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Interviu

» Directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
Liviu Muşat, a acordat, în prima jumătate
a lunii februarie, un interviu publicaţiei
călărăşene „Argument”, în care a vorbit
despre Strategia Europa 2020, noutăţile
aduse de aceasta în dezvoltarea
economică a UE, priorităţile şi
obiectivele majore pentru perioada de
programare 2014 - 2020.

Europa 2020 - strategia UE de creştere economică pentru următorii zece ani, un document
prea puţin cunoscut şi, mai grav, prea puţin
aplicat. Ce părere aveţi?
Strategia Europa 2020 este succesoare a Strategiei de la Lisabona şi reprezintă principala strategie de dezvoltare economică a uniunii Europene
pentru următorii zece ani. Astfel, într-o lume aflată în permanentă schimbare, uE doreşte să devină
o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc
şi sunt în măsură să ajute uniunea Europeană şi
statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi de coeziune socială.
Pentru măsurarea progreselor realizate în îndeplinirea priorităţilor Strategiei Europa 2020, au
fost stabilite cinci obiective majore la nivelul uE:
Ocuparea forţei de muncă, Cercetare – dezvoltare
– inovare, Schimbări climatice şi energie, Educaţie, Sărăcie şi excluziune socială.
Pentru realizarea acestor obiective, Comisia Europeană a lansat şapte iniţiative emblematice, prioritare pentru autorităţile naţionale, regionale şi locale.
Care sunt noutăţile aduse de Strategia Europa 2020?
În perioada de programare 2014 - 2020 a fost
adoptată o nouă abordare în materie de programare strategică pentru politica de coeziune, în vederea unei integrări mai strânse a politicilor uE
pentru a concretiza Strategia Europa 2020 şi orienwww.adrmuntenia.ro

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia

tările integrate. Această abordare ar implica:
• concentrarea tematică asupra priorităţilor
Strategiei Europa 2020 pentru o „creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă”, transpuse în Cadrul
Strategic Comun la nivel european;
• un cadru unic de programare la nivelul fiecărui stat membru – numit Contract/ Acord de Parteneriat 2014 - 2020, ce va acoperi instrumentele
structurale şi fondurile destinate dezvoltării rurale
şi pescuitului, respectiv: Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi
FEPM (Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri
Maritime);
• posibilitatea elaborării unor programe multifond în cazul implementării instrumentelor structurale;
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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surselor proprii ale uE şi monitorizarea acestora.
Noua strategie a uE se va concentra pe cinci
obiective sau direcţii principale de acţiune: ocuparea forţei de muncă (75% din populaţia cu vârsta
cuprinsă între 20 şi 65 de ani), dezvoltare şi inovare (indicatorul fiind 3% din PIB), obiectivul schimbări climatice (reducerea cu 20% a emisiei gazelor
cu efect de seră, creşterea cu 20% a energiei regenerabile şi creşterea cu 20% a eficienţei energetice), direcţia strategică privind domeniul educaţiei (diminuarea ratei abandonului şcolar sub 10%
şi creşterea numărului de absolvenţi pentru studii
terţiare până la 40%), precum şi reducerea sărăciei
şi creşterea incluziunii sociale.
Aceste obiective au următoarele caracteristici:
• definesc poziţia pe care ar trebui să o ocupe uE
în 2020 din punctul de vedere al unor parametri majori;
• sunt transpuse în obiective naţionale pentru ca
fiecare stat membru să-şi poată urmări evoluţia;
• sunt comune şi nu presupun repartizarea sarcinilor, urmând a fi realizate prin acţiuni la nivel naţional şi european;
• sunt interdependente şi se susţin reciproc:
progresele în plan educaţional contribuie la îmbunătăţirea perspectivelor profesionale şi la reducerea sărăciei; mai multă cercetare şi inovare şi o
utilizare mai eficientă a resurselor ne ajută să devenim mai competitivi şi oferă condiţii favorabile
creării de noi locuri de muncă; investiţiile în tehnologii ecologice contribuie la combaterea schimbărilor climatice şi creează noi oportunităţi de afaceri şi locuri de muncă.
Pentru ca Strategia Europa 2020 să dea roade
a fost instituit un sistem de guvernanţă economică
menit să coordoneze acţiunile politice derulate la
nivelul uE şi la nivel naţional. un beneficiu major
al acestei strategii este că oferă tuturor nivelurilor
de guvernare, precum şi tuturor celorlalte părţi interesate, un „limbaj comun” în care să comunice
cu privire la creşterea economică.
Cum au fost stabilite obiectivele naţionale,
care sunt acestea şi cum este pregătită România pentru îndeplinirea acestor obiective?
Succesul în atingerea obiectivelor Europa 2020
depinde de implementarea la nivel naţional a reformelor structurale necesare pentru a accelera
creşterea economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
(continuare în pagina 4)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
• oportunităţi extinse pentru abordarea teritorială a programării prin utilizarea de noi instrumente de dezvoltare teritorială (Investiţii teritoriale Integrate şi Dezvoltarea Locală Plasată sub
Responsabilitatea Comunităţii);
• un accent crescut pe performanţa şi monitorizarea rezultatelor;
• impunerea unor condiţionalităţi macroeconomice, ex-ante şi ex-post pentru accesarea/ cheltuirea fondurilor;
• simplificarea procesului de implementare şi
un mai bun management al fondurilor.
Elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de programare naţionale trebuie să respecte principiul european al parteneriatului şi să implice consultări cu reprezentanţi ai autorităţilor competente naţionale, regionale, locale,
cu organizaţii ale societăţii civile, cu parteneri
economici şi sociali, inclusiv partenerii din domeniul protecţiei mediului sau având responsabilităţi
pentru promovarea egalităţii şi nediscriminării.
Principiile aplicabile acestui cadru partenerial
sunt următoarele: respectarea guvernanţei pe mai
multe niveluri, valorificarea experienţei, a bunelor
practici şi know-how-ului partenerilor relevanţi,
asigurarea asumării de către toate părţile implicate a intervenţiilor programate.
Ce puteţi spune despre viziunea, obiectivele şi priorităţile noii strategii a UE?
Europa 2020 este o strategie pe 10 ani a uniunii Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei ce continuă să afecteze multe dintre
economiile europene. Strategia îşi propune să elimine deficienţele modelului nostru de dezvoltare
şi să transforme uniunea Europeană într-o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii,
caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială.
Strategia Europa 2020 se va axa pe trei priorităţi, respectiv: creştere economică inteligentă (prin
investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare şi inovare), durabilă (prin orientarea decisivă către o
economie cu emisii scăzute de carbon şi o industrie
competitivă), favorabilă incluziunii (prin punerea
accentului pe crearea de locuri de muncă şi pe reducerea sărăciei). Strategia încearcă să propună
soluţii în ceea ce priveşte decalajul de competitivitate într-o manieră care să permită utilizarea re-
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Valoare nominală
PNR 2011 - 2013

Valoare nominală
Strategia Europa 2020

Reducerea ratei emisiilor de gaze cu efect de
seră - %

2

3

20

20

Ponderea surselor de energie regenerabilă în consumul final brut de energie - %

24

20

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20 - 64
de ani - %
Ponderea cheltuielilor de cercetare - dezvoltare
în PIB - %
Creşterea ratei eficienţei energetice - %

70

19

75

20

Reducerea numărului de persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială (nr.)

580.000

20.000.000

Ponderea populaţiei, în grupa de vârstă 30 - 34
de ani, cu studii terţiare - %

26,7

40

Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii - %

(continuare din pagina 3)
Programele Naţionale de Reformă (PNR) reprezintă
obligaţia fiecărui stat membru de a translata la nivel
naţional obiectivele Europa 2020.
Pentru a face vizibilă, în România, Strategia Europa
2020 şi pentru a asigura transparenţa implementării
acesteia, autorităţile publice responsabile cu aplicarea
reformelor structurale sunt implicate într-un dialog permanent cu toţi factorii interesaţi.
Pornind de la obiectivele acestei strategii, România
şi-a stabilit, prin propriul Program Naţional de Reformă,
priorităţile şi obiectivele proprii ce fixează cadrul şi direcţiile de dezvoltare economică sustenabilă. Mobilizarea eforturilor instituţionale şi financiare, dublată de
obţinerea unui larg consens la nivelul întregii societăţi,
au constituit factori determinanţi pentru transpunerea
în realitate a acestor obiective şi priorităţi naţionale.
Care este rolul statelor membre în îndeplinirea
Strategiei Europa 2020 şi, mai mult, care este rolul
autorităţilor locale şi regionale?
Punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 depinde, în mare parte, de capacitatea statelor membre
de a:
• implementa, la nivel naţional, reformele necesare
pentru a accelera creşterea – de exemplu, prin stimularea
investiţiilor în cercetare, combaterea sărăciei, creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă;
• colabora cu Comisia şi cu celelalte state membre în
vederea punerii în practică a celor şapte iniţiative majore
şi a celor cinci obiective stabilite la nivel naţional.
www.adrmuntenia.ro

11,3

10

Autorităţile regionale sau locale răspund de domeniile politice vizate de Strategia Europa 2020,
printre care se numără educaţia şi formarea, antreprenoriatul, piaţa muncii sau infrastructura. Este
esenţial ca toate nivelurile administraţiei să fie conştiente de importanţa aplicării eficiente a Strategiei
Europa 2020 şi ca fiecare dintre ele să acţioneze pentru a face schimbările ce se impun în vederea promovării unei creşteri economice inteligente, durabile
şi favorabile incluziunii.
Dialogul dintre autorităţile naţionale, regionale
şi locale va permite o mai bună promovare a priorităţilor uE în rândul cetăţenilor, mobilizându-i să se
implice şi să contribuie la realizarea obiectivelor
Strategiei Europa 2020.
Comitetul Regiunilor este un organism consultativ care reprezintă autorităţile locale şi regionale din
uniunea Europeană. Acesta încurajează mobilizarea
autorităţilor regionale şi locale, acestea având, în
multe ţări europene, prerogative importante în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020, cum
ar fi educaţia, inovarea, transporturile sau combaterea schimbărilor climatice.
Comitetul Regiunilor a creat Platforma de monitorizare a Strategiei Europa 2020, iar Comisia Europeană furnizează o platformă de relaţionare online
pentru a le oferi autorităţilor regionale şi locale posibilitatea de a contribui la atingerea obiectivelor
Strategiei Europa 2020.
Sursa: www.argumentpress.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013 a publicat, spre
consultare, Ghidul solicitantului pentru Domeniul
Major de Intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Astfel, prin Decizia DG REGIO C(2013)9772/
19.12.2013, Comisia Europeană a aprobat realocarea, de la alte Programe Operaţionale, a 150 de milioane de euro pentru Axa prioritară 3 a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Puteţi transmite observaţiile/ comentariile
dumneavoastră până în data de 28 februarie, ora
16:30, pe adresele de e-mail: info@mdrap.ro şi
info@mdrap.ro. Ghidul solicitantului DMI 3.4 supus

consultării publice poate fi consultat pe site-ul
Agenţiei dedicat programului Regio, http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Ghidul Solicitantului > Axa prioritară 3 > DMI 3.4, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s14/domeniul-major-de-interventie-34-reabilitareamodernizareadezvoltarea-si-echipare/.

Școala nr. 2 din titu, jud. Dâmboviţa, este beneficiarul unui proiect de finanţate pe Domeniul Major de Intervenţie 3.4

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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publicat spre consultare
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Ministerul Fondurilor Europene a publicat, în data de
10 februarie, a doua versiune a Acordului de Parteneriat
2014 - 2020 pe site-ul oficial - www.fonduri-ue.ro. Astfel,
Ministerul Fondurilor Europene supune consultării publice
varianta actualizată a acestui document de programare,
ce stabileşte priorităţile de finanţare din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii pentru a susţine competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, pentru a încuraja
dezvoltarea inteligentă, bazată pe creştere economică
şi incluziune socială. Propunerea de Acord de Parteneriat
va fi transmisă Comisiei Europene la sfârşitul acestei luni.
Conform celei de-a doua versiuni a Acordului de Parteneriat, propunerile de alocări financiare indicative la
nivelul programelor operaţionale prin care România va
atrage fondurile alocate pentru politica de coeziune:
Programul
Programul Operaţional Infrastructură Mare

Alocarea financiară indicativă pentru perioada 2014 - 2020
(preţuri curente 2012, fără rezerva de performanţă)

Programul Operaţional Regional

Programul Operaţional Capital uman

Programul Operaţional Competitivitate

Programul Operaţional Capacitate Administrativă
Programul Operaţional Asistenţă tehnică

Programele de cooperare transfrontalieră

mul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Asistenţă tehnică;
• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va fi autoritate de management pentru Programul
Operaţional Regional, Programul Operaţional Capacitate
Administrativă, respectiv pentru programele de cooperare teritorială europeană;
• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va fi autoritate de management pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, respectiv Programul Operaţional
pentru Pescuit.
Coordonarea va ţine seama de lecţiile învăţate în
perioada 2007 - 2013 şi va urmări eficientizarea procesului de implementare şi reducerea poverii administrative, iar concentrarea tematică a fondurilor va asigura

Sistemul de implementare a fondurilor europene va
fi mult mai eficient în perioada 2014 - 2020, datorită simplificării structurii instituţionale. totodată, sistemul va
fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:
• Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de
management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare, Programul Operaţional Capital uman, Progra-

9,07 mld. euro
6,47 mld. euro
3,44 mld. euro
1,26 mld. euro
0,52 mld. euro

0,3 mld. euro

0,45 mld. euro

obţinerea unui impact semnificativ al investiţiilor, respectiv continuitatea intervenţiilor sustenabile din actuala
perioadă de programare. În perioada 2014 - 2020, România are alocate fonduri europene în valoare de aproximativ 21 de miliarde de euro pentru politica de coeziune.
Raportată la numărul de locuitori, alocarea este cea mai
mică din uE: de aproximativ 1.000 de euro/ locuitor.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă - februarie 2014

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru luna februarie 2014. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud
Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare ale celor şapte programe operaţionale ce se derulează în prezent în România, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi programele de cooperare transfrontalieră ce
se implementează în zonele de graniţă ale ţării. Pentru oportunităţile de finanţare disponibile, publicaţia
poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente utile.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ministerul Fondurilor Europene a publicat a doua
versiune a Acordului de Parteneriat 2014 – 2020!
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Ministrul fondurilor europene,
Eugen teodorovici, a avut marţi, 11
februarie, o întrevedere cu Dacian
Cioloş, comisarul european pentru
agricultură şi dezvoltare rurală, aflat în vizită de lucru în România.
Cei doi oficiali au discutat despre atragerea fondurilor europene
alocate României pentru perioada
2014 - 2020. Ministerul Fondurilor
Europene coordonează procesul de
elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014 2020, având rolul de integrator al
documentelor realizate de ministerele de linie. Suplimentar, în viitoarea perioadă de programare,
Ministerul Fondurilor Europene va
fi responsabil cu coordonarea sistemului de implementare, în timp
ce ministerele de linie vor fi în continuare responsabile cu politicile
sectoriale.
„Este important ca, pentru următoarea perioadă financiară 2014
- 2020, România să creeze un sistem
simplu, transparent şi accesibil pentru beneficiari. Pentru zone precum
Delta Dunării este nevoie de o strategie integrată, care să aibă în vedere complementaritatea fondurilor europene şi folosirea eficientă a
instrumentelor puse la dispoziţie de
cadrul european”, a declarat comisarul european pentru agricultură şi
dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, la
încheierea întrevederii.
„Cheia succesului în absorbţia
fondurilor europene este sistemul
de implementare, care trebuie să
fie eficient şi performant. Şi din acest motiv, 2014 este un an cheie în
care trebuie să finalizăm reforma
sistemului, pentru a maximiza absorbţia fondurilor europene în amwww.adrmuntenia.ro

bele perioade de programare”, a
declarat ministrul fondurilor europene, Eugen teodorovici, la finalul
întâlnirii.
Fondurile europene alocate
României pentru perioada 2014 2020 se ridică la aproximativ 43 miliarde de euro, din care cele pentru
politica de coeziune reprezintă circa 21 miliarde de euro, iar cele pentru agricultură, pescuit şi plăţi directe în agricultură reprezintă peste 18
miliarde de euro (sume exprimate
în preţuri curente 2012).
Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient în perioada 2014 - 2020, datorită simplificării structurii instituţionale. totodată, sistemul va fi mai
bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management
numai la nivelul a trei ministere:
• Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management pentru: Programul Operaţional Infrastructura Mare, Programul
Operaţional Capital uman, Programul Operaţional Competitivitate şi
Programul Operaţional Asistenţă
tehnică;
• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va fi
autoritate de management pentru:
Programul Operaţional Regional,
Programul Operaţional Capacitate
Administrativă, respectiv pentru
programele de cooperare teritorială
europeană;
• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va fi autoritate de
management pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, respectiv Programul Operaţional pentru Pescuit.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Liviu Dragnea:
Rata de absorbţie
a fondurilor
europene de către
MDRAP va fi 100%
la sfârşitul lui 2015

Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice va avea la
finalul anului 2015 o rată de absorbţie a fondurilor europene de 100%.
„Suntem în situaţia în care ne
putem pune la Ministerul Dezvoltării ţintă de absorbţie de 70% la finalul lui 2014. În mod realist, la finalul exerciţiului financiar actual,
2015, deci n+2, să atingem 100%.
Asta pentru că s-au simplificat procedurile”, a declarat ministrul Liviu
Dragnea la Romanian Business Leaders Summit Bucureşti.
Potrivit acestuia, absorbţia fondurilor europene poate reprezenta
pentru Guvern o mică poveste de
succes, în comparaţie cu anii trecuţi.
„La Ministerul Dezvoltării Regionale, la Programul Operaţional
Regional, din 2007 până în mai 2012
s-au absorbit efectiv 685 milioane
de euro, adică peste 100 milioane
de euro pe an. S-a reuşit în 2013 la
Programul Operaţional Regional să
ajungem la un grad de absorbţie de
la 17%, cât a fost preluat, la 47%,
adică am absorbit peste 1,1 miliarde
de euro. Este un rezultat datorat unor măsuri simple luate de noi. Am
şi avut şansa ca în anii trecuţi să ne
confruntăm din cealaltă parte a baricadei cu toate procedurile greoaie
şi cu reaua-credinţă din partea sistemului. Una dintre marile piedici
cu care se confruntau toţi beneficiarii o reprezentă sistemul de plăţi",
a explicat ministrul dezvoltării.
Sursa: www.romaniatv.net

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Întâlnire de lucru privind atragerea
fondurilor europene alocate României
pentru perioada 2014 - 2020
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Este cunoscut faptul că înfrăţirea între oraşe
reprezintă o realitate pentru Europa de astăzi, deoarece un număr mare de municipalităţi sunt unite
prin acorduri formale de înfrăţire a oraşelor. un
asemenea parteneriat are drept scop încurajarea
cooperării oraşelor şi înţelegerea reciprocă între
cetăţenii acestora.
Astfel, Primăria comunei Kalnik din Croaţia doreşte să realizeze parteneriate şi să coopereze cu
alte localităţi similare de mici dimensiuni din Europa (cu o populaţie de până la 1.400 de locuitori)
prin intermediul schimbului de experienţă, în special în următoarele domenii:
• Dezvoltarea turismului rural;
• Dezvoltarea vinificaţiei şi a oenologiei, precum şi integrarea produselor în oferta locală turistică;

• Experienţe ce vizează promovarea drumurilor
vinului;
• Combinaţia între tradiţie şi agricultura durabilă;
• Patrimoniul istoric şi protejarea naturii.
Municipalitatea Kalnik, cu o populaţie de 1.350
de locuitori, are experienţă în implementarea a
două proiecte, cofinanţate prin intermediul programelor de cooperare transfrontalieră europene.
Mai multe informaţii referitoare la această comună sunt disponibile pe site-ul: www.tz.kalnik.hr/en/,
iar pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi Consiliul turistic al Municipalităţii Kalnik şi
grupul local de acţiune PRIZAG, reprezentat de
domnul Kruno Durec, director al Biroului turistic,
e-mail: lag.prizag@gmail.com, tz@kalnik.hr, telefon: +385992138501.

Noul director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), David Eugen Popescu,
spune că în 2014 vor fi deschise primele sesiuni de
primire de proiecte pe noul PNDR 2014 - 2020 şi că
se lucrează la implementarea sistemului de depunere a cererilor de plată online.
În acelaşi timp, spune acesta, implementarea
PNDR se măsoară şi în banii ajunşi la beneficiari, iar
din aceasta reiese prioritatea contractării cererilor
de finanţare ce au fost selectate pentru finanţare,
astfel ca aceste proiecte să poată fi finalizate cu
succes până la sfârşitul anului 2015.
„Agenţia trebuie să-şi concentreze atenţia şi
asupra pregătirii misiunilor de audit, în vederea evitării dezangajărilor de fonduri. Pentru noul PNDR
2014 - 2020, o grijă deosebită este de a da un feedback cât mai corect asupra tuturor problemelor întâlnite, atât din punctul de vedere al accesării fondurilor europene nerambursabile, cât şi din punctul
de vedere al implementării proiectelor de investiţii
în agricultură şi dezvoltare rurală. Agenţia participă
la elaborarea fişelor măsurilor noului Program şi a
Ghidurilor Solicitantului, aşa încât în 2014 să putem
deschide primele sesiuni de primire de proiecte”, a

adăugat directorul APDRP.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor fondurilor europene pentru agricultură, agenţia va implementa anul acesta un sistem de depunere a cererilor
de plată online, astfel încât să existe o simplificare
reală a cerinţelor faţă de solicitant şi a modului de
realizare şi depunere a Dosarului Cererii de Finanţare.
Pentru micii fermieri, această măsură va ridica
o serie de probleme, având în vedere că numărul de
conexiuni la internet este scăzut în mediul rural,
comparativ cu mediul urban. Pentru a conecta satele
României la internet, Guvernul dispune de 500 de
milioane de euro de la uniunea Europeană.

APDRP: În 2014 deschidem primele sesiuni de primire
de proiecte PNDR 2014 – 2020

www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.stiriagricole.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria comunei Kalnik din Croaţia caută parteneri
pentru dezvoltarea de proiecte în domeniul dezvoltării rurale

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 165 / 11 - 17 februarie 2014

Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

9

ieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.
De asemenea au fost semnate 529 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 3.095.077.465,22 lei.
Din cele 529 contracte semnate 42 de proiecte au fost reziliate.

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de
euro este distribuită la nivel naţional.
***
ORGANISMuL INtERMEDIAR PENtRu tuRISM:
Ministerul Economiei, Direcţia 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
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile
de finanţare din Regio puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 17 februarie 2014, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 893 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

Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de cereri
pentru care se va acorda finanţare din Axa Prioritară 1
Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, DMI 1.3
Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea
2 – Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor
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. Din cele 79 de proiecte
admise, 2 s-au retras, iar 77 au fost admise d.p.d.v. tehnico-financiar. Valoarea financiară nerambursabilă aprobată pentru cele 77 de proiecte este de 8.731.967,01 lei.
totodată, au fost preluate de la sediul Autorităţii
de Management POS CCE, 26 de cereri de finanţare
pentru care se va acorda finanţare din Axa Prioritară 1
Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, DMI
1.1 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, Schema de finanţare A1 – Sprijin financiar
cu valoarea între 1.065.000 – 6.375.000 lei pentru
investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii. Valoarea
financiară nerambursabilă solicitată de cele 26 de cereri
este de 123.629.954,48 lei.
În data de 17 februarie 2014 sunt semnate de beneficiari şi de ADR Sud Muntenia 15 contracte de finanţare cu o valoare nerambursabilă solicitată de
81.244.474,25 lei. Acestea au fost transmise la AM POSCEE în vederea avizării.
Celelalte 11 cereri sunt în etapa de pregătire pentru
semnarea contractelor.

POSCCE: Anunţ privind proiectele din cadrul operaţiunii „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între
1.065.000 şi 6.375.000 de lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii – apel nr. 3”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (AM
POS CCE) a finalizat procesul de selecţie în vederea finanţării din cadrul operaţiunii „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii – apel nr. 3”.
Proiectele ce au fost admise în etapa de evaluare tehnico-financiară şi au fost selectate spre finanţare de către Comisia de selecţie vor intra în procesul de contractare. Bugetul acestui apel este echivalentul în lei a circa 200 milioane
de euro, compus din bugetul iniţial şi sume rezultate din economii, din rezilieri, renunţări sau corecţii operate pentru
contractele încheiate în cadrul apelurilor de proiecte lansate anterior. Conform apelului de proiecte, selecţia proiectelor din lista publicată pe site-ul AM POS CCE în data de 20 decembrie 2013 s-a făcut în ordine descrescătoare a punctajului, până la epuizarea bugetului constituit ca mai sus. Astfel, lista proiectelor propuse spre finanţare cuprinde primele 198 de proiecte până la punctajul de 88,55 puncte. Comitetul de selecţie a întocmit lista de rezervă maximală a
proiectelor ce au obţinut punctajul minim de calitate de 60 de puncte. Din această listă de rezervă vor fi notificate, în
ordine descrescătoare a punctajului, proiectele ce vor fi finanţate în limita sumelor disponibilizate ulterior.
Lista de rezervă rămâne deschisă până în luna iulie a.c..
Sursa: www.fonduri-ue.ro
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 17 februarie 2014, 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 şi eco-eficient, din care 160 de proiecte au fost finalizate, 5 au fost reziliate/retrase, iar 7
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
192 de cereri în urma procesului de evaluare desfăşurat
în cadrul celorlalte Agenţii pentru Dezvoltare Regională
şi a Autorităţii de Management POS CCE. Din cele 192 de
cereri, 157 de contracte de finanţare semnate (din care
3 contracte au fost reziliate), 2 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 cele
157 de proiecte aflate în implementare este de
141.754.368,08 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.
De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Regională
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Argeş

Strategia de dezvoltare a oraşului Mioveni
este aproape gata

şase ani. Proiectele vor fi supuse aprobării în data
de 13 februarie, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local (ora 17:00 - în sala de consiliu a primăriei). Duminică a fost ultima zi în care cetăţenii oraşului Mioveni şi-au putut exprima punctele de vedere şi propunerile legate de buget şi strategie.

Sursa: www.adevarul.ro

Sediul primăriei vechi din Călăraşi

Călăraşi

Se va înfiinţa
Muzeul Municipiului Călăraşi

Lucrările de înfiinaţare a Muzeului Municipiului
Călăraşi în fostul sediu al primăriei au început încă din
luna iunie 2013 şi sunt în plină desfăşurare. Până în
prezent s-au alocat 320.000 de lei, iar inaugurarea
este programată a avea loc de Zilele Municipiului Călăraşi din septembrie. Primarul Daniel Drăgulin a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută
săptămâna trecută, că odată eliberată clădirea, după
mutarea administraţiei municipale în noul sediu, era
păcat să nu i se dea o destinaţie care să deservească,
aşa cum a făcut-o de la construirea sa, municipiul Călăraşi.
www.adrmuntenia.ro

În cadrul acestei conferinţe de presă a fost făcută
o istorie a clădirii, dar şi a câtorva momente cheie din
istoria Călăraşiului, momente ce se vor regăsi în spaţiile
expoziţionale de la parterul clădirii. La etaj sunt prevăzute ateliere de creaţie, ce vor acoperi domenii ca
desen, pictură, modelaj, olărit, sticlă, hârtie, fotografie, gravură, împletituri. Activităţile vor fi structurate
în module, iar coordonatorii acestor ateliere vor fi doar
colaboratori ai muzeului. tot la etaj vor funcţiona, într-un
spaţiu comun, mai exact fostul birou al primarului, o
sală de lectură şi un club al colecţionarilor.
Sursa: muntenia-news.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primaria oraşului Mioveni se apropie de finalizarea proiectului de buget pe anul 2014 şi este
pe ultima sută de metri cu strategia de dezvoltare
a oraşului.
Săptămâna aceasta, autorităţile locale de la
Mioveni vor finaliza proiectul bugetului pe anul 2014
şi strategia de dezvoltare locală pentru următorii
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Dâmboviţa

Peştera Ialomiţei va fi reabilitată
pe bani europeni

Se doreşte
reabilitarea
şi valorificarea
„Cetăţii din Insulă”

cegi, în versantul drept al Cheilor Peşterii de pe
Valea Ialomiţei, la o altitudine de 1.530 m. Se
poate ajunge cu mijloace auto, pe şoseaua ce urcă
din Sinaia, trecând pe lângă cabanele Izvorul Dorului şi Bolboci sau dinspre târgovişte, pe drumul
ce urcă pe Valea Ialomiţei trecând pe la barajul de
la Bolboci. Poteci mâncate, venind de la Omu, Babele, Vârfu cu Dor, Bran, converg către acest punct
de mare notorietate turistică. Linia de telecabină
Buşteni-Babele-Peştera, facilitează accesul spre
aceste locuri pitoreşti.
Sursa: www.adevarul.ro

Giurgiu

În data de 10 februarie a avut loc la Primăria
Municipiului Giurgiu o dezbatere liberă având ca
subiect „Cetatea din Insulă”- cetatea lui Mircea
cel Bătrân. Discuţiile s-au axat pe tema reabilitării
totale sau parţiale, valorificării şi includerii monumentului în circuitul turistic.
Participanţii au expus puncte de vedere şi despre o posibilă redeschidere a şantierului de cercetare arheologică. Locotenentul colonel, acum în
rezervă, Dan Căpăţână, fost arheolog la Muzeul Militar Bucureşti, a fost cel care a efectuat în anul
1977 ultimele cercetări la acest monument giurgiuvean.
Printre personalităţile invitate s-au numărat:
Lt. Col. Rez. Dan Căpăţână, Arh. Bogdan teodorescu atestat M.C.C., Arh. Sergiu Nistor preşedinte
al ICOMOS România, Arh. Beatrice jöger reprezentant al uAuIM, muzeograful Emil Păunescu şi profesorii de istorie Gheorghe Dumitrescu şi Adrian Nicolae, ultimul şi în calitate de director executiv al
Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Giurgiu.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul judeţean Dâmboviţa a accesat un
proiect european în valoare de 6,4 milioane de lei
pentru creşterea ponteţialului turistic al Peşterii
Ialomiţei din Munţii Bucegi. Contribuţia Cj este 500
de mii de lei. „Am dat ordin de începere a lucrărilor. Am profitat de faptul că nu a nins în zona
montană foarte mult şi că se pot asigura o serie
de lucrări şi transportul materialelor necesare.
Termenul de finalizare este 30 septembrie 2014”,
a declarat preşedintele Cj Dâmboviţa, Adrian țuţuianu.
Peştera Ialomiţei se află în inima Masivului Bu-
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Dj 201 (foto arhivă ADR Muntenia)

Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa alocă
peste 800.000 de lei, în 2014,
pentru modernizarea drumurilor

Reprezentanţii Consiliului judeţean Ialomiţa
vor acorda şi în acest an o atenţie deosebită reabilitării şi modernizării drumurilor judeţene din Ialomiţa, valoarea totală propusă pentru 2014 ridicându-se la 829.000 de lei, bani ce vor fi utilizaţi pentru finalizarea sau continuarea lucrărilor începute
în anii trecuţi. În acest sens, conducerea CjI speră
să obţină mai multe finanţări de la Guvern sau de
la uniunea Europeană.
Modernizarea şi reabilitarea tronsoanelor de
drumuri judeţene reprezintă şi în 2014 o prioritate
pentru Consiliul judeţean Ialomiţa, care va continua lucrările la mai multe sectoare de drum, majoritatea dintre acestea fiind proiecte începute în
anii trecuţi.
unul dintre proiectele importante în ceea ce
priveşte infrastructura rutieră din Ialomiţa îl reprezintă modernizarea Drumului judeţean 213, ce
face legătura între DN2A şi satul ialomiţean Luciu.
tronsonul a fost realizat în proporţie de 50%, însă
finalizarea lucrărilor a fost amânată până în vara
acestui an, din cauza lipsei fondurilor. „Constrângerile bugetare, precum şi sistarea temporară a
plăţilor în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, au pus CJI în imposibilitatea de a asigura integral constructorului resursele financiare
necesare finalizării lucrărilor contractate. La mowww.adrmuntenia.ro

mentul actual, problemele au fost remediate în proporţie de 70%”, a declarat Silvian Ciupercă, preşedintele CjI. Valoarea totală a acestui proiect depăşeşte 12,5 milioane de lei, valoarea propusă pentru
anul 2014 fiind de 20.000 de lei.

DJ 201, inaugurat în acest an

O altă investiţie importantă o reprezintă modernizarea Drumului judeţean 201, dintre Bueşti şi
Albeşti, acolo s-au investit, în acest an, 307.000 de
lei. Drumul, în lungime de 12 kilometri, a fost finalizat şi va fi inaugurat în cursul acestui an. Modernizarea acestui tronson va duce la creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei, facilitarea accesului
la sistemul naţional de drumuri şi creşterea calităţii
serviciilor publice.
Drumul judeţean 201, dintre Mărculeşti şi Sudiţi, reprezintă una dintre investiţiile cele mai importante din Ialomiţa, în primul rând datorită lungimii tronsonului reabiliat, în speţă 16 km. 362.000
de lei au fost alocaţi în acest an pentru modernizarea acestei porţiuni de drum, valoarea totală a
proiectului fiind de aproape 21 de milioane de lei.
În acest moment, lucrarea este la 60%.
Suma alocată în acest an de către CjI pentru
drumurile judeţene se ridică la 829.000 de lei.
Sursa: www.observator24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiecte de investiţii
pentru Polul de Creştere Ploieşti în 2014
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Prahova

www.adrmuntenia.ro

completat să debuşeze în strada Cantacuzino. tot
pe partea de transporturi, se doreşte modernizarea străzii Mihai Bravu, cel puţin pe zona ce este
intens populată, între Nicolae Bălcescu şi Strada
Apelor.
tot anul acesta vor începe lucrările şi la Parcul
Municipal Vest, proiectul având o valoare totală de
93,6 milioane de lei. Până în prezent s-a finalizat
procedura de evaluare a ofertelor, urmând perioada legală de transmitere a contestaţiilor. un
alt proiect ce va fi realizat din fonduri Regio este
cel al modernizării hipodromului din Ploieşti. Valoarea proiectului este de aproape 89 milioane de
lei. Proiectul a fost evaluat, s-a trecut de vizita în
teren şi acum aşteaptă finanţare în funcţie de economiile ce se vor înregistra.
Pe partea de învăţământ se urmăreşte anul
acesta continuarea montării de centrale termice
la grădiniţe şi la Liceul de transporturi, se doreşte
începerea lucrărilor de înlocuire tâmplărie la Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, lucrare dificilă şi
frumoasă, pentru că această clădire se află pe lista
monumentelor istorice ale judeţului Prahova. Valoarea estimată a investiţiei este de 4 milioane de
lei. Se va mai încerca o modernizare a terenurilor
de sport la unităţile de învăţământ. Este vorba despre 12 terenuri, în principal de baschet, dar şi de
volei şi tenis, astfel încât tinerii să fie atraşi către
mişcarea în aer liber, în detrimentul activităţilor
sedentare.
Mihaela Iamandi, directorul Direcţiei tehnicInvestiţii din cadrul Primăriei Ploieşti, a declarat
într-un interviu acordat ziarului „Republicanul” că
proiectele vor avea un aport important la dezvoltarea infrastructurii urbane: „Deşi pe termen scurt
reprezintă un disconfort pe perioada realizării lor,
la final Ploieştiul va fi un oraş cu totul schimbat,
în care copiii vor avea condiţii mult mai bune decât în acest moment, cu îngrijire medicală adecvată, cu unităţi de învăţământ la nivel european
şi un trafic ce se va desfăşura în condiţii optime.
Ploieştiul viitorului este cu adevărat un Pol de
Creştere pentru întreaga zonă care va reuşi să ridice zonele învecinate la un nivel superior.”.
Sursa: www.republicanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria Ploieşti va demara anul acesta mai
multe proiecte finanţate atât din fonduri europene, cât şi de la bugetul local. Cu sprijin financiar
european se realizează lucrări de modernizare a
liniilor de tramvai din municipiu.
Contractele de finanţare prin Programul Operaţional Regional au fost semnate în data de 15 februarie 2013, pentru etapa I de la cele două tramvaie, şi în 29 martie etapa a doua. Aceste proiecte
urmăresc îmbunătăţirea modului de transport şi
realizarea transportului călătorilor în condiţii de
siguranţă între punctele importante ale Ploieştiului, respectiv Spitalul judeţean de urgenţă, Gara
de Vest şi Gara de Sud.
Se estimează că lucrările vor demara imediat
după trecerea perioadei nefavorabile din punct de
vedere meteorologic, în principiu, în luna martie.
un alt proiect realizat cu finanţare nerambursabilă este „Accesibilitate şi fluidizare trafic către
zona industrială Ploieşti Vest şi platforma industrială Brazi”, care vizează construirea unui pasaj
peste linia de cale ferată Bucureşti – Braşov. Municipalitatea doreşte să amenajeze, cu fonduri
proprii, o parcare supraterană în zona centrală, pe
strada Cuza-Vodă, în regim P+6. Lucrarea este contractată, are o valoare de aproape 10,7 milioane
de lei, iar la final se va asigura prin aceasta un număr de 371 de locuri de parcare. În ceea ce priveşte strada Cuza-Vodă, destul de avariată în acest
moment, va fi modernizată la finalul lucrărilor la
parcare. Se vor reaşeza locurile de parcare, se va
modifica parţial traseul acesteia, se va modifica şi
zona de intersecţie cu strada Vasile Lupu. În afară
de această parcare, pentru asigurarea unei accesibilităţi cât mai uşoare în oraş se va încerca amenajarea intrărilor în municipiu, proiect ce a început anul trecut prin repararea pe anumite tronsoane a Bulevardului Republicii şi a Străzii Ștrandului.
De asemenea, tot pentru fluidizarea circulaţiei se urmăreşte modificarea intersecţiei dintre
Bulevardul Republicii şi Strada Laboratorului, în
scopul îndrumării autovehiculelor de tonaj mare şi
a celor care vor să tranziteze Ploieştiul prin intrarea pe Strada Laboratorului, al cărei traseu va fi
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Proiectul de reabilitare
a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
se apropie de final

Teleorman

La începutul lunii noiembrie 2012, prim-ministrul Victor Ponta, alături de preşedintele Consiliului judeţean teleorman, de la acea vreme, Liviu
Dragnea, a dat startul celui mai mare proiect de
reabiltare a unei unităţi sanitare din ţară, respectiv proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman”.
Acum, la peste un an de la demararea lucrărilor, la spital muncitorii încă lucrează de zor, în
luna martie urmând a fi finalizate lucrările la corpul A, prima jumătate de proiect, şi vor demara
lucrările la cealaltă jumătate, pentru că în noiembrie 2014 se încheie perioada de implementare a
proiectului.
Proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman” presuwww.adrmuntenia.ro

pune o investiţie cu o valoare de 83.496.061,52 lei,
finanţare nerambursabilă Regio, pe de o parte, iar
pe de alta de la Consiliul judeţean teleorman, care
este, de altfel, şi proprietar al unităţii sanitare şi
contractant, totodată, al lucrării în curs.
Reabilitarea spitalului în cadrul acestui proiect presupune executarea de lucrări complexe, la
toate capitolele, de la cele de natură arhitecturală, până la modernizarea cu aparatură de ultimă
generaţie, însă nu toată clădirea spitalului este supusă modernizării, ci doar corpurile A şi B. Corpul
C, cel unde este aripa în care se fac operaţii şi AtI,
va fi supus unui alt proiect amplu de reabilitare,
după acelaşi principiu, respectiv cu fonduri uE, dar
după ce va fi finalizat proiectul în curs.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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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 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 / 17 februarie 2014
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.

