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EVENIMENTE

reprezentanții Adr Sud Muntenia au informat beneficiarii de fonduri POS CCE despre procesul de implementare a proiectelor

Instruirea noilor beneficiari de fonduri POS CCE

joi, 16 ianuarie, Adr Sud Muntenia a organizat
la sediul din Călăraşi primul seminar de instruire
din acest pentru noii beneficiari care au semnat
contractele de finanțare în luna decembrie pentru
a obține fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 1 „Un sistem
inovativ şi ecoeficient de producţie”, domeniul
major de intervenție dM1.1 - Investiţii productive
şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.
Evenimentul a avut ca scop informarea noilor
beneficiari despre procesul de implementare a
proiectelor, prin prezentarea etapelor de derulare
a activităților prevăzute în cererile de finanțare.
Astfel, au fost prezentate detalii despre documentele folosite în derularea contractelor (prefinan-

www.adrmuntenia.ro

țare, notificare privind depunerea cererii de prefinanțare/ rambursare, graficul de depunere, documente ce trebuie să însoțească cererile de plată). totodată, reprezentanții Agenției au oferit informații utile despre activitățile de informare şi
publicitate ce vor fi implementate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală
POS CCE, modul în care trebuie ținută evidența contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre
raportul de progres, dar şi despre vizita la fața locului şi cum trebuie realizate pistele de audit.
Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în
Sud Muntenia puteți obține contactând experții
Serviciului Organism intermediar POS CCE: Str.
Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001,
tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro
sau acesand site-ul dedicat implementării programului
poscce.adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE VIITOARE

Caravana de informare POS CCE
începe cu judeţul Argeş

Miercuri, 22 ianuarie, Adr Sud Muntenia va organiza în municipiul Piteşti, la sediul Consiliului județean, o întâlnire de lucru cu beneficiarii de fonduri nerambursabile din cadrul Programului Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).
Acesta este primul eveniment ce va fi organizat de Agenția pentru dezvoltare regională Sud
Muntenia în cadrul caravanei de informare destinată beneficiarilor Programului Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” din
www.adrmuntenia.ro

regiunea noastră. Obiectivul acestei acțiuni este
de a sprijini beneficiarii în procesul de implementare a proiectelor, astfel încât să fie absorbite cât
mai multe fonduri nerambursabile din POS CCE în
regiunea noastră.
Mai multe detalii despre implementarea POS
CCE în Sud Muntenia puteți obține contactând experții Serviciului Organism intermediar POS CCE: Str.
Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001,
tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» În prima jumătate a lunii ianuarie,
directorul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, a acordat un
interviul publicaţiei săptămânale
argeşene „Ancheta”, în care a vorbit
despre proiectele derulate prin
programul Regio la nivelul judeţului
Argeş, precum şi despre previziunile
pentru următoarea perioadă de
programare 2014 – 2020 în ceea ce
priveşte dezvoltarea economică durabilă
prin fonduri europene nerambursabile.

Fondurile europene au constituit în ultimii ani
una dintre principalele surse de finanțare a proiectelor de dezvoltare a localităților argeşene şi a
multor firme din județ. Cu bani de la uniunea Europeană, oraşele şi comunele, ale căror bugete sărace n-ar fi permis poate nici în zeci de ani asemenea investiții, şi-au putut construi drumuri de calitate şi au intrat în rândul lumii civilizate prin realizarea rețelelor de apă şi canalizare.
La începutul unei noi perioade de finanțare,
în care uE pune la dispoziția româniei miliarde de
euro, autoritățile în domeniu speră ca stângăciile
din anii trecuți să nu se mai repete. Potrivit directorului Adr Sud Muntenia, Liviu Gabriel Muşat, în
următorii şase ani se va pune accent pe acele proiecte cu impact cât mai puternic asupra comunităților şi care să contribuie la dezvoltarea potențialului economic al zonelor respective. Care sunt
exigențele uE, cine şi când va putea accesa noile
programe de finanțare şi ce condiții trebuie să îndeplinească o firmă sau o instituție pentru a primi
fonduri structurale – sunt doar câteva dintre coordonatele discuției pe care am avut-o cu domnul Liviu Gabriel Muşat, directorul Agenției.
R.: Pentru ce categorii de investiţii se vor
acorda cele mai multe fonduri în cadrul programelor de finanţare din perioada 2014 - 2020?
www.adrmuntenia.ro

Liviu Muşat, directorul Agenției pentru dezvoltare regională Sud
Muntenia, a acordat un interviu săptămânalului argeşean
„Ancheta” în care vorbeşte despre proiectele derulate prin
regio şi despre perioada de programare 2014-2020

L.M.: Pentru a îndeplini aspirațiile de creştere
economică reflectate în obiectivul global al Acordului de Parteneriat, românia va întreprinde măsurile necesare pentru dezvoltarea socio-economică, abordând următoarele cinci provocări în materie de dezvoltare: competitivitatea, oamenii şi
societatea, infrastructura, resursele şi administrația şi guvernarea. Corelarea acestor provocări se
face cu cele 12 obiective tematice stabilite la nivel european astfel:
COMPETITIVITATEA
• Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării;
• Îmbunătățirea accesului, a utilizării şi a calității tehnologiilor informatice şi de comunicare;
(continuare în pagina 5)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia:
Vom construi doar acele drumuri ce fac
legătura între zonele cu potenţial economic

info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 162 / 14 - 20 ianuarie 2014

5

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO ADR SUD MUNTENIA

(continuare din pagina 4) tura între zonele cu potențial economic. Apoi pro• Creşterea competitivității întreprinderilor mici iectele strategice se vor realiza pe baza unor parşi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pes- teneriate solide între mai multe județe, astfel încuitului şi acvaculturii.
cât, cu efect sinergic, să dezvoltăm proiecte mari.
OAMENII ŞI SOCIETATEA
nu va fi lăsată deoparte nici latura socială, edu• Promovarea ocupării şi sprijinirea mobilității cația sau sănătatea. tehnologiile nepoluante, ecoforței de muncă;
nomia bazată pe cunoaştere, cercetarea în dome• Promovarea incluziunii sociale şi combaterea niul calității vieții vor fi domenii cu o puternică sussărăciei;
ținere financiară. Este foarte important să avem
• investirea în educație, competențe şi învățare proiecte care să-şi demonstreze capacitatea de a
pe tot parcursul vieții.
produce dezvoltare durabilă. Pe de altă parte, daINFRASTRUCTURA
că vom avea rezultate bune, dacă sistemul de ge• Îmbunătățirea accesului, a utilizării şi a cali- stionare va fi unul performant, care să prezinte gatății tehnologiilor informatice şi de comunicare;
ranție finanțatorului, în speță Comisia Europeană,
• Promovarea transportului durabil şi elimina- sunt convins că vom obține condiții mai facile în
rea blocajelor apărute în infrastructura rețelelor finanțarea proiectelor. Şi, pentru ca procesul de
importante.
absorbție a banilor europeni pentru perioada urRESURSELE
mătoare să fie mult mai fluent, este nevoie de pre• Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii vederi legale mai clare, privind domeniul achiziscăzute de dioxid de carbon în
țiilor publice, dar şi de îmbunătătoate sectoarele;
țire a acțiunii în parteneriat, preAvem deja experienţa
• Promovarea adaptării la schim- folosirii instrumentelor
cum şi de schimbare a percepției
bările climatice, prevenirea şi ge- de comunicare astfel
defectuoase, în multe cazuri, desstionarea riscurilor;
pre ceea ce înseamnă banul puîncât suntem pregătiţi
• Protejarea mediului şi problic.
pentru
lansarea
R.: Care sunt principalele
movarea utilizării eficiente a reviitoarelor oportunităţi
schimbări pe care le aduce prosurselor.
gramul de finanţare actual?
ADMINISTRAŢIA ŞI GUVERNA- de finanţare.
Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia
L.M.: Momentan nu vă pot
REA
oferi informații detaliate despre
• Creşterea capacității instituviitorul Program Operațional regional, având în veționale şi o administrație publică eficientă;
• Îmbunătățirea accesului, a utilizării şi a cali- dere că el nu a fost aprobat în mod oficial, ci vorbim doar despre variante de lucru. În orice caz,
tății tehnologiilor informatice şi de comunicare.
R.: De multe ori, beneficiarii s-au plâns de majoritatea liniilor de finanțare existente în acprocedurile greoaie de accesare a fondurilor eu- tualul program vor fi reluate şi în viitorul program,
ropene, iar autorităţile au promis că le vor sim- şi mă refer aici la sprijinirea mediului privat, dezplifica. Pe de altă parte, presa a semnalat că, de voltarea infrastructurii, dezvoltarea urbană, în
fapt, fondurile vor fi mai greu de accesat. Care plus fiind oportunitățile de finanțare ce vizează
protecția mediului, cercetarea şi dezvoltarea teheste realitatea?
L.M.: Există deja o schimbare de optică la ni- nologică şi sprijinirea tranziției către o economie
velul Comisiei Europene, o abordare mai comple- cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
R.: De unde pot afla potenţialii beneficiari
xă, calitativ superioară celei de până acum. Şi motivul principal îl reprezintă resursele financiare, mai multe detalii despre procedurile de accesare
din ce în ce mai puține. Este nevoie să identificăm a fondurilor europene?
L.M.: Avem deja experiența folosirii instruexact acele proiecte ce au potențial mobilizator şi
de multiplicare a altor proiecte. ne vom îndrepta mentelor de comunicare, astfel încât suntem precu predilecție către acelea cu potențial economic, gătiți pentru lansarea viitoarelor oportunități de
care sprijină dezvoltarea comunităților. de exem- finanțare.
(continuare în pagina 6)
plu vom construi doar acele drumuri ce fac legă-
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Liviu Muşat, alături de colegii din Agenția pentru dezvoltare regională Sud Muntenia

(continuare din pagina 5)
Potențialii beneficiari de fonduri vor putea găsi
informații pe site-ul Agenției – www.adrmuntenia.ro, pe
pagina noastră https://www.facebook.com/adrsudmuntenia, în publicațiile noastre electronice: buletinul informativ „INFO Regional Sud Muntenia”
şi „Catalogul surselor de finanţare”. de asemenea
putem fi contactați telefonic sau direct la sediile
noastre. totodată, avem în vedere organizarea de
caravane informative şi vom organiza o serie de evenimente, în parteneriat cu organizații relevante,
astfel încât mesajele noastre să ajungă la cât mai
mulți potențiali beneficiari.
R.: Când pot începe potenţialii beneficiari să
depună proiecte pe noile programe de finanţare?
L.M.: Estimăm ca în al doilea semestru al acestui an să fie lansate primele ghiduri ale solicitantului. În momentul de față, autoritățile române, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, pregătesc Acordul de Parteneriat, documentul fundamental ce stă la baza viitoarelor Programe Operaționale. ulterior aprobării Programelor,
vor fi lansate şi ghidurile pe baza cărora potențialii
beneficiari îşi pot pregăti proiectele.
R.: Mulţi dintre beneficiari aşteaptă decontarea banilor aferenţi proiectelor pe care le-au
implementat în perioada 2007 - 2013. Cum se
derulează procesul de decontare? Există prowww.adrmuntenia.ro

bleme sau, dimpotrivă, decontările se fac în grafic? Cât trebuie să aştepte de regulă un beneficiar pentru a-şi primi banii?
L.M.: La nivel național, regio îşi menține statutul de cel mai performant program operațional
din românia, cu cea mai bună rată de utilizare a
fondurilor şi de respectare a indicatorilor. decontarea sumelor aferente proiectelor implementate
din regio şi POS CCE se poate realiza prin intermediul cererilor de rambursare (Cr), când beneficiarul plăteşte factura şi apoi solicită rambursarea sumelor plătite de el, sau prin intermediul cererilor
de plată (CP), când beneficiarul solicită decontarea unei facturi pe care nu a plătit-o, achitarea acesteia fiind făcută după ce Autoritatea de Management (AM) virează sumele aferente acesteia.
Procesarea cererilor de rambursare, la nivelul Adrului, se face în maximum 25 de zile lucrătoare în
cazul în care nu sunt solicitate clarificări beneficiarilor, plata efectivă fiind făcută de către AM în
maximum 20 de zile lucrătoare de la transmiterea
dosarului de către Adr. În sprijinul beneficiarilor,
în aprilie 2013 a fost implementat mecanismul decontării cererilor de plată prin care s-a dat posibilitatea decontărilor facturilor ce nu au fost încă
plătite, termenul de plată efectivă reducându-se
la 20 de zile lucrătoare.
(continuare în pagina 7)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Sediul Adr Sud Muntenia

mătoare. dintr-o oarecare teamă că nu putem accesa fondurile puse la dispoziție, în perioada 2007 2013 ne-am îndreptat toți, fie la nivel local, fie la
nivel național, mai mult spre aspectul cantitativ al
proiectelor. Şi uneori am neglijat impactul acestora. Este foarte important să vedem ce se întâmplă
cu aceste proiecte, care este contribuția lor la dezvoltarea comunităților. În Programul Operațional
regional, criteriul principal de finanțare a fost momentul depunerii, respectiv regula „primul venit,
primul servit”. Componenta de evaluare strategică
de la începutul Programului a fost eliminată, însă
eu cred că pentru perioada următoare este necesar
să introducem această etapă de evaluare strategică, în urma căreia regiunile să finanțeze acele
proiecte care să contribuie în mod real la dezvoltarea comunităților.
Sursa: www.ziarulancheta.ro

Marilena Baron – 14 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

La Mulți Ani, Marilena!
În data de 17 ianuarie, colega noastră Marilena Baron din cadrul
Biroului județean Prahova, unul dintre cei mai vechi „agenţieni”, a împlinit 14 ani de activitate neîntreruptă în cadrul Adr Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm pe Marilena pentru dedicarea
şi puterea de muncă de care a dat dovadă de-a lungul anilor în activitatea desfăşurată la nivelul județului Prahova, pentru implementarea
programului de preaderare PHArE şi, ulterior, pentru monitorizarea
proiectelor derulate prin Programul Operațional regional 2007 – 2013!
Îți mulțumim pentru colegialitate şi expertiza profesională şi, nu
în ultimul rând, pentru tot sprijinul acordat beneficiarilor de fonduri
europene!
La Mulți Ani plini de succese!
www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 6)
Aş mai vrea să adaug faptul că, în cazul în care
plățile pe anumite programe au fost suspendate de
către Comisia Europeană, plățile către beneficiari
nu au fost nicio clipă afectate, Autoritatea de Management asigurând coerența plăților prin împrumuturi de stat.
R.: Cine poate porni o afacere cu fonduri UE?
Ce condiţii trebuie să îndeplinească o persoană
pentru a putea accesa bani europeni?
L.M.: dacă vor fi păstrate actualele reguli, beneficiarul privat care va dori să acceseze fonduri
prin intermediul Programului Operațional regional
va trebui să dețină o societate comercială, să nu
aibă datorii la stat, să fi înregistrat profit în anul
anterior şi, desigur, activitatea pentru care doreşte
să primească finanțare să se regăsească în lista activităților eligibile ce va fi anexă la Ghidul solicitantului.
R.: Potrivit statisticilor, România s-a clasat
pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte accesarea fondurilor structurale şi de coeziune în perioada 2007 - 2013. Credeţi că românii au învăţat din greşelile trecutului?
L.M.: În cea mai mare parte, proiectele finanțate au fost absolut necesare şi au contribuit la
creşterea calității vieții în comunitățile unde ele
s-au realizat. Cu toate acestea, aspectul impactului economico-social trebuie să constituie una din
lecțiile pe care trebuie să le aplicăm în perioada ur-

7

info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 162 / 14 - 20 ianuarie 2014

» Potrivit oficialilor
Ministerului Fondurilor
Europene, Acordul de
Parteneriat 2014 - 2020
va fi transmis Comisiei
Europene (CE) la sfârşitul
lunii ianuarie, iar în
document au fost
integrate deja unele
dintre comentariile
primite de la serviciile
CE în decembrie.

Ministerul anunță că a fost
transmisă prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014 - 2020
serviciilor Comisiei la începutul
lunii octombrie 2013, în cadrul
dialogului informal purtat pentru
pregătirea documentelor de programare pentru perioada 2014 2020. În luna decembrie 2013,
Comisia a transmis o serie de comentarii pe marginea documentului, iar ulterior reprezentanții
autorităților române au discutat
cu partenerii comunitari despre
acestea.
În urma discuțiilor, unele comentarii a fost integrate în actuala versiune de lucru a Acordului de Parteneriat 2014 - 2020, în
cazul altor comentarii s-a ajuns
la o poziție comună a celor două
www.adrmuntenia.ro

părți, dar au fost şi comentarii pe
care serviciile Comisiei le-au retras ca urmare a argumentelor
aduse de partea română.
discuțiile dintre autoritățile
române şi reprezentanții Comisiei sunt o etapă firească în cadrul procesului de negociere dintre un stat membru uE şi Comisia
Europeană.
românia a avut o abordare
proactivă în pregătirea documentelor de programare pentru
perioada 2014 - 2020 şi a început
din timp dialogul informal cu reprezentanții Comisiei. Conform
prevederilor regulamentelor europene, statele membre au la
dispoziție patru luni de la aprobarea regulamentelor pentru a
transmite formal Acordul de Parteneriat.
regulamentele au fost publicate în jurnalul Oficial al uE la
sfârşitul lunii decembrie 2013,
ceea ce înseamnă că nu există nicio întârziere în procesul de pregătire şi transmitere a documentului către CE.
Pentru comparație, alte state membre uE nu au trimis până
în prezent niciun document de
programare serviciilor Comisiei
Europene.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

Cadrul legislativ
european
adoptat
pentru
2014 - 2020

noile regulamente ce stau
la baza perioadei financiare
2014 - 2020 au fost publicate la
sfârşitul lunii decembrie 2013
în jurnalul Oficial al uniunii Europene.
documentele din pachetul
legislativ adoptat pentru perioada de programare 2014 – 2020
pot fi consultate pe site-ul Agenției, secțiunea Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/98/cadrul-legislativ-european-pentruperioada-20142020.html.
Aici găsiți regulamentele
privind:
• stabilirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020;
• Fondul de Coeziune (FC);
• Fondul European pentru
dezvoltare regională (FEdr);
• Fondul Social European
(FSE);
• Finanțarea Politicii Agricole Comune, Fondul European
Agricol pentru dezvoltare rurală (FEAdr) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri
Maritime (FEPAM);
• instituirea unor programe
de finanțare la nivelul uE pentru noua perioadă financiară,
cum sunt „Erasmus+” (dedicat
educației, formării, tineretului
şi sportului), „Orizont 2020”
(dedicat cercetării - dezvoltării), „LIFE” (dedicat mediului)
etc..
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Potrivit oficialilor Ministerului
Fondurilor Europene, Acordul
de Parteneriat 2014 - 2020,
ce va fi transmis Comisiei
Europene la sfârşitul lunii ianuarie,
va răspunde comentariilor
serviciilor CE

8
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Autoritățile de Management ale programelor operaționale vor finaliza, în acest an, contractarea fondurilor structurale şi de coeziune alocate româniei pentru
actuala perioadă de programare, dar şi pentru folosirea
economiilor apărute în timpul implementării proiectelor. Contractarea fondurilor nu este limitată de niciun
regulament uE. Singura regulă impusă de Comisia Europeană este ca implementarea proiectelor să se finalizeze până în data de 31 decembrie 2015 pentru ca fondurile utilizate să fie solicitate de statele membre pentru
a le fi rambursate. În consecință, faptul că nivelul de
contractare a fondurilor uE era de 93% în data de 31 decembrie 2013, nu duce la pierderea niciunui euro din fondurile structurale şi de coeziune alocate româniei.
Mult mai important, în 2013 românia a evitat riscul
de dezangajare automată a fondurilor structurale şi de coeziune alocate de uE, datorită adoptării regulii „N+3”pentru alocările aferente anilor 2011 şi 2012 şi în acelaşi timp
datorită măsurilor implementate de Guvernul româniei
pentru accelerarea absorbției. Aplicarea regulii „N+3”pentru anii 2011 şi 2012 înseamnă că românia va putea cheltui
fondurile europene alocate pentru 2011 până în data de
31 decembrie 2014, iar pe cele alocate pentru 2012 până
în data de 31 decembrie 2015. Subliniem că termenul final
pentru cheltuirea fondurilor europene alocate în actuala
perioadă de programare a rămas neschimbat: suma alocată
româniei pentru actuala perioadă de programare trebuie
cheltuită până în data de 31 decembrie 2015.
reamintim că rata de absorbție curentă a ajuns la
33,47% la sfârşitul anului 2013, de patru ori mai mare decât la începutul lunii mai 2012. Creşterea ratei de absorbție s-a datorat în primul rând reluării plăților de către Comisia Europeană către românia în cadrul a patru programe operaționale blocate din cauza problemelor înregistrate în implementare în perioada 2009 - 2011. Mai
precis, în februarie 2013, Comisia a reluat plățile către
românia pentru Programul Operațional Sectorial dezvoltarea resurselor umane, în aprilie 2013 a fost deblocat
Programul Operațional regional, în iunie 2013 Comisia
Europeană a reluat plățile către românia pentru Programul Operațional Sectorial transport, iar în octombrie 2013
a fost ridicată pre-suspendarea Programului Operațional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. În paralel, în 2013 au fost implementate numeroase măsuri în
scopul accelerării absorbției fondurilor europene.
www.adrmuntenia.ro

Unele dintre cele mai importante măsuri implementate în 2013 au fost:
• alocarea de fonduri de aproximativ nouă miliarde
de lei din trezoreria Statului pentru a plăti beneficiarii,
pentru a susține continuarea proiectelor dezvoltate din
fonduri europene, locurile de muncă create în cadrul
acestora şi economia româniei;
• implementarea mecanismului decontării cererilor
de plată pentru toți beneficiarii proiectelor, indiferent
de programul în cadrul căruia sunt implementate.
Acest mecanism permite decontarea directă a facturilor emise de furnizori, din fondurile alocate de la trezoreria Statului, ceea ce înseamnă că beneficiarii nu
sunt obligați să suporte, într-o primă fază, din fonduri
proprii, plata facturilor;
• scutirea beneficiarilor de fonduri uE de la plata
penalităților, dobânzilor penalizatoare şi accesoriilor
percepute de stat pentru obligațiile fiscale neplătite la
timp, dacă autoritățile cu competențe în gestionarea
fondurilor europene nu le-au achitat sumele pe care
aveau dreptul să le încaseze după expirarea termenelor
prevăzute în contractele de finanțare;
• eliminarea constrângerilor artificiale impuse pentru
achizițiile efectuate de beneficiarii din mediul privat în cadrul proiectelor implementate din fonduri europene. În
trecut, beneficiarii din mediul privat erau obligați să deruleze proceduri similare cu cele impuse instituțiilor de
stat. În prezent, aceştia trebuie să respecte o procedură
simplificată: pentru achiziția de bunuri de peste 30.000 de
euro, de servicii cu o valoare cuprinsă în intervalul 30.000
– 200.000 de euro, respectiv de lucrări cu o valoare cuprinsă
în intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro, beneficiarii din
mediul privat trebuie să publice un anunț într-o secțiune a
site-ului Ministerului Fondurilor Europene. Beneficiarii aleg
oferta pe care o consideră cea mai competitivă şi îşi argumentează alegerea prin întocmirea unei note justificative;
• realizarea şi publicarea Ghidului privind principalele
riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de Autoritățile de Management şi Organismele intermediare în
procesul de verificare a procedurilor de achiziții publice.
Ghidul este un instrument de lucru pentru toți cei implicați în sistemul de implementare a fondurilor europene
şi va preîntâmpina aplicarea de noi corecții financiare.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Contractarea fondurilor structurale şi de coeziune
din actuala perioadă de programare
va fi finalizată în 2014
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» La începutul săptămânii trecute,
Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice (ANRMAP)
a anunţat publicarea unui prim draft
al Ghidului de bune practici în
domeniul achiziţiilor publice aferent
proiectelor finanţate din instrumente
structurale.

draftul Ghidului de bune practici în domeniul
achizițiilor publice este un instrument de lucru
realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru factorii implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziţii publice”, finanțat din Fondul European pentru
dezvoltare regională, prin Programul Operațional
Asistență tehnică 2007 - 2013.
Prezentul document, ce se adresează în principal autorităților contractante implicate în gestionarea instrumentelor structurale din românia,
este foarte util în asigurarea unei practici unitare
în domeniul achizițiilor publice.
Ghidul este structurat pe mai multe capitole
şi vizează următoarele subiecte: definirea şi clasificarea instrumentelor structurale; sistemul de
management a proiectelor finanțate din instrumente structurale; principiile ce guvernează achizițiile publice; reguli privind conflictul de interese,
reguli de elaborare a documentației de atribuire,
reguli de publicitate, reguli speciale de transparență; procedurile de achiziție publică; atribuirea
contractului de achiziție publică; contractele sectoriale; practica Curții de justiție a uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice; modul de soluționare a contestațiilor.
AnrMAP anunță că varianta finală a Ghidului de
bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale va fi disponibilă pe site-ul instituției (http://www.anrwww.adrmuntenia.ro

ANRMAP a anunţat că varianta finală
a Ghidului de bune practici în domeniul
achiziţiilor publice aferent proiectelor
finanţate din instrumente structurale
va fi disponibilă pe site-ul instituţiei

map.ro) începând cu luna februarie a acestui an.
draftul Ghidului de bune practici în domeniul
achizițiilor publice poate fi consultat pe site-ul
Agenției, secțiunea Bibliotecă – Documente utile,
link: http://www.adrmuntenia.ro/stiri_regio/826/
draft-al-ghidului-de-bune-practici-in-domeniulachizitiilor-publice-aferent-proi.html.
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

ANRMAP a publicat un prim draft
al Ghidului de bune practici în domeniul
achiziţiilor publice aferent proiectelor
finanţate din instrumente structurale
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POR: Se prelungesc schemele de ajutor de stat
pentru DMI 4.1 şi 5.2

Astfel, printr-un ordin al viceprim-ministrului
Liviu dragnea, a fost modificat art. 16 din Ordinul
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuințelor nr. 287/2008, privind aprobarea Schemei
de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin
crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a
afacerilor din cadrul Programului Operațional regional 2007 - 2013 în sensul prelungirii valabilității
schemei de ajutor de stat până în data de 30 iunie
2014.
de asemenea, tot printr-un ordin al viceprimministrului Liviu dragnea, a fost modificat şi art.
19 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuințelor nr. 261/2008, privind aprobarea
Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regio-

INFO REGIO

» În Monitorul Oficial nr.
22/13.01.2014 au fost publicate
Ordinele de prelungire a schemelor
de ajutor de stat pentru Domeniile
majore de intervenţie 4.1 şi 5.2
din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007 - 2013.

nală prin sprijinirea investițiilor în turism din cadrul
Programului Operațional regional 2007 - 2013, care
prevede prelungirea valabilității schemei de ajutor
de stat până în data de 30 iunie 2014.
Mai multe detalii despre noile termene puteți
obține vizualizând secțiunea accesând site-ul http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Clarificari utile, link
document: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/moprelungireschemeajstat.pdf.

Noi modificări ale Instrucţiunii nr. 114

» Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Regional
2007 - 2013 (AM POR) din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice a modificat
Instrucţiunea nr. 114/19.11.2013,
privind aplicarea modificării criteriului
de eligibilitate a proiectelor finanţabile
prin Programul Operaţional Regional.

Conform modificărilor, beneficiarii de finanțare POr care au proiecte în implementare pot solicita, în cazuri temeinic justificate, modificarea
duratei contractului şi a perioadei de implementare potrivit prevederilor contractului de finanțare. durata contractului şi perioada de implemenwww.adrmuntenia.ro

tare a proiectelor nu va putea depăşi 31 decembrie
2015. În această situație, Organismele intermediare vor analiza oportunitatea şi legalitatea solicitărilor şi vor transmite AM POr propunerile de
Acte Adiționale potrivit prevederilor Procedurii de
Monitorizare, numai dacă justificările beneficiarilor sunt întemeiate. AM POr va analiza oportunitatea şi legalitatea solicitărilor de Acte Adiționale
şi va procesa documentele în consecință.
ultima solicitare de prelungire a perioadei de
implementare trebuie transmisă de beneficiari
către Organismele intermediare cu 60 de zile înainte
de 31 decembrie 2015, potrivit prevederilor contractuale.
documentul este publicat pe site-ul nostru dedicat
exclusiv programului regio, la secțiunea Clarificări utile,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.
http://regio.adrmuntenia.ro

info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 162 / 14 - 20 ianuarie 2014

Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia
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ieşti şi Planuri integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.
Până în prezent au fost semnate 527 de contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.086.785.731,28 lei.
din cele 527 de contracte semnate, 42 de proiecte au fost reziliate.

Pentru domeniul major de intervenție 5.3
„Promovareapotenţialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriiatractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de
euro este distribuită la nivel național.
***
OrGAniSMuL intErMEdiAr PEntru turiSM:
Ministerul Economiei, direcția Gestionare Fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru regio şi are
responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din regio puteți obține
contactând experții Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 13 ianuarie 2014, la sediul
Agenției pentru dezvoltare regională Sud Muntenia
au fost depuse 893 de proiecte, prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin regio (Programul Operațional 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

Operațional 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, Operațiunea 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.
de asemenea, Agenția pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de
cereri pentru care se va acorda finanțare din Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, dMi 1.3 – dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operațiunea 2 – Sprijin pentru consultanţă
acoradat intreprinderilor mici şi mijlocii, apelul 2, sesiunea 2. din cele 88 de cereri, 9 au fost respinse/retrase şi 79 au fost admise în etapa de evaluare tehnică
şi financiară. Valoarea nerambursabilă solicitată de
cele 79 de cereri este de 117.029.770,64 lei.

ADR Sud Muntenia este Organism intermediar pentru Programul Operațional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” şi are responsabilități
delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre
posibilitățile de finanțare din POS CCE puteți obține contactând experții
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 20 ianuarie 2014, Agenția pentru
dezvoltare regională Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorității de Management POS CCE 172 de cereri
de finanțare aferente Axei prioritare 1 – un sistem de
producție inovativ şi eco-eficient, 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 Agenției pentru dezvoltare regională
Sud Muntenia, până în prezent, au fost propuse spre
finanțare 191 de cereri în urma procesului de evaluare
desfăşurat în cadrul celorlalte Agenții pentru dezvoltare regională şi a Autorității de Management POS
CCE. din cele 191 de cereri, 144 sunt în implementare, 14 contracte au fost transmise la AM POS CCE în
vederea semnării, 4 contracte se află în pregătire la
Adr SM / Oi POS CCE, 10 sunt retrase şi 19 respinse.
Suma nerambursabilă solicitată prin proiectele aflate
în implementare este de 128.607.342,25 lei. Finanțarea nerambursabilă se va acorda prin Programul
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Fondurile europene generează
cel mai mare buget din istorie la Piteşti
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Argeş

Cea mai mare investiție din istoria Piteştiului
este cea de regenerare a circa 40 de hectare de
teren, proiectul incluzând reabilitarea de străzi,
alei, sisteme de iluminat public, locuri de joacă şi
parcări pe axul războieni – Smeurei – Calea Bucureşti.

Valoarea proiectului este de aproape 20 milioane de euro. O altă investiție este pasajul rutier
aerian de la Podul Viilor, la care se adaugă un pasaj
pietonal subteran în capătul Căii Bucureşti, dinspre
centru.
un alt proiect vizează monitorizarea video a
zonei Bazin Olimpic – Ştrand, plus reabilitarea parcului. În ceea ce priveşte sistemul de educație intră în reparații Colegiul „I.C. Brătianu”, iar la
Şcoala nr. 18 din Prundu este prevăzută o sală de
sport. Vor fi construite noi grădinițe şi creşe, existând un proiect şi pentru investiții (în parteneriat)
în sistemul de termoficare, ce va include producția
de energie electrică; aceasta va putea fi livrată
peste hotare. Există opt solicitări pentru CEt Sud,
centrală ce a fost oprită de mai mulți ani.
Sursa: ziarulargesul.ro

Sesiunea de depunere de proiecte
a Grupului de Acţiune Locală Bărăganul de Sud-Est
a fost prelungită până în data de 31 ianuarie
Călăraşi

deşi trebuia să se încheie în data de 10 ianuarie, cea de-a doua sesiune de depunere de proiecte
a Grupului de Acțiune Locală (GAL) Bărăganul de
Sud-Est a fost prelungită până în data de 31 ianuarie.
În prezent se pot depune proiecte pe şapte
măsuri din cadrul Pndr, şi anume: Măsura 322a
„Îmbunătăţirea infrastructurii şi utilităţilor pentru populaţie şi mediul de afaceri”, Măsura 421
„Stimularea parteneriatelor pentru dezvoltare locală”, Măsura 313 „Sprijinirea şi promovarea activităţilor turistice”, Măsura 121 „Exploataţii agricole moderne în regiunea Bărăganul de Sud-Est”,
Măsura 322b „Adaptarea şi modernizarea serviciilor pentru populaţie”, Măsura 111 „Fii pregătit
pentru viitor”, Măsura 123 „Restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi marketing
a produselor agricole şi forestiere, în paralel cu
respectarea principiilor dezvoltării durabile”,
până la finele lunii ianuarie.
www.adrmuntenia.ro

Până în acest moment sunt depuse la sediul
GAL Bărăganul de Sud-Est cinci proiecte pe măsurile 111, 121 şi 312, însă măsura ce se aşteaptă a
fi cea mai accesată este 322. „Cel mai mare interes este evident cel pentru Măsura 322, dar primarii totuşi nu s-au grăbit cu depunerea proiectelor până acum, pentru că au auzit că vom prelungi sesiunea. Avem informaţii că vor fi multe
proiecte depuse pentru cămine culturale, pentru
achiziţii de costume populare, pentru dotări în
special, şi până în acest moment sunt doar două
primării care vor depune pe 322b pentru drumuri.
Sperăm să fie mult mai multe până la finele sesiunii. Cu cât vor fi mai mulţi bani absorbiţi pentru
drumuri, cu atât va fi mai bine, pentru că până la
urmă călărăşenii vor beneficia în mod direct de
aceste proiecte, de străzile modernizate din mediul rural”, opinează Ciprian Pandea, expert GAL
Bărăganul de Sud-Est.
Sursa: www.arenamedia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

» În data de 16 ianuarie,
proiectul de buget al Piteştiului a fost
pus în dezbatere publică de către
municipalitate. Piteştiul dispune
de un buget de peste 100 milioane
de euro, în special datorită fondurilor
europene atrase pentru proiecte
de investiţii, mare parte dintre ele
fiind în proces de derulare.
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75 de milioane de lei
pentru dezvoltarea cartierului Micro VI
din Târgovişte prin programul Regio
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Dâmboviţa

Giurgiu

Proiectul GESDUR, lansat la Giurgiu

www.adrmuntenia.ro

Foto: giurgiuveanul.ro

Marți, 14 ianuarie, la sediul APM Giurgiu, a
avut loc lansarea proiectului „Gestionarea durabilă a 3 situri Natura 2000 din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia” (GESdur), al cărui beneficar este Asociația „Vatra”, iar parteneri Agențiile
pentru protecția mediului din județele Giurgiu şi
Argeş.
dezvoltarea durabilă – satisfacerea nevoilor
prezentului fără a le compromite pe cele ale generațiilor viitoare – este un obiectiv fundamental,
recunoscut prin tratate semnate la nivel mondial.
În vederea atingerii acestui obiectiv trebuie ca politicile economice, sociale şi de mediu să fie abordate într-un spirit de sinergie, la toate nivelurile.
Proiectul GESdur, care se va derula pe o perioadă de 30 de luni, va aduce o contribuție relevantă la îndeplinirea obiectivului POS Mediu, Axa
4, respectiv va contribui la protecția şi îmbunătățirea biodiversității şi a patrimoniului natural prin
sprijinirea unui management performant şi durabil
pentru cinci arii naturale protejate din regiunea
de dezvoltare Sud Muntenia din românia.
Scopul GESdur este realizarea cadrului nece-

INFO JUDEŢE

Sursa: www.incomodmedia.ro

Foto: incomodmedia.ro

Administrația municipiului târgovişte a semnat în data de 16 ianuarie contractul de execuție
pentru Planul integrat de dezvoltare urbană (Pidu)
A, un proiect în valoare de 75.804.429,76 lei, ce
va schimba total fața cartierului Micro Vi. Lucrările
se vor finaliza în 18 luni.
„Este un proiect care, în prima fază, părea
irealizabil. Astăzi, asistăm la un moment istoric,
iar la sfârşitul anului 2015, Târgoviştea va arăta
ca un oraş european”, a declarat primarul Gabriel
Boriga. La evenimentul de joi, „Omul cu banii” – directorul Adr Sud Muntenia, Liviu Muşat – a provocat
administrația târgovişteană să scrie noi proiecte,
declarând că poate conta oricând pe sprijinul
Agenției.

Lansarea proiectului, la sediul APM Giurgiu

sar pentru protecția biodiversității şi a patrimoniului natural de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate de proiect, prin sprijinirea unui management performant şi durabil, inclusiv prin implementarea rețelei natura 2000.
Sursa: giurgiuveanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Investiţie de 2 milioane de lei,
pentru persoanele marginalizate social

Ialomiţa

» DGASPC Ialomiţa, împreună cu
Asociaţia COLFASA din Bucureşti
implementează proiectul „Solidar–
recunoaşterepepiaţamuncii
dinRegiuneaSudMuntenia“.
Acesta are printre scopuri îmbunătăţirea
accesului şi a participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii, valoarea
totală depăşind 2 milioane de lei.

Proiectul vizează facilitarea accesului la formare şi integrarea persoanelor vulnerabile pe piața
muncii (în special a celor provenite din comunități
rurale sau izolate), pentru evitarea excluziunii sociale, marginalizării şi discriminării.
Grupul țintă al proiectului va fi format din 240
de persoane, dintre care 210 din categorii vulnerabile: 60 de persoane de etnie romă, 100 de familii cu peste doi copii, 50 de familii monoparentale şi 30 de voluntari.
www.adrmuntenia.ro

Prin intermediul proiectului se va dezvolta un
pachet integrat de măsuri directe şi indirecte,
adresate sprijinirii persoanelor provenite din grupurile vulnerabile, în demersurile acestora de integrare profesională.
Măsurile directe vizează intervenția asupra grupului țintă, prin evaluare, consiliere vocațională, formare profesională şi mediere directă în vederea angajării. Măsurile indirecte implică atât demersuri de
cercetare şi analiză a procesului de integrare pe piața
muncii a grupurilor vulnerabile, cât şi activități de
informare, promovare şi sensibilizare comunitară cu
privire la nevoile şi specificul categoriilor vulnerabile
vizate de proiect (campanii de promovare a voluntariatului în procesul de incluziune pe piața muncii
a persoanelor vulnerabile, campanii şi grupuri de lucru adresate angajatorilor, angajaților şi membrilor
comunității, pentru schimbarea mentalității privind
necesitatea şi oportunitatea integrării profesionale
a persoanelor din categorii vulnerabile).
Sursa: www.observator24.ro
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Prahova

În data de 15 ianuarie, reprezentanții Consiliului județean Prahova au dat ordinul de începere
a lucrărilor şi au predat amplasamentul pentru
obiectivul „Centrul de Afaceri Multifuncţional Lumina Verde” din Ploieşti, județul Prahova, depus
de autoritatea județeană spre finanțare, prin intermediul Programului Operațional regional 20072013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul „Poli de creştere”.
Centrul de afaceri „Lumina Verde” se va construi în incinta Parcului industrial Ploieşti, obiec-

tivul general al acestuia fiind promovarea dezvoltării durabile a mediului de afaceri prin crearea
unei noi structuri de sprijinire a afacerilor. Aici va
fi construit, de altfel, primul pavilion de expoziții
şi târguri din județul Prahova. Proiectul are o perioadă de implementare de 27 de luni, având o valoare totală de 40.450.278,35 lei. Fiind un proiect
generator de venituri, cota de cofinanțare a județului Prahova este de 50%. În urma licitației, valoarea contractului de lucrări este de 35.920.830
de lei, iar durata de execuție a centrului de afaceri
este de 18 luni.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

„ConferinţaFinalădePlanificare”
a exerciţiului comun româno-bulgar a ajuns la final
Teleorman

În perioada 13 – 15 ianuarie s-a desfăşurat, la
Alexandria, „Conferinţa Finală de Planificare” a
exercițiului comun româno-bulgar aferent Modulului 2 - intervenție din cadrul proiectului „Joint
Risk Monitoring during Emergencies in the Danube
Area Border”. Proiectul este finanțat prin Programul de Cooperare transfrontalieră românia-Bulgaria 2007-2013.
Proiectul „Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border” urmăreşte îmbunătățirea pregătirii şi intervenției la urgențe,
prevenire eficientă, monitorizare şi limitarea consecințelor dezastrelor şi lupta pentru combaterea
poluării factorilor de mediu în zona eligibilă a programului, care înseamnă județele Mehedinți, dolj,
Giurgiu, teleorman, Olt, Constanța şi Călăraşi.
Axa prioritară 2 a proiectului se referă la Mediu şi vizează utilizarea durabilă şi protecția resurselor naturale ale mediului şi promovarea unui
management al riscului eficient în zona transfrontalieră, iar domeniul de intervenție cheie îl reprezintă protecția populației din zona eligibilă, a mediului de afaceri, mediului şi infrastructurii de potențialele consecințe ale dezastrelor naturale şi
www.adrmuntenia.ro

tehnologice, prin acțiuni comune de prevenire şi
răspuns la urgențe pe întreaga arie transfrontalieră. dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor de prevenire a dezastrelor naturale şi tehnologice, inclusiv serviciile de răspuns la urgențe.
În cadrul conferinței de la Alexandria au fost
urmărite, în principal, aspecte vizând stadiul elaborării documentelor exercițiului comun românobulgar, stabilirea misiunilor ce vor fi executate şi
stabilirea activităților de control, evaluare şi logistică, acesta fiind planificat a se desfăşura în
luna aprilie a acestui an în oraşul Zimnicea.
La acțiune au participat 21 de specialişti din
cadrul inspectoratului General pentru Situații de
urgență, inspectoratelor județene pentru situații
de urgență din zona eligibilă, cărora li s-au adăugat
10 specialişti din cadrul directoratului General de
Pompieri şi Protecție Civilă din republica Bulgară.
durata de implementare a proiectului este de
36 de luni de la data semnării contractului de finanțare, iar acesta are un buget total de
11.508.928,63 euro (din care 3,56 milioane de euro
revin iGSu).
Sursa: www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Încep lucrările la primul pavilion
de expoziţii şi târguri din Prahova Centrul de afaceri „LuminaVerde”
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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 județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: B-dul independenței, nr. 1, et. iV,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. dâmbovița
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 județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
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 județean
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 județean
ialomița, Piața revoluției, nr. 1, et. iV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomița
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / Adr Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul republicii, nr. 2-4, et. Vi, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „InfoRegionalSudMuntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție şi de către Ministerul dezvoltării regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
rețelei de informare rEGiO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

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

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 / 20 ianuarie 2014
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spații), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediție a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de
e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
rețelei de informare rEGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare regională Sud Muntenia,
consiliilor județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării regionale şi Administrației Publice,
reprezentanților 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.

