dunăre
în reţeaua de transport existentă (rutieră și feroviară), asigurând astfel dezvoltarea armonizată și
integrarea porturilor interioare mici și mijlocii în lanţul logistic.
În prima fază a proiectului, partenerii au pregătit studii care detaliază starea actuală a porturilor (State of the art studies), iar, ulterior, au evaluat pe rând aceste porturi, (în cadrul IWT Lab),
analizând situaţia lor cu onestitate, identificând,
www.adrmuntenia.ro

în același timp, posibilităţile lor de dezvoltare. de
asemenea a fost realizată analiza SWoT a celor
nouă porturi implicate în proiect (enns – Austria,
Bratislava – Slovacia, dunaújváros – ungaria, Vukovar –
Croaţia, novi Sad – Serbia, Lom, Silistra – Bulgaria, Giurgiu, Galaţi – România).
faza de cercetare și evaluare s-a încheiat prin
elaborarea rapoartelor de stare (Status-quo reports), rapoarte ce oferă imagini mai detaliate cu
privire la aspectele studiate. În cadrul următoarei
faze a proiectului, partenerii au început planificarea strategică. În conformitate cu cei cinci piloni
tematici ai proiectului, vor fi elaborate cinci Masterplanuri, incluzând recomandări efectuate pe baza cercetării, ce vor constitui baza strategiei integrate. Această strategie va funcţiona ca punct de
referinţă pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile alocate pentru perioada de
finanţare 2014 – 2020, în scopul dezvoltării porturilor interioare mici și mijlocii de-a lungul dunării.
Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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În cadrul unei vizite efectuate săptămâna trecută, alături de președintele Consiliului judeţean
dâmboviţa, pe șantierul deschis la Spitalul judeţean Târgoviște, directorul AdR, Liviu Mușat, a vorbit și despre posibilitatea supracontractării pe toate axele Programului operaţional Regional. Acest
lucru ar însemna o șansă în plus pentru dâmboviţa,
unde ar putea fi introduse în circuitul de finanţare
câteva obiective importante.
este vorba despre drumul Subcarpatica, Spitalul de la Găești, „Casa Soarelui” din Târgoviște, școlile din Conţești, nucet, Tărtășești, Pucioasa și, posibil, Colegiul naţional „Vladimir Streinu” din Găești.
„Există posibilitatea redeschiderii tuturor
axelor în cadrul acestui program şi noi vom milita

Info Regional Sud Muntenia
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Copiii vor putea afla tainele încondeierii ouălelor într-un atelier găzduit de Muzeul Agriculturii din Slobozia

Muzeul Agriculturii:
S-au deschis atelierele de încondeiat ouă

Ialomiţa

La Muzeul Agriculturii din Slobozia s-au deschis, începând cu data de 16 aprilie, atelierele de
încondeiat ouă, manifestare tradiţională ce aduce
la muzeu, în fiecare an, înaintea marii sărbători a
Paștelui, sute de copii, cadre didactice și părinţi,
dornici să afle tainele meșteșugului și ale artei încondeierii ouălor.
Timp de aproape două săptămâni, până în data de 25 aprilie, de marţi până vineri, peste 1.000
de preșcolari, elevi de gimnaziu și de liceu, însoţiţi
de dascăli și părinţi, din Slobozia și din localităţile
Sudiţi, Săveni, Iazu, Bucu și Griviţa, vor învăţa tehnica tradiţională a încondeierii cu ceară de albine,
condei de aramă și vopseluri naturale ori sintetice.
dar vor afla și alte informaţii din istoricul acestui
simbol – ouL, în jurul căruia s-a creat o întreagă
www.adrmuntenia.ro

mitologie: originea ouălor înroșite, în folclorul românesc și în lume; diversele tradiţii în legătură cu
ouăle de Paști; vopsirea (când și cum se face) și
ornamentaţia (elemente fundamentale); simbolistica motivelor de pe ouăle încondeiate ș.a..
La încondeierea ouălor în atelierul de la muzeu participă și membri ai Asociaţiei naţionale a
Surzilor – filiala Slobozia, deţinuţi de la Penitenciarul Slobozia, copii însoţiţi de părinţii sau bunicii
lor, care locuiesc în apropierea Muzeului Agriculturii și care și-au făcut un obicei ca, atunci când
se deschid atelierele de încondeiat ouă, să vină
aici aproape zilnic pentru a învăţa și experimenta
noi motive decorative, astfel încât pe masa de
Paște să aibă cele mai frumoase ouă.
Sursa: www.obiectiv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiectul privind reabilitarea
şi modernizarea sistemelor de apă
şi canalizare din Prahova cu fonduri europene
intră într-o nouă etapă

Prahova

tiţiile programate la Breaza și Sinaia licitaţia a fost
organizată, aceasta fiind adjudecată de către un
grup de firme în asociere, din franţa și Prahova. de
asemenea, au mai fost adjudecate și lucrările din
localităţile Câmpina, Plopeni, Mizil, urlaţi, Vălenii
de Munte - tot pentru realizarea de staţii de epurare, în evaluarea ofertelor depuse fiind firmele care au participat la licitaţiile pentru realizarea reţelei de canalizare din Câmpina, Breaza, Bănești,
Vălenii de Munte, Băicoi, urlaţi, Plopeni.
Alături de Consiliul judeţean Prahova, toate localităţile prinse în acest proiect trebuie să contribuie
cu o cotă parte la finanţarea acestei lucrări, astfel:
Consiliul judeţean Prahova - 1.628.882 de lei (cota 2%)
și 20.542.906 lei (cheltuieli neeligibile), Primăria
Băicoi - 540.135 de lei, Breaza - 791.259 de lei; Câmpina - 253.176 de lei; Comarnic - 603.663 de lei; Mizil - 43.423 de lei; Vălenii de Munte - 282.680 de lei.
Sursa: www.ziarulprahova.ro

Două eleve din Alexandria,
calificate la Olimpiada Internaţională de Biologie
Teleorman

Până luna viitoare, două eleve din Alexandria, Ionela
niţu Preda, clasa a XII-a, de la Liceul Pedagogic „Mircea
Scarlat” și Adela Alexandra Caliţescu, clasa a X-a, de la Liceul Teoretic „A.I. Cuza”, se vor pregăti pentru olimpiada
naţională de Biologie, ce se va desfășura în elveţia. Cele
două eleve au fost selectate pentru a reprezenta lotul naţional la olimpiada Internaţională de Biologie, lot format
din 20 de elevi aleși în urma unei probe teoretice din rândul
elevilor de liceu ce au obţinut premii și menţiuni la etapa
naţională a olimpiadei din anul curent și din rândul celor
care au făcut parte din lotul naţional lărgit din 2012 și care
participă la etapa naţională a olimpiadei din acest an.
Activitatea de pregătire a lotului naţional de biologie este
organizată la facultatea de Biologie-Geologie, universitatea
Babeș-Bolyai, din Cluj-napoca, în perioada 17 - 30 aprilie 2013.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.ziarulmara.ro
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INFO JUDEŢE

Hidro Prahova, operatorul regional al sistemelor de apă și canalizare în judeţ, a anunţat care
este stadiul lucrărilor realizate în cadrul proiectului privind reabilitarea și modernizarea sistemelor
de apă și de canalizare din judeţul Prahova.
„Masterplanul de apă-canal”, în valoare de
peste 200 de milioane de euro, semnat în anul
2011, este finanţat prin Programul operaţional
Sectorial Mediu și prevede construirea, printre altele, a șapte noi staţii de epurare și a peste 300
km de reţea de canalizare. Investiţiile sunt prevăzute să se realizeze în 12 localităţi, respectiv: Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina,
Bănești, Băicoi, Plopeni, Vălenii de Munte, Mizil și
urlaţi, de pe urma punerii în aplicare a acestui proiect realizat cu fonduri europene, urmând să beneficieze peste 150.000 de cetăţeni.
În ceea ce privește amenajarea staţiilor de epurare și de tratare a apei potabile, pentru inves-

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 131 / 15 - 22 aprilie 2013

Adevărul / 18 aprilie 2013

17

ePitești.ro / 17 aprilie 2013

REVISTA PRESEI

finantare.ro / 16 aprilie 2013

fonduri-structurale.ro / 17 aprilie 2013

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 131 / 15 - 22 aprilie 2013

ediţia / 18 aprilie 2013

18

Ialomiţa / 17 aprilie 2013

REVISTA PRESEI

fonduri-ue.ro / 16 aprilie 2013
Argeșul / 16 aprilie 2013

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CăLăRAȘI

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 ARGeȘ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Pitești,
jud. Argeș
Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean dÂMBoVIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgoviște, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647
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./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean IALoMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie și de către Ministerul dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare ReGIo Sud Muntenia
și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

Biroul judeţean PRAHoVA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, sediul Consiliului judeţean 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 judeţean
Teleorman, sediul Consiliului judeţean
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

Serviciul Comunicare

Daniela TRAIAN - Șef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Cristina RADU
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM
Marius CHIRCĂ
Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
info.regio@adrmuntenia.ro
Website / www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
Editor / Serviciul Comunicare
Data publicării / 22 aprilie 2013
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare
săptămână, instituţia și activităţile pe care dumneavoastră le
desfășuraţi. dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţiei
dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în
viitoarea ediţie 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
Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic
săptămânal tuturor membrilor Reţelei de Informare ReGIo Sud
Muntenia, membrilor Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia, consiliilor judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
reprezentanţilor 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.

