Publicaţie editată de
Agenţia pentru
Dezvoltare Regională
Sud Muntenia

eVeNIMeNte

▪ bilanţ ADR Sud Muntenia:
grad de contractare
de 54,52% pe Regio ........ 2

▪ S-a inaugurat
Spitalul judeţean
Dâmboviţa, reabilitat
cu fonduri Regio! .......... 3
▪ Port turistic la Zimnicea,
prin Regio ................... 4

▪ Reuniunea de lansare a
„Evaluării ex-ante a
Programului Operaţional
Regional 2014 - 2020” .... 4

Buletin Informativ nr. 160 / 17 - 23 decembrie 2013

OPORtuNItățI De fINANțARe

▪ PNDR / O nouă măsură
privind infrastructura
de broadband
în mediul rural, în
dezbatere publică .......... 6

▪ O veste bună pentru
IMM-urile din agricultură:
plafonul pentru ajutoarele
de minimis creşte de la
7.500 la 15.000 de euro
per firmă .................... 6

▪ Veniturile salariale
pentru 2014 – 2017
şi decalajele
între regiuni ................ 7

SăRbătOARe

Lumina Sfântă a Naşterii Domnului Iisus Hristos să vă deschidă poarta
spre un An Nou cu sănătate, realizări remarcabile şi împliniri!

Crăciun Fericit şi un sincer La Mulţi Ani!
Cu preţuire,
Echipa ADR Sud Muntenia

INfO

juDețe

Argeş / 360 de milioane de lei pentru proiectele de la Mioveni, Piteşti, Curtea
de Argeş şi Costeşti ...................................................................... 12
Călăraşi / Centrul de zi pentru persoane cu handicap a fost inaugurat ......... 12
Dâmboviţa / Modernizarea şi extinderea Şcolii Generale nr. 4 „Elena Donici
Cantacuzino” din Pucioasa .............................................................. 13
▪ Au venit colindătorii la
ADR Sud Muntenia ..... 17

Giurgiu / Giurgiu şi Ruse, împreună pentru proiecte europene şi în perioada
2014 - 2020 ................................................................................13
Ialomiţa / Platforma pentru IMM-uri de la Slobozia va fi gata în mai 2014 ......14
Prahova / A fost semnat contractul de lucrări pentru restaurarea Conacului
„Pană Filipescu” ..........................................................................15
Teleorman / Pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, teleormanul se asociază
cu judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa ......................................................15

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 160 / 17 - 23 decembrie 2013

Bilanţ ADR Sud Muntenia: grad de contractare
de 54,52% pe Regio

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional, a organizat luni,
16 decembrie, ultima întâlnire din acest an cu reprezentanţii mass-media din regiunea noastră. evenimentul, ce a avut loc la sediul central al Agenţiei din municipiul Călăraşi, a fost organizat cu scopul de a prezenta stadiul implementării Regio în
Sud Muntenia, precum şi activităţile realizate în
vederea promovării programului şi a proiectelor finanţate în regiunea noastră.
Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
prezentat în cadrul evenimentului o situaţie comparativă cu celelalte regiuni privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional declarând următoarele: „Avem doi indicatori, după părerea mea, foarte importanţi, este vorba de gradul de contractare – câte proiecte au fost contractate din totalul proiectelor depuse la nivelul regiunii; cu o contractare de 54,25%, însemnând
peste jumătate dintre proiectele depuse la noi
care au semnat contractele de finanţare, regiunea
noastră se situează pe locul I în România. De asemenea, în ceea ce priveşte gradul de respingere –
câte proiecte din totalul celor depuse au fost respinse –, aici avem un indicator destul de bun – 32%
–, fapt ce ne situează pe locul al doilea în ţară.”.
Până în prezent, la sediul Agenţiei au fost depuse
893 de proiecte, din care 524 au fost contractate,
valoarea lor ajungând la peste 3.000 de milioane
de lei.
În ceea ce priveşte previziunile pentru următoarea perioadă de programare, directorul Liviu
Muşat a declarat că „procesul de realizare şi de
aprobare a acordului de parteneriat al României
cu Uniunea Europeană este într-o fază destul de
avansată. În calendar este trecută perioada ianuarie – februarie pentru aprobarea acestui acord de
parteneriat, în baza căruia se vor realiza programele operaţionale. Acest acord cuprinde priorităţile de dezvoltare ale ţării noastre pentru perioada 2014 – 2020, iar aceste priorităţi se vor materializa prin aceste programe de finanţare. Programul Operaţional Regional va fi unul din programele care va continua şi în perioada următoare.
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Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia, a prezentat jurnaliştilor din
presa regională bilanţul activităţii ADR Sud Muntenia derulate în acest an

Împreună cu nivelul naţional, noi avem deja un
draft al programului cu priorităţile pe care încercăm să le impunem prin acest acord de parteneriat. Vor fi 11 priorităţi în planul de dezvoltare,
se va pune un accent foarte mare pe proiectele integrate, care aduc plus valoare economică comunităţii regionale. Va fi prezentă problematica dezvoltării urbane, a infrastructurii de transport la
toate nivelurile, a infrastructurii sociale, dar şi
protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă, precum şi dezvoltarea mediului de afaceri, pentru
care vor fi alocate mai multe fonduri nerambursabile. În ceea ce priveşte alocările financiare,
POR la nivel naţional va avea o alocare undeva la
7 miliarde de euro, în comparaţie cu cele 4 din
momentul de faţă, ceea ce înseamnă aproape o
dublare. La nivelul regiunii noastre, dacă pentru
2007 – 2013 am avut o alocare de 630 milioane de
euro, pentru următorul exerciţiu bugetar este
prevăzută, la nivel de discuţii, o valoare de peste
un miliard de euro.”.
http://regio.adrmuntenia.ro
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La inaugurare a fost prezent şi Victor Ponta, prim-ministrul României

S-a inaugurat Spitalul Judeţean Dâmboviţa,
reabilitat cu fonduri Regio!

» Marţi, 17 decembrie, s-au inaugurat
corpurile C şi D ale Spitalului Judeţean
Dâmboviţa, care au fost reabilitate şi
modernizate în cadrul unui proiect
finanţat cu fonduri nerambursabile prin
programul Regio.

judeţul Dâmboviţa, în calitate de beneficiar,
a primit asistenţă nerambursabilă din cadrul Axei
prioritare 3, Domeniul major de intervenţie 3.1
„Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, pentru proiectul
„Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean
Dâmboviţa”, al cărui contract de finanţare a fost
semnat în luna septembrie 2010.
Spitalul judeţean din târgovişte este cea de-a
treia unitate medicală din regiunea Sud Muntenia
care a primit finanţare Regio pentru îmbunătăţirea
infrastructurii de sănătate. Contractul are o valoare totală de 83.543.908,79 lei, din care valoarea
totală eligibilă este de 66.610.914,38 lei (fonduri
nerambursabile feDR: 56.619.277,22 lei, valoarea
eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional:
8.659.418,87 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 1.332.218,29 lei.
Durata de implementare a proiectului este de
52 de luni. Până la această dată s-au realizat lucrări de reabilitare şi dotare la clădirea funcţională
(corpurile C şi D), unde sunt amplasate: policlinica
pentru adulţi, cea pentru copii, dializa, laboratoarele, radiologia, blocul operator, terapia intensivă
www.adrmuntenia.ro

şi maternitatea. În continuare urmează să fie reabilitată clădirea cu saloane pentru cazarea pacienţilor (corpurile A şi b), în care funcţionează unitatea de primiri urgenţe şi secţiile de neurologie, endoscopie, ORL, chirurgie, obstetrică, secţia de nounăscuţi, ginecologie, oftalmologie, boli de nutriţie,
medicină internă, nefrologie, pediatrie, chirurgie
pediatrică şi administraţia.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Port turistic la Zimnicea, prin Regio

Luni, 22 decembrie, a fost semnat un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice”. beneficiarul finanţării nerambursabile este S.C. INteRAGRO tuRISM
S.R.L., care a primit fonduri Regio pentru proiectul
„PORT TURISTIC ZIMNICEA”.
Valoarea totală a contractului de finanţare
este de 88.443.524,91 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din feDR este de 39.833.827,93
lei, valoarea nerambursabilă din bugetul naţional
este de 3.363.196,93 lei, cofinanţarea eligibilă a be-

neficiarului este de 18.513.010,66 lei, iar valoarea
tVA-ului aferent cheltuielilor eligibile este de
14.810.408,53 lei. Obiectivul general al proiectului
este îmbunătăţirea infrastructurii de agrement turistic şi creşterea numărului de turişti la nivelul localităţii Zimnicea, judeţul teleorman.
Perioada de implementare a contractului de
finanţare este de 19 luni, interval de timp în care
va fi înfiinţat un port turistic în localitatea Zimnicea şi se va îmbunătăţi calitatea infrastructurilor
de agrement la nivelul localităţii. Investiţiile realizate cu sprijin Regio vor reprezenta oferte noi şi
inovatoare pe piaţa locală de servicii turistice şi
de agrement, conform standardelor uniunii europene în domeniu.

Marţi, 17 decembrie, reprezentanţii Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au participat la bucureşti la reuniunea de lansare a „Evaluării ex-ante a Programului Operaţional Regional
2014 - 2020”. În cadrul acestei şedinţe s-a realizat
o analiză asupra mai multor factori ce vor sta la
baza implementării următorului Program Operaţional Regional. Astfel, s-au purtat discuţii privind contribuţia Programului Operaţional Regional la strategia uniunii europene pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, coerenţa in-

ternă şi externă a acestuia, a alocării resurselor bugetare cu obiectivele POR, relevanţa şi claritatea
indicatorilor, resursele umane şi capacitatea administrativă, procedurile de monitorizare şi de colectare a datelor necesare pentru realizarea evaluărilor etc..
Această reuniune a fost organizată de Ministerul fondurilor europene în contextul prevederilor Regulamentului General privind obligativitatea
realizării evaluării ex-ante pentru fiecare Program
Operaţional.

Reuniunea de lansare a „Evaluării ex-ante
a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020”

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a aprobat pachetul integrat de proiecte depuse de POLuL AutO MuNteNIA, al cărui partener
este ADR Sud Muntenia! Pachetul integrat a obţinut
un scor total de 104,5 puncte în urma evaluării tehnice şi financiare a pachetului integrat depus în
numele Polului de competitivitate POL AutO MuNteNIA – etapa a II-a a procesului de depunere, evaluare şi selecţie din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 - 2013, Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional
şi internaţional”.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat în luna aprilie acordul de parteneriat privind pachetul integrat de proiecte „POL
AUTO MUNTENIA” cu SC RENAULT TECHNOLOGIE
ROUMANIE SRL şi 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 şi
SC AutOMObILe DACIA SA au fost promotorii constituirii unui pol de competitivitate în domeniul automobilelor cu sprijin financiar în cadrul POS CCe,
Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin
al afacerilor de interes naţional şi internaţional”,
precum şi prin disponibilitatea autorităţilor centrale şi locale de a sprijini sectorul auto.
Catalizatorii Polului Auto Muntenia sunt: Consiliul judeţean Argeş, Consiliul judeţean Dâmboviţa şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Proiectele integrate ale Polului Auto Muntenia
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”;
• Proiect CeRCetARe „Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice şi
tehnologii inovative pentru alternative de mobilitate durabilă, pentru creşterea eficienţei enerwww.adrmuntenia.ro

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia, alături de Constantin
Nicolescu, preşedintele Consiliului judeţean Argeş la semnarea
acordului de parteneriat

getice 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”.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO ADR SUD MUNTENIA

S-a aprobat pachetul integrat
de proiecte depuse
de POLUL AUTO MUNTENIA
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Comisia europeană a adoptat
un regulament ce vizează ridicarea plafonului şi precizarea definiţiei ajutoarelor de valoare mică
(ajutoare de minimis), care ar putea să nu fie considerate drept
ajutoare de stat. Plafonul este urcat de la 7.500 la 15.000 de euro
per firmă, iar regulamentul intră
în vigoare de la 1 ianuarie 2014.
Până în prezent, în conformitate cu Regulamentul (Ce) nr.
1535/2007, ajutoarele de minimis
nu puteau depăşi 7.500 de euro
per beneficiar pe o perioadă de
trei exerciţii fiscale sau un plafon
de 0,75% din valoarea producţiei
agricole stabilite pentru fiecare
stat membru. În această limită
erau considerate ajutoare ce nu
denaturează sau nu ameninţă să
denatureze concurenţa. Noul regulament, aplicabil de la 1 ianuarie 2014, aduce suma per beneficiar la 15.000 de euro pe parcursul a trei exerciţii fiscale, iar plafonul pentru fiecare stat membru
urcă la 1% din valoarea producţiei
agricole. În plus, regulamentul conţine o definiţie mai completă a tipurilor de ajutoare ce pot intra în
domeniul de aplicare al acestuia.
„Acest nou regulament va
permite statelor membre să dispună de o marjă de manevră mai
mare pentru a acorda ajutoare
fără a denatura concurenţa, mai
ales în situaţii de urgenţă, iar Comisiei îi va permite să simplifice
modul de tratare a ajutoarelor
naţionale în sectorul agricol”, a
www.adrmuntenia.ro

declarat comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian
Cioloş.
Politica ue în materie de ajutoare de stat are ca scop asigurarea unei concurenţe libere, alocarea eficientă a resurselor şi unitatea pieţei europene, respectând în acelaşi timp angajamentele internaţionale ale uniunii.
Ajutoarele de stat în sectorul
agricol se bazează pe trei principii diferite:
• se conformează principiilor
generale ale politicii în domeniul
concurenţei;
• trebuie să fie consecvente
cu politicile comune ale ue în domeniul agriculturii şi al dezvoltării rurale;
• trebuie să fie compatibile cu
angajamentele internaţionale ale
uniunii, în special cu Acordul OMC
privind agricultura.
În 2013, Comisia europeană a
organizat o consultare publică
privind revizuirea normelor în
materie de ajutoare de stat, ce a
permis tuturor părţilor interesate
să îşi facă cunoscută poziţia în
ceea ce priveşte revizuirile necesare şi să formuleze observaţii cu
privire la proiectul noului regulament de exceptare pe categorii în
sectorul agricol.
totuşi, noul regulament de
exceptare pe categorii în sectorul
agricol şi noile orientări nu vor fi
încă în vigoare la începutul anului
2014.
Sursa: adevarul.ro

PNDR / O nouă
măsură privind
infrastructura
de broadband
în mediul rural,
în dezbatere
publică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale lansează în
dezbatere publică Ghidul Solicitantului pentru Măsura 322
„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor
de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, Submăsura 322 e) „Investiţii privind
infrastructura de broadband în
spaţiul rural”, are ca obiectiv
general îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv accesul
local la infrastructura de comunicaţii în banda largă şi realizarea investiţiilor ce contribuie la atractivitatea zonelor
rurale în vederea creării de locuri de muncă şi inversării trendurilor de declin economic şi
social, precum şi protejarea
moştenirii culturale şi naturale
din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.
beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 322 e) sunt agenţii economici care se încadrează în
categoria întreprinderilor mici
şi mijlocii (IMM), conform legislaţiei în vigoare, ce activează sau
urmează să activeze în domeniul
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

O veste bună pentru IMM-urile din
agricultură: plafonul pentru
ajutoarele de minimis creşte de la
7.500 la 15.000 de euro per firmă
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Veniturile salariale pentru 2014 – 2017
şi decalajele între regiuni

» Venitul salarial mediu net din
regiunea Bucureşti - Ilfov va cunoaşte în
2014 cea mai mare creştere, de 119 lei
faţă de un plus de 82 de lei la nivel
naţional. La polul opus se va situa
regiunea Nord-Est, unde creşterea
venitului salarial mediu net va fi de doar
62 de lei. Exprimarea majorărilor în
valoare absolută este relevantă pentru
majorarea venitului disponibil.

De reţinut că în cele şase judeţe din Moldova,
care formează regiunea Nord-est, creşterea va fi
cea mai redusă nu doar în sumă absolută, dar şi în
expresie procentuală (4,8%, comparativ cu media
naţională de 5,1% şi un maxim de 5,7% în regiunea
Vest). Asta deşi baza de plecare constituită de veniturile încasate în 2013 era oricum cea mai mică
din România (singura regiune sub 1.300 de lei lunar).
De reţinut distribuţia geografică a majorărilor
salariale, mai mari decât media naţională în partea
de vest şi centru, la medie pentru Muntenia şi zona
www.adrmuntenia.ro

Capitalei şi mai reduse în partea de est a ţării. Salariile evoluează divergent, ceea ce induce şi un comportament diferenţiat în privinţa deciziilor de emigrare (2014 este primul an în care românii vor avea
acces nerestricţionat pe piaţa europeană a muncii).
Regiunile de Nord-est şi Sud-est vor continua,
potrivit estimărilor INS, să înregistreze ritmuri de
creştere salarială sub media naţională pe termen
mediu, până în 2017, iar regiunea bucureşti-Ilfov ar
urma să înregistreze în intervalul 2015 - 2017 valori uşor peste această medie. În plus, în aceeaşi perioadă, zona adiacentă Sud Muntenia conduce detaşat în anii viitori la capitolul creşterilor salariale
cu o jumătate de procent peste ritmul general.
Dacă privim pe termen lung se poate observa
cum reducerea decalajelor salariale în profil regional, derulată până în 2004, s-a inversat treptat,
iar împrăştierea salariilor la nivel naţional ar urma
să se dubleze pe intervalul 2010 – 2017. De altfel,
în 2017, toate regiunile ar urma să aibă venituri
salariale sub cele din vestul ţării şi mult sub cele
din zona Capitalei, aflată deja la nivelul ue ca nivel de trai dacă se ţine cont de preţurile locale.
Sursa: cursdeguvernare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

Comisia Europeană a aprobat realocarea
a 240 milioane de euro
către Programul Operaţional Regional

» Comisia Europeană a aprobat
realocarea a 240 milioane de euro către
Programul Operaţional Regional. Suma
menţionată este realocată de la
Programul Operaţional Sectorial Transport
(POS Transport) şi de la Programul
Operaţional Sectorial (POS) Mediu. De la
POS Transport au fost realocate către
POR fonduri în valoare de 140 milioane
de euro, iar de la POS Mediu fonduri în
valoare de 100 milioane de euro.

„Decizia Comisiei Europene va avea un impact
important asupra dezvoltării comunităţilor locale.
Aşa cum am promis, aceşti bani vor fi folosiţi pentru
a finanţa şcoli, spitale şi drumuri judeţene. Pentru
şcoli şi spitale este alocată o sumă de 173 milioane
de euro, iar pentru drumuri judeţene o sumă de
67 milioane de euro. Realocarea fondurilor către
aceste domenii prioritare ale României va duce la
creşterea nivelului de trai al românilor”, a declarat ministrul fondurilor europene, eugen teodorovici.
Serviciile Comisiei europene au anunţat deciwww.adrmuntenia.ro

zia de aprobare a realocării propuse de Ministerul
fondurilor europene în cadrul întâlnirii anuale cu
Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale prin care România atrage fondurile structurale şi de coeziune alocate pentru perioada de
programare 2007-2013.
Programul Operaţional Regional, către care a
fost redistribuită suma de 240 milioane de euro,
este cel mai performant program. Prin intermediul
acestui program, România a atras până în data de
17 decembrie peste 1,64 miliarde de euro. În acelaşi timp, sumele solicitate Comisiei prin intermediul POR pentru a fi rambursate României, se ridicau la aproximativ 1,75 miliarde de euro. Astfel,
rata de absorbţie curentă aferentă POR era de
aproximativ 47%. tot în data de 17 decembrie, rata
de absorbţie curentă a fondurilor structurale şi de
coeziune era de peste 28%.
Ministerul fondurilor europene precizează că
realocarea fondurilor nu afectează implementarea
proiectelor aprobate, deoarece sumele care au fost
realocate nu erau contractate la nivelul POS transport, respectiv POS Mediu.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

ieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.
Până în prezent au fost semnate 525 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.042.749.391,42 lei.
Din cele 525 de contracte semnate, 36 de proiecte au fost reziliate.

Noi modificări la Instrucţiunea nr. 108

În data de 12 decembrie a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 776 Ordinul MDRAP nr. 3417/2013
de modificare a perioadei de aplicabilitate a schemei de ajutor de minimis (aprobată prin OMDLPL nr.
155/ 2008). Ordinul aduce modificări la Instrucţiunea AM POR nr. 108/12.06.2013, aplicabile exclusiv
Domeniului major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, pentru proiectele
ce intră sub incidenţa ajutorului de minimis.
Prezenta instrucţiune poate fi descărcată de pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv programului
Regio - http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 16 decembrie 2013, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 894 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDu)
– Municipiul Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Plo-
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

POS CCe în vederea semnării, 17 contracte se află în
pregătire la ADR SM / OI POS CCe şi 7 sunt retrase.
Pentru 19 cereri de finanţare nu au fost transmise
documente pentru contractare. Suma nerambursabilă solicitată prin proiectele aflate în implementare
este de 101.336.145,43 lei. finanţarea nerambursabilă se va acorda prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007
– 2013, Axa prioritară 1 – un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, DMI 1.1 – Investiţii productive
şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă, în special
a IMM-urilor, Operaţiunea a) – Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile, A2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar, pentru Programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din POS CCe puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 22 decembrie 2013, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorităţii de Management POS
CCe 172 de cereri de finanţare aferente Axei prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ și ecoeficient, din care 160 de proiecte au fost finalizate, 4 au fost reziliate/retrase, iar 8 proiecte se
află în implementare. Suma nerambursabilă solicitată a fost de 215.606.341,18 lei.
La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, până în prezent, au fost propuse spre
finanţare 190 de cereri în urma procesului de evaluare desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru
Dezvoltare Regională şi a Autorităţii de Management
POS CCe. Din cele 190 de cereri, 114 sunt în implementare, 33 de contracte au fost transmise la AM
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» Secretariatul Tehnic Comun pentru
Programul de Cooperare Transfrontalieră
România – Bulgaria 2007–2013 (PCT RO BG 2007 - 2013) din cadrul Biroului
Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră (BRCT) Călăraşi pentru
Graniţa România - Bulgaria a organizat
miercuri, 18 decembrie, în Călăraşi, o
sesiune de informare pentru
reprezentanţii mass-media. Scopul
acestei întâlniri a fost de a prezenta cele
mai importante repere ale PCT RO - BG
2007 - 2013, cu accent pe
implementarea programului, implicit a
proiectelor, cu impact asupra procesului
de absorbţie a fondurilor nerambursabile
alocate celor două state.

Directorul executiv bRCt Călăraşi, Nicoleta
MINCu, a prezentat stadiul implementării programului şi activităţile derulate de instituţia care asigură Secretariatul tehnic Comun al programului şi
Controlul de prim nivel pentru partenerii români,
concluzionând că „în cei şase ani parcurşi de la
lansarea acestui program, 165 de proiecte au primit finanţare nerambursabilă acoperindu-se astfel
bugetul integral al PCT RO - BG 2007 - 2013, iar
42 de proiecte se află pe lista de rezervă. Valoarea
cererilor de rambursare transmise de STC către
Autoritatea de Management pentru autorizare reprezintă 55% din alocarea financiară pentru axele
prioritare destinate beneficiarilor.” În acelaşi
timp a subliniat implicarea permanentă a structurilor de management în derularea PCt RO - bG
2007 - 2013 pentru asigurarea unui management
eficient, eficace şi transparent.
În cadrul evenimentului au fost prezentate şi
rezultate concrete ale implementării programului
prin intermediul proiectelor înscrise în „Competiţia proiectelor”. bRCt Călăraşi a lansat oficial această competiţie în data de 15 iulie, invitând astwww.adrmuntenia.ro

fel vizitatorii paginii oficiale de internet a programului - www.cbcromaniabulgaria.eu - să voteze
proiectul pe care îl consideră de impact în regiunea de graniţă România - bulgaria. Primele 10 proiecte care au primit cele mai multe voturi online au
fost prezentate în cadrul sesiunii, reprezentanţii
mass-media fiind cei care au desemnat câştigătorul. Astfel, proiectul cu titlul „Danube - Sistem de
alerta in caz de cutremure pentru regiunea transfrontaliera Romania – Bulgaria (DACEA)”, implementat de către Institutul Naţional de Cercetare
şi Dezvoltare pentru fizica Pământului, în calitate
de partener lider al proiectului, a fost ales câştigător de către jurnalişti.

Sursa: cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REŢEAUA REGIO SUD MUNTENIA

Sesiune de informare pentru reprezentanţii
mass media privind Programul de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013
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360 de milioane de lei pentru proiectele
de la Mioveni, Piteşti, Curtea de Argeş şi Costeşti

Argeş

Călăraşi

Sursa: www.evenimentulmuscelean.ro

Centrul de zi
pentru persoane cu handicap
a fost inaugurat

» Clădirea a fost extinsă
şi modernizată prin
Programul Operaţional Regional
2007-2013.

O zi plină de emoţii s-a dovedit a fi vineri, 20
decembrie, pentru toţi cei implicaţi în proiectul
„Extindere şi reabilitare Centru de zi pentru persoane cu handicap”, implementat de Primăria Călăraşi, în parteneriat cu Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi fizic – România - filiala Călăraşi.
Lucrările au fost finalizate în data de 25 noiembrie, iar vineri, 20 decembrie, au fost inaugurate
în mod oficial, momentul fiind marcat printr-un
moment artistic plin de emoţie oferit de copiii şi
adulţii cu dizabilităţi, îmbrăcaţi în straie populare.
Proiectul a debutat în urmă cu doi ani şi a avut
o valoare totală de 1.350.981,92 lei. Acest contract a vizat extinderea clădirii cu săli de gimnastică şi o seră şi dotarea cu mobilier, echipament
medical, rechizite, materiale de lucru etc..
www.adrmuntenia.ro

finanţate prin POR se situează municipiul Curtea de
Argeş, cu trei proiecte în valoare totală de peste 55
de milioane de lei. Cel mai important proiect, cel
privind creşterea calităţii infrastructurii rutiere, cu
o valoare de 47,6 milioane de lei, se află într-un stadiu avansat de realizare. La Costeşti au fost semnate
contractele de finanţare pentru două proiecte, cel
mai important dintre ele, care se referă la reabilitarea infrastructurii rutiere, având o valoare de
peste 40 de milioane de lei. Autorităţile locale din
oraşul Mioveni au semnat contracte de finanţare
pentru patru proiecte, în valoare totală de peste 20
de milioane de lei. Cele mai importante investiţii,
lărgirea străzii I.C. brătianu şi modernizarea unui
pod peste râul Argeşel, au fost recent finalizate.

beneficiarii sunt 30 de persoane cu handicap
membri ai Asociaţiei. Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Drăgulin, a mulţumit tuturor celor implicaţi atât în proiect, cât şi în realizarea acestuia,
transmiţând totodată toate urările de bine şi de
gratitudine, dând totodată şi o veste bună.
funcţionarea şi administrarea Centrului de zi
pentru persoane cu handicap vor intra, începând
cu 2014, în subordinea Primăriei Călăraşi, care va
încerca, prin orice mijloace, să atragă şi alte fonduri europene pentru această unitate.
Directorul adjunct al ADR Sud Muntenia, Mariana Vişan, prezentă în dublă calitate la eveniment, fiind părinte al unei persoane cu dizabilităţi,
a fost cea care a luptat de la început pentru ca
proiectul să prindă viaţă şi a mulţumit pentru acest
lucru autorităţilor locale.
Centrul de zi pentru persoane cu handicap îşi
are locaţia în vecinătatea Colegiului Agricol „Sandu
Aldea” din municipiul Călăraşi.
Sursa: arenamedia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Valoarea totală a proiectelor de dezvoltare urbană depuse de administraţiile locale din Argeş, pentru care au fost semnate contracte de finanţare prin
Programul Operaţional Regional (POR), se ridică la
peste 360 de milioane de lei. Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a explicat că, din
numărul total de 21 de proiecte cu contracte de finanţare semnate, 12 sunt pentru Polul de Dezvoltare
urbană Piteşti, de restul beneficiind unităţile administrativ-teritoriale Curtea de Argeş, Mioveni şi Costeşti. Din valoarea totală de 361 de milioane de lei,
suma rambursabilă solicitată prin contracte este de
277 de milioane de lei. Cele 12 proiecte, al căror beneficiar este Polul de Dezvoltare urbană Piteşti, au
o valoare totală de peste 240 de milioane de lei. Pe
locul al doilea în privinţa valorii totale a investiţiilor
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Modernizarea şi extinderea
Şcolii Generale nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino”
din Pucioasa
Dâmboviţa

14 luni, iar valoarea totală este de 2.479.057,87 lei.
Contribuţia Primăriei Pucioasa este de 241.198,21
lei. Prin mansardarea Şcolii Generale nr. 4 „Elena
Donici Cantacuzino” din Pucioasa se va mări capacitatea acesteia cu încă şase săli de clasă şi cu un
laborator. totodată, prin acest proiect se vor realiza dotări cu echipamente It în vederea creşterii
calităţii procesului de învăţământ în această unitate şcolară. În acest moment, la Şcoala Generală
nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” învaţă 621 de elevi.

Sursa: ziardambovita.ro

Giurgiu şi Ruse, împreună
pentru proiecte europene şi în perioada 2014 - 2020
Giurgiu

Continuă, de fapt, o colaborare veche, dată
exemplu pe toată frontiera româno-bulgară. Autorităţile judeţului Giurgiu şi cele ale districtului Ruse,
prin preşedintele Consiliului judeţean (Cj), Vasile
Mustăţea, şi prefectul bulgar, Ventsislav Iliev Kalchev, au semnat marţi, 17 decembrie, o înţelegere
de cooperare.
Documentul parafează, din nou, o strânsă prietenie şi cooperare, traduse, în ultimii ani (2007 2013), prin proiecte europene comune, câştigate şi
implementate în diverse domenii, precum infrastructură rutieră, situaţii de urgenţă, dar şi turism.
Preşedintele Cj Giurgiu a specificat că noua înţelegere stabileşte, în principal, modul de colaborare a autorităţilor giurgiuvene şi bulgare pentru următoarea perioadă. „Obiectivul principal al semnării
acestui document îl reprezintă accesarea fondurilor
europene pentru perioada 2014 - 2020. Am stabilit
domeniile de cooperare şi ne vom axa pe infrastructură, cultură, social, comunicaţii. Am mai stabilit
şi principiile care stau la baza cooperării, modalităţile de cofinanţare şi răspunderile părţilor”, a
spus Mustăţea.
La rândul său, prefectul de Ruse, Ventsislav Iliev
Kalchev, a declarat: „Nu există altă euroregiune pe
întreaga frontieră româno-bulgară care să fi ajuns
www.adrmuntenia.ro

la rezultatele noastre. Trebuie să mergem mai departe, să facem mai mult, folosindu-ne de experienţa câştigată până acum”.
evenimentul privind semnarea înţelegerii de cooperare între judeţul Giurgiu şi districtul Ruse a avut
loc în sala de şedinţe a Cj Giurgiu, participând, alături de cei doi, şi alţi oficiali giurgiuveni şi bulgari,
precum subprefectul de Ruse, Ailean Karamehmedova, dar şi vicepreşedinţi Consiliului judeţean, Cristian Marciu şi Dumitru Gavrilă, precum şi angajaţi
din aparatele proprii ale celor două instituţii.

Sursa: www.administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Şcoala Generală nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa este cuprinsă într-un proiect cu
finanţare europeană privind extinderea prin mansardare, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale. Obiectivul proiectului
îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de educaţie în oraşul Pucioasa, premisă esenţială în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile şi echilibrate teritorial a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor
specifice. Proiectul se derulează pe o perioadă de
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Platforma pentru IMM-uri de la Slobozia
va fi gata în mai 2014
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Inaugurate în luna aprilie a acestui an, lucrările la noua platformă pentru IMM-uri de la Slobozia
vor fi terminate la sfârşitul lui aprilie 2014. Conform contractului iniţial, construcţia ar fi trebuit
realizată cu şase luni mai devreme, dar lucrările au
fost întârziate de mai mulţi factori. „Iniţial, contractul a avut o durată de 20 de luni, dar am fost nevoiţi, din motive obiective, să îl prelungim la 26.
Problemele au survenit din cauza umidităţii solului, fapt ce nu a permis crearea infrastructurii de
drum necesare, astfel că lucrările au fost oprite
o perioadă. S-au găsit, în cele din urmă, soluţii, în
urma cărora să nu depăşim bugetul alocat. La momentul actual, lucrarea este sistată, din cauza vremii. Va fi reluată la sfârşitul lunii februarie 2014
şi finalizată la sfârşitul lunii aprilie - începutul lunii mai, având în vedere că mai avem 56 de zile
de lucru, conform contractului. La momentul actual, parcul este în proporţie de 70 - 80% finalizat”, a declarat Valentin băcanu, viceprimarul municipiului Slobozia.
Primarul Alexandru Stoica speră ca investitorii
să fie atraşi de noul amplasament, principala dorinţă
a edilului fiind crearea de locuri de muncă pentru
cetăţeni. Acesta speră să reducă şomajul sub 5%.
Noul parc industrial va fi amplasat în partea de
est a municipiului Slobozia, la periferie, lângă clădirea care găzduieşte Serviciul de eliberare a Permiselor Auto. Platforma industrială, un proiect tip
„greenfield“, se va realiza pe un teren cu suprafaţa de 15 hectare.
Viitoarea platformă industrială, care se va întinde pe o suprafaţă de 15 hectare, va fi parcelată
în 20 de loturi. Prin urmare, 20 de întreprinderi
www.adrmuntenia.ro
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» Reprezentanţii municipalităţii
slobozene au anunţat că lucrările
la noua platformă pentru IMM-uri din
reşedinţa de judeţ vor fi finalizate
în luna mai a anului viitor, după ce
contractul a fost prelungit de la 20,
la 26 de luni. Principalele motive ale
întârzierilor au fost umiditatea crescută
a solului, dar şi vremea capricioasă.

mici şi mijlocii din Slobozia şi oraşele învecinate
îşi vor localiza afacerile în noua zonă industrială.
Municipalitatea vrea însă să modifice regulamentul, astfel încât, dacă o societate are de gând să
investească peste un anumit barem ce urmează a
fi stabilit, să poată beneficia de mai multe loturi.
Proiectul creează şi 139 de locuri de muncă
temporare, în faza de execuţie a lucrării, 775 de
noi locuri de muncă, până la finalizarea implementării proiectului, amenajarea a peste 10.000 de
metri pătraţi de spaţii verzi, noi locuri de parcare
şi loturi pentru firmele care vor să îşi desfăşoare
activitatea pe platforma respectivă.
Costul total al noului parc industrial de la Slobozia se ridică la 17.520.660,84 lei, mai mult de
jumătate din aceşti bani, adică 10.908.467,14 lei,
provenind din bugetul local. Asistenţa financiară
nerambursabilă este în valoare 6.612.193,50 lei.
Sursa: www.observator24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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A fost semnat contractul de lucrări
pentru restaurarea Conacului „Pană Filipescu”
Prahova

INFO JUDEŢE

La începutul săptămânii trecute a fost semnat
contractul de execuţie a lucrărilor pentru proiectul
„Restaurarea şi consolidarea Conacului Pană Filipescu, Filipeştii de Târg, judeţul Prahova”, iniţiat
şi promovat de Consiliul judeţean Prahova. Contractul semnat prevede executarea lucrărilor de
restaurare şi consolidare ale Conacului „Pană Filipescu”. Durata de execuţie este de 19 luni, iar valoarea contractului de execuţie a lucrărilor este
de 6.871.324,85 lei. Conacul a fost construit la mijlocul secolului al XVII-lea de către marele logofăt
Pană filipescu şi va fi transformat în Muzeu de Artă
brâncovenească.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5
– Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,
DMI 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”; acest domeniu
de intervenţie are drept scop valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de
cazare şi agrement.
Prin semnarea acestui contract de execuţie a

lucrărilor pentru restaurarea şi consolidarea Conacului „Pană Filipescu”, Consiliul judeţean Prahova şi-a atins obiectivul major propus, respectiv finanţarea şi implementarea tuturor proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional Regional
pentru perioada 2007 - 2013.
Sursa: www.ziarulprahova.ro

Pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere, Teleormanul
se asociază cu judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa

Teleorman

În ultima şedinţă a Cj teleorman a fost aprobată asocierea judeţului cu Giurgiu şi Dâmboviţa
în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de
transport interjudeţean. Prin încheierea contractului de asociere dintre cele trei judeţe, sub semnătura preşedinţilor Consiliilor judeţene, acestea
se pun de acord în vederea realizării în comun a
investiţiei „Reabilitarea/ modernizarea drumului
DJ 503 pe traseul Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara
Chiriacu – Toporu (24,35 km) judeţul Giurgiu; Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) – limită judeţ Dâmboviţa
(48,13 km); limită judeţ Teleorman – Şelaru – Fierwww.adrmuntenia.ro

binţi (8,46 km) şi DJ 611 (19,69 km) în judeţul
Dâmboviţa”. În această nouă asociere cu judeţele
învecinate în vederea realizării în comun a unor
proiecte de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere interjudeţene, Cj teleorman are
calitatea de lider de proiect.
finanţarea acestui proiect va putea fi asigurată prin accesarea de fonduri europene nerambursabile şi din contribuţiile proprii ale celor trei
judeţe, proporţional cu suprafaţa drumurilor ce
vor fi modernizate.

Sursa: www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

Dâmboviţa / 18 decembrie 2013
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Au venit colindătorii la ADR Sud Muntenia!
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www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

SĂRBĂTOARE

Şi în acest an, spiritul sărbătorilor de iarnă a fost adus de colindători
la ADR Sud Muntenia cu clinchete vesele de zurgălăi, zâmbete calde
şi urări de sănătate, bucurii şi împliniri!

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@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. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@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

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, biroul judeţean
Prahova, b-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, 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 Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
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 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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 23 decembrie 2013
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
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 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)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Reţelei de Informare ReGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

