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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia a inaugurat sediul POS CCE,
în prezenţa ministrului fondurilor europene,
Eugen Teodorovici

» În data de 10 aprilie a avut loc
inaugurarea sediului Organismului
Intermediar pentru Programul
Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” (POS CCE)
din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia. Alături de noi
au fost prezenţi ministrul fondurilor
europene, Eugen Teodorovici, şi
secretarul general în cadrul Ministerului
Fondurilor Europene, Lilian Onescu.

Ministrul Eugen teodorovici a declarat următoarele:
„Mă bucur că mă aflu astăzi (n.r.: 10 aprilie)
aici, la noul sediu al Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial ‘Creşterea
Competitivității Economice’. Acesta trebuie să răspundă nevoilor beneficiarilor privați şi să ducă la
îndeplinire atribuțiile delegate pentru implementarea cu succes a proiectelor depuse în cadrul axelor pe care le gestionează în calitate de Organism
Intermediar al Programului de Competitivitate.
www.adrmuntenia.ro

Am convingerea că echipa de la Călăraşi are
potențial să ducă la bun sfârşit proiectele aflate
în implementare la nivelul regiunii de dezvoltare
Sud Muntenia şi am toată încrederea că este una
de succes, către care eu țin foarte mult să delegăm şi mai multe atribuții. Mergem pe ideea de a
descentraliza de la nivel de administrație centrală, pentru că s-a făcut dovada că la nivel de regiune se lucrează mult mai bine decât la nivel central.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
POS CCE este programul ce a întâmpinat cele
mai multe dificultăți în implementare, alături de
cel de Resurse umane, dar care şi-a revenit în mod
spectaculos – de la un nivel de absorbție de 6 – 7%,
cât înregistra în mai 2012, astăzi ne aflăm la aproximativ 36%. Alături de colegii mei de la minister,
credem că acesta va fi Programul Operațional ce
va avea una din cele mai mari rate de absorbție
la finalul anului 2015.”
Sediul organismului Intermediar pentru PoS CCE
este situat în municipiul Călăraşi, strada Sloboziei,
nr. 9, în clădirea FoRDoC, unde au fost date în folosinţă două spaţii, în suprafaţă de peste 500 mp.
Spaţiile, ce au fost renovate, deservesc cinci birouri, două săli de şedinţe, o arhivă, un oficiu şi un grup
sanitar, precum şi terenul cu suprafaţa de peste
1.500 mp aferent imobilului, ce au fost date în
folosinţă gratuită, în baza unor hotărârii ale Consiliului judeţean Călăraşi, pe o perioadă de 10 ani.
ADR Sud Muntenia a fost desemnată organism
Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea Programului operaţional Sectorial „Creşterea Competitivității Economice”, în urma semnării
acordului-cadru încheiat cu Ministerul Economiei,
în calitate de Autoritate de Management pentru
PoS CCE, document ce a intrat în vigoare în luna
martie 2013.
Agenţia are atribuţii de implementare a Axei
prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ şi ecoeficient”: operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile şi intangibile - investiții pentru întreprinderi mici şi mijlocii”; operaţiunea 1.1.2

3

„Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale”; operaţiunea 1.1.3 „Sprijin pentru
accesul pe noi piețe şi internaționalizare” şi, respectiv, operaţiunea 1.3.2 „Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor”, precum şi a Axei prioritare 3 „Tehnologia informației şi comunicațiilor
pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul de
intervenţie 1 „Susținerea utilizării tehnologiei informației şi comunicațiilor”, operaţiunea 3.1.1
„Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile
conexe”.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio pentru Ambulatoriul Spitalului
„Sf. Spiridon” din Mioveni

Contractul are o valoare totală de 3.674.716,96
lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului
este de 2.798.224 de lei (2.378.490,40 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 363.769,12 lei
fonduri de la bugetul naţional, iar 55.964,48 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).
Ambulatoriul din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon”

EVENIMENTE

» În data de 11 aprilie, directorul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat
un nou contract de finanţare ce are ca
obiectiv „Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea
Ambulatoriului de Specialitate din
cadrul Spitalului Sf. Spiridon
Racoviţă, oraş Mioveni, judeţul
Argeş”. Proiectul, al cărui beneficiar
este oraşul Mioveni, se va derula pe o
perioadă de 19 luni şi va fi finanţat cu
fonduri nerambursabile Regio în cadrul
Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul
major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/
modernizarea/ dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor
de sănătate”.

din oraşul Mioveni oferă în prezent servicii de specialitate pentru imagistică şi radiologie, pediatrie,
medicină internă şi laborator de analize medicale.
Cu sprijin financiar nerambursabil Regio vor fi
executate lucrări de reabilitare la două clădiri ce
deservesc pediatria şi laboratorul de analize medicale, precum şi lucrări de modernizare şi dotare
cu aparatură şi echipamente performante la toate
cabinetele de specialitate, pentru a creşte calitatea actului medical din cadrul ambulatoriului.
Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte diminuarea numărului de pacienţi redirecţionaţi către alte unităţi medicale, din lipsa capacităţii de cazare sau din lipsa dotărilor de specialitate necesare intervenţiilor chirurgicale.

INFO ADR SUD MUNTENIA

Daniela Camelia Traian –
11 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia

La Mulţi Ani, Dana!
Colega noastră Daniela Camelia traian împlineşte astăzi, 14 aprilie, 11 ani de activitate în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia! Pe această cale dorim să o felicităm şi, în acelaşi timp,
să îi mulţumim pentru întreaga activitate desfăşurată cu dedicare şi
profesionalism şi pentru colegialitatea sa!
La Mulţi Ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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„Şcoala Altfel”, la ADR Sud Muntenia

joi, 10 aprilie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi-a deschis porţile pentru
elevii şi cadrele didactice ale Şcolii gimnaziale nr.
11 „Tudor Vladimirescu” din municipiul Călăraşi.
Cei peste 20 de preşcolari de la clasa pregătitoare Voiniceii ne-au vizitat sediul pentru a intra în

contact direct cu noi şi cu activităţile pe care le
desfăşurăm. Micuţii ne-au încântat cu un spectacol
artistic, pregătit special pentru acest eveniment.
Acţiunea de joi a avut loc în cadrul programului
„Şcoala Altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun!”, ce s-a
derulat la nivel naţional în perioada 7 – 11 aprilie.

Agenţia, reprezentată la târgul Facultăţii de Management, Inginerie
Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Filiala Călăraşi

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost prezentă vineri, 11 aprilie, la Facultatea
de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Filiala Călăraşi, unde s-au desfăşurat două evenimente cu specific educaţional şi pascal. Studenţii,
în spiritul sărbătorilor de primăvară, au organizat „Târgul produselor
tradiționale pascale” şi au invitat
elevii de clasa a xII-a din cadrul liceelor călărăşene, sub egida „Ziua
Porților Deschise”, să viziteze facultatea şi să deguste rezultatul muncii
lor.
www.adrmuntenia.ro

în curtea interioară a facultăţii
în cadrul Colegiului Agricol „Sandu
Aldea”, reprezentanţii ADR Sud Muntenia au participat cu un stand, unde au oferit materiale de informare
şi publicitate şi informaţii despre Agenţie, despre activităţile derulate,
precum şi despre posibilităţile de finanţare nerambursabilă din cadrul
programelor gestionate în calitate
de organism Intermediar.
totodată, tinerii prezenţi la acest dublu-eveniment au aflat despre programul destinat în exclusivitate studenţilor derulat de ADR Sud
Muntenia pe perioada vacanţei de va-

ră, prin care cei interesaţi pot lucra
într-un mediu profesional şi competitiv în baza unor contracte individuale de muncă.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» În data de 8 aprilie, Camera Deputaţilor
a adoptat o serie de modificări la Legea nr. 346/2004,
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor,
printre care şi un amendament ce prevede
că ONG-urile, cooperativele şi societăţile agricole
ce desfăşoară activităţi economice sunt recunoscute
ca întreprinderi mici şi mijlocii. Astfel, aceste
entităţi pot beneficia de toate prevederile legii
menţionate.

Printre amendamentele aprobate se modifică şi articolul 2 ce face
referire la formele de organizare a activităţii economice, unde se menţionează aplicabilitatea legii şi „asociațiilor şi fundațiilor, cooperativelor
agricole şi societăților agricole care desfăşoară activități economice”.
Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înțelege orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție,
comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în
condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile
familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care
desfăşoară activități economice.
(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi asociațiilor şi
fundațiilor, cooperativelor agricole şi societăților agricole care desfăşoară activități economice.”
Sursa: www.eufinantare.info

Va fi publicată
lista aplicanţilor
admişi la finanţare
în cadrul schemei
de minimis

Lista aplicanţilor admişi la finanţare pentru anul 2014 în cadrul schemei de minimis va fi publicată după
soluţionarea contestaţiilor, potrivit
informaţiilor furnizate de Departamentul pentru întreprinderi Mici şi
Mijlocii, Mediul de Afaceri şi turism.
„Lista cu primii 250 de aplicanți acceptați la finanțare în limita bugetului va fi publicată pe site în data 15
aprilie”, au menţionat responsabilii
de program. Informaţiile privind câştigătorii urmează să fie postate atât
pe site-ul www.aippimm.ro, cât şi pe
www.imm.gov.ro.
Aplicanţilor admişi li se va comunica printr-o scrisoare de înştiinţare
să se prezinte la oficiul pentru IMMuri din raza teritorială a sediului social al societăţii aplicante, pentru
semnarea acordului de finanţare. Aceştia vor trebui să facă dovada privind capacitatea de cofinanţare a
proiectului. După semnare, aplicantul va începe realizarea investiţiei.
Până cel târziu 1 noiembrie 2014, acesta trebuie să depună cererea de
plată, însoţită de documentele justificative.
Potrivit departamentului pentru
IMM-uri, bugetul pentru schema de
minimis este de 250 milioane de lei,
în 2014, putând primi finanţare minim 562 de societăţi beneficiare.
Sursa: fonduri-structurale.ro

Catalogul surselor de finanţare
valabil în luna aprilie 2014

Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia editează periodic un catalog al surselor de finanţare nerambursabilă. Pentru oportunităţile de finanţare disponibile pentru luna aprilie 2014, publicaţia poate fi accesată de pe site-ul nostru, la secţiunea Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/
documente/66/documente-utile.html
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Comisia Europeană a aprobat,
în temeiul normelor UE în materie
de ajutoare de stat, harta României
privind acordarea ajutoarelor de stat
pentru dezvoltarea regională în
perioada 2014 - 2020, în cadrul noilor
orientări privind ajutoarele regionale
adoptate de Comisie în luna iunie
2013 (a se vedea IP/13/569). Noile
orientări stabilesc condiţiile în care
statele membre pot acorda
întreprinderilor ajutoare de stat
în scopul dezvoltării regionale.
Obiectivul orientărilor este de
a promova creşterea economică
şi de a spori coeziunea în cadrul
pieţei unice.

Harta ajutoarelor regionale a României defineşte, în temeiul normelor uE privind ajutoarele
de stat, regiunile ce pot beneficia de ajutoare regionale pentru investiţii acordate de autorităţile
române şi stabileşte nivelurile maxime ale ajutoarelor (aşa-numitele „intensități ale ajutorului”),
care pot fi acordate întreprinderilor din regiunile
eligibile. Harta va fi valabilă în perioada 1 iulie
2014 - 31 decembrie 2020.
întregul teritoriu al României va fi eligibil pentru ajutoare regionale pentru investiţii. nivelurile
maxime ale ajutoarelor ce pot fi acordate proiectelor regionale de investiţii realizate de întreprinderile mari din zonele asistate se situează între 10
şi 50% din costurile totale ale investiţiei, în funcţie
de regiune. Pentru investiţiile realizate de IMMuri, aceste procente pot fi majorate.
în temeiul orientărilor regionale, zonele ce au
un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media uE
sunt eligibile în mod prioritar pentru ajutoarele regionale pentru investiţii, întrucât scopul principal
al acestor ajutoare este de a promova dezvoltarea
zonelor defavorizate din Europa. în noua hartă, la
această categorie se încadrează regiuni reprezentând 89,4% din populaţia României, iar acestea vor
continua să fie eligibile pentru ajutoare regionale
pentru investiţii la intensităţi maxime variind între
www.adrmuntenia.ro

35 şi 50% din costurile eligibile ale proiectelor de
investiţii în cauză. Şi alte regiuni aflate într-o situaţie defavorizată faţă de media uE sau de media
naţională pot deveni eligibile dacă îndeplinesc
anumite criterii şi dacă respectă criteriul acoperirii
demografice totale. Statele membre pot astfel gestiona propriile disparităţi regionale. Având în vedere că aceste regiuni sunt mai puţin defavorizate
decât cele cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din
media uE, atât domeniul de aplicare geografic, cât
şi intensitatea ajutorului sunt limitate. în această
categorie, regiunea din jurul Bucureştiului, în care
locuieşte 10,6% din populaţia României, va putea
să beneficieze de ajutoare regionale pentru investiţii la intensităţi maxime ale ajutorului variind între 10% şi 35%.
Având în vedere că PIB-ul pe cap de locuitor
în regiunea din jurul Bucureştiului nu se mai situează sub 75% din media uE, intensităţile maxime
ale ajutoarelor regionale pentru investiţii sunt mai
mici decât în perioada precedentă. în restul regiunilor asistate, intensitatea maximă a ajutorului va
rămâne neschimbată, cu excepţia unei singure regiuni (vest), în care se va înregistra o uşoară scădere (10 puncte procentuale), având în vedere că
PIB-ul acesteia a crescut şi că regiunea este în prezent mai puţin defavorizată faţă de media uE.
Sursa: ziardambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Biroul Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră (BRCT)
Călăraşi pentru graniţa România Bulgaria, care asigură Secretariatul
Tehnic Comun şi Controlul de Prim
Nivel pentru partenerii români în
cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria
2007 - 2013, a organizat în date de 8
aprilie, la sediul din Călăraşi, un
eveniment în cadrul căruia a fost
prezentat stadiul Programului de
Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013 şi au fost expuse
ideile şi „The Wanted Danube –
Dunărea Dorită”, iniţiat de membrii
organizaţiei „The Danube
Networkers” şi Institutul ILEU din
Ulm, Germania, în noiembrie 2013.

Bogdan MuŞAt, şeful Secretariatului tehnic
Comun, a prezentat stadiul actualului Program de
Cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007
- 2013 şi aspecte despre pregătirea viitorului Program de Cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2014 - 2020. nicoleta MInCu, Director Executiv al BRCt Călăraşi, a felicitat implicarea echipei Biroului la această iniţiativă prin împletirea
unor covoraşe, ce simbolizează sigla Programului,
steagul României şi al Bulgariei. Pe parcursul discuţiilor au fost prezentate rezultatele obţinute în
cadrul proiectelor finanţate prin vizionarea filmelor promoţionale realizate de Autoritatea de Management.
Prin iniţiativa „Dunărea Dorită” se urmăreşte
apropierea locuitorilor de la Dunăre, consolidarea
legăturilor dintre cetăţenii statelor cu acces la Dunăre, indiferent de vârstă, etnie, educaţie şi limbă,
evidenţiind faptul că deşi culturile şi limbile sunt diferite, acest lucru nu reprezintă o piedică, Dunărea
www.adrmuntenia.ro

constituind un veritabil liant economic şi social. Cu
ajutorul muncii comune a voluntarilor din ţările de
la Dunăre, va rezulta la sfârşitul proiectului un şnur
croşetat din lână, de lungimea Dunării, 2.857 km.
Acest şnur va fi privit drept simbol al spiritului civic
din ţările de la Dunăre, cu scopul de a le uni şi
transforma într-o singură comunitate dunăreană.
Materialele împletite de voluntarii din ţările participante la proiect (România, Bulgaria, Austria,
Slovacia, ungaria, Croaţia şi Serbia) vor fi asamblate în ceea ce organizatorii denumesc „Covorul
din lână al Dunării”. Acesta va fi prezentat Europei
în perioada 4 - 13 iulie, în cadrul Festivalului Internaţional al Dunării din ulm, urmând ca mai apoi
să fie separat şi licitat, iar sumele strânse să fie
folosite pentru sprijinirea iniţiativelor sociale, culturale şi ecologice ale statelor din Sud-Estul Europei.
Invitaţi la acest eveniment au fost reprezentanţii Bibliotecii Regionale din Silistra Parteniĭ Pavlovich şi Ansamblul Dobrogea din Silistra, care au apreciat atât iniţiativa, cât şi activitatea BRCt Călăraşi
în realizarea cooperării dintre România şi Bulgaria.
totodată, ansamblul a adus în faţa celor prezenţi
un moment folcloric autentic din Bulgaria.
Sursa: cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
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BRCT Călăraşi: Promovarea Programului de
Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria
2007- 2013
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» Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)
va primi on-line cererile de finanţare
ale investitorilor în agricultură prin
intermediul portalului www.apdrp.ro.

începând cu prima sesiune de depunere de
proiecte din 2014 pentru Programul naţional de
Dezvoltare Rurală, potenţialii beneficiari se vor înregistra pe pagina de internet a APDRP, vor completa cu informaţii specifice o serie de date de
identificare şi vor încărca în format electronic Cererea de Finanţare, cu toate documentele anexate
pentru a fi transmise automat către APDRP.
Fermierii care solicită fonduri pentru fermele
de familie vor depune, în continuare, Cererile de
Finanţare la oficiile judeţene ale APDRP în format
tipărit şi electronic.
„Depunerea online a cererilor de finanțare vine ca o facilitate pentru investitorii din agricultură care doresc să acceseze fondurile europene
acordate prin PNDR. De asemenea, se constituie şi
ca o etapă în demersul APDRP de a optimiza şi facilita procesul de solicitare a fondurilor europene.
Facilitatea constă în uşurința completării Dosarului Cererii de Finanțare, dar şi a depunerii acestuia, fără a mai fi necesară deplasarea la Oficiile
județene ale APDRP. În aceeaşi ordine de idei, sistemul va permite eliminarea oricăror suspiciuni
privind depunerea şi înregistrarea proiectelor. Depunerea online reprezintă un prim pas de simplificare a procedurilor de lucru cu beneficiarii, astfel încât beneficiarii să nu mai fie puşi pe drumuri
şi să se evite pierderea de timp şi de bani.” a precizat directorul general al APDRP, David Eugen Popescu.
După completarea datelor obligatorii de identificare ale solicitantului şi proiectului propus pentru finanţare, Cererea de Finanţare împreună cu
anexele aferente vor fi încărcate pe pagina de internet www.apdrp.ro. Dacă încărcarea a fost realizată cu succes, se va emite un bon de ordine aferent depunerii respective. Alocarea bonurilor de
ordine se va realiza prin generarea unei secvenţe
unice pe sesiune. ulterior, dacă proiectul este dewww.adrmuntenia.ro

David Eugen Popescu, directorul general APDRP

clarat neconform, solicitantul va fi notificat în acest sens. Dacă proiectul este conform, acesta va
urma toate etapele procedurale de evaluare şi selecţie.
„Subliniez importanța ca solicitanții să depună din timp proiectele, pentru a evita respingerea proiectului pentru că a depăşit termenul limită de depunere – nu se poate depăşi nici cu un
minut ora de închidere a sesiunii, dat fiind faptul
că sistemul închide automat sesiunea. De asemenea, dacă proiectul se depune din timp, în cazul în
care acesta este neconform, solicitantul are timp
să corecteze eroarea şi să depună din nou proiectul în cadrul aceleiaşi sesiuni.” a menţionat David
Eugen PoPESCu.
toate precizările privind procesul de depunere
online vor fi detaliate în ghidul Solicitantului şi,
după aprobarea acestuia, vor fi publicate pe pagina de internet a APDRP.

Sursa: www.apdrp.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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APDRP va primi online cererile de finanţare
pentru proiectele de dezvoltare rurală
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia
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Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. De asemenea, au fost semnate 533 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 3.127.320.061,75 lei. Din cele 533 de
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

INFO REGIO

Până în data de 14 aprilie 2014, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 1.173 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul

Info Regional Sud Muntenia
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S-a mărit lista de proiecte
eligibile în cadrul Operaţiunii
„Sprijin pentru IMM-uri”

Autoritatea de Management
pentru Programul operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice (AM PoSCCE) a majorat
suma alocată pentru contractarea
proiectelor depuse în cadrul operaţiunii 1.1.1.A1 „Sprijin financiar cu
valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi
6.375.000 de lei, acordat pentru investiții în întreprinderile mici şi
mijlocii – apel nr. 3″, ca urmare a
economiilor rezultate din rezilieri şi
renunţării la contracte.
Ca urmare, AM PoSCCE a notificat pentru contractare solicitanţii din lista de rezervă, cu punctaj
de până la 85,50 puncte inclusiv.

în măsura în care se vor mai
realiza economii, vor putea fi notificaţi următorii solicitanţi din
lista de rezervă ce rămâne deschisă, contractarea fiind posibilă numai până în data de 30 iunie a.c..

Sursa: www.finantare.ro

11
Instrucţiune privind
eligibilitatea
cheltuielilor pe
proiectele finanţate
prin Operaţiunea
„Internaţionalizare”
– apel 2011

Autoritatea de Management pentru
Programul operaţional Sectorial „Creşterea Competitivității Economice”
(PoS CCE) a emis o Instrucţiune privind asigurarea eligibilităţii cheltuielilor ce vor fi realizate de către beneficiarii operaţiunii 1.1.3 „Sprijin pentru accesul IMM pe noi piețe şi internaționalizare”, apel 2011.
Documentul poate fi consultat pe
website-ul Agenţiei dedicat exclusiv
PoS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro,
secţiunea Documente utile > Informare > Instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea204-1393919268.pdf.

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

www.adrmuntenia.ro

de Management PoS CCE, 26 de cereri de finanţare
pentru care se va acorda finanţare din Axa prioritară
1 „Un sistem de producție inovativ şi eco-eficient”,
DMI 1.1 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”,
operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile şi intangibile”, Schema de finanţare A1 „Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000
lei pentru investiții în întreprinderile mici şi mijlocii”. valoarea financiară nerambursabilă solicitată de
cele 26 de cereri este de 123.629.954,48 lei.
Până în data de 14 aprilie au fost semnate de
beneficiar şi de ADR Sud Muntenia 22 de contracte
de finanţare cu o valoare nerambursabilă solicitată de
108.354.350,97 lei. 20 dintre acestea au fost semnate şi de către Autoritatea de Management, fiind în
prezent în implementare şi însumează o valoare totală a finanţării neramburabile solicitate de
98.418.029,22 lei. Alte două contracte semnate au
fost transmise la AM PoSCEE în vederea avizării. Celelalte 4 proiecte au fost retrase/respinse.
începând cu data de 5 martie 2014 au fost preluate, în vederea contractării, 9 proiecte (5 proiecte
cu implementare în Regiunea Sud Muntenia şi 4 proiecte cu implementare în Regiunea Bucureşti-Ilfov),
pentru care se va acorda finanţare din Axa prioritară 1
„Un sistem inovativ şi ecoeficient de producție”, Domeniul de intervenţie 1.1 „Investiții productive şi
pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM”, operaţiunea b) „Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale”.
valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele
9 cereri de finanţare este de 1.394.150,58 lei.
în data de 25 martie 2014 a fost semnat Actul
adiţional nr. 1/2014 la Acordul-cadru de delegare a
atribuţiilor privind implementarea PoS CCE 2007 2013, în urma căruia au fost preluate în vederea evaluării/ selecţiei/ contractării, 66 de proiecte depuse
în cadrul Axei 3 „Tehnologia Informației şi Comunicațiilor pentru sectoarele privat şi public”, respectiv
operaţiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la Internet
şi la serviciile conexe” din cadrul Domeniului de
intervenţie „Susținerea utilizării tehnologiei informației şi comunicațiilor” – apelul 2, proiecte ce se
implementează în regiunea Sud Muntenia. valoarea
financiară nerambursabilă solicitată prin cele 66 de
cereri de finanţare este de 5.069.731,63 lei.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 14 aprilie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a preluat de la sediul
Autorităţii de Management pentru PoS CCE 172 de
cereri de finanţare aferente Axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ şi ecoeficient”, din care
161 de proiecte au fost finalizate, 6 au fost reziliate/
retrase, iar 5 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 205 cereri în urma procesului de evaluare
desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru Dezvoltare Regională şi a Autorităţii de Management pentru
PoS CCE. Din cele 205 cereri, 159 de contracte de
finanţare semnate (din care 8 contracte au fost reziliate), 6 contracte au fost transmise la AM PoS CCE
în vederea semnării, 10 contracte se află în pregătire
la ADR SM / oI PoS CCE, 10 sunt retrase şi 20 respinse. Suma nerambursabilă solicitată prin cele 159 de proiecte aflate în implementare este de 149.732.891,32
lei. Finanţarea nerambursabilă se va acorda prin Programul operaţional Sectorial „Creşterea Competitivității Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Un
sistem de producție inovativ şi ecoeficient”, DMI 1.1
„Investiții productive şi pregătirea pentru competiția pe piață, în special a IMM-urilor”, operaţiunea
a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiții 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 Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de
cereri pentru care se va acorda finanţare din Axa
prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ şi ecoeficient”, DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operaţiunea 2 „Sprijin pentru consultanță 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 au fost retras, iar 77 au fost admise din
punct de vedere 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

Info Regional Sud Muntenia
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Alexandru Zancă (stânga), medaliat cu aur la olimpiada de Ştiinţe a uniunii Europene

Aur pentru ploieşteanul Alexandru Zancă,
la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene

» Elev în clasa a X-a la Colegiul
Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti,
Alexandru Zancă s-a întors
cu medalia de aur de la Olimpiada
de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO),
din Grecia

obişnuit cu cele mai strălucitoare medalii,
deşi este elev doar în clasa a x-a, Alexandru Zancă
s-a întors din grecia cu medalia de aur obţinută la
olimpiada de Ştiinţe a uniunii Europene (EuSo),
care s-a desfăşurat la Atena în perioada 30 martie
– 6 aprilie.
Ploieşteanul Alexandru Zancă a ajuns în delegaţia de şase elevi ai României după ce, anul trecut, a câştigat premiul I la olimpiada naţională de
Biologie şi a promovat, în februarie, şi un test de
baraj la Facultatea de Biologie a universităţii Bucureşti. „În Grecia am dat două teste practice, fiecare de câte patru ore, la biologie, fizică şi chimie. Am fost împărțiți în două echipe formate din
câte trei elevi, iar eu am susținut partea de biolowww.adrmuntenia.ro

gie.”, ne-a spus Alexandru. Ambele echipe ale României au obţinut medalii de aur, prin cumularea
punctajelor de la fiecare probă, acesta fiind cel
mai bun rezultat în istoria participării ţării noastre
la acest concurs, ajuns la a xII-a ediţie.
Performanţa este cu atât mai mare cu cât la
EuSo au participat, anul acesta, elevi din 25 de
ţări, iar România a fost singura ţară, alături de germania, care a obţinut medalii de aur cu ambele echipe.
olimpicul din Ploieşti îşi petrece majoritatea
timpului studiind biologia, fizica şi chimia, iar în
puţinul său timp liber rămas citeşte tot ce-i pică
în mână. Ştie foarte clar că viitorul său va avea o
strânsă legătură cu cele trei discipline, dar încă nu
s-a hotărât unde va urma facultatea şi nici dacă va
pleca din România. „Cred că este încă prea devreme, sunt în clasa a X-a, mai am timp. Chiar nu mam gândit, ştiu că am foarte multe posibilități în
care pot să fructific această pasiune pentru ştiință”, spune Alexandru Zancă.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
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La începutul toamnei se finalizează
lucrările de amenajare a Parcului Ştrand din Piteşti
Argeş

Proiectul pentru renovarea Parcului Ştrand a
început să se desfăşoare odată cu începutul acestei
primăveri. Acum spaţiul de relaxare arată ca un
adevărat şantier în lucru, însă promite a fi deosebit. totodată, va reprezenta o continuitate a Parcului Lunca Argeşului. Parcul va fi amenajat cu flori
şi va fi frumos iluminat.
Amenajarea spaţiului pentru recreere va fi ga-

Călăraşi

S-a inaugurat Staţia de apă
din Lehliu-Gară

S-au încheiat lucrările la Statia de tratare apa
din Lehliu-gară. obiectivul face parte din proiectul
„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în județul Călăraşi”.
Proiectul este finanţat prin PoS Mediu şi implică investiţii privind tratarea şi distribuţia apei
potabile, precum şi tratarea şi colectarea apei
uzate pentru şase aglomerări din judeţele Călăraşi
www.adrmuntenia.ro

ta în perioada august - septembrie a acestui an. Lucrările se derulează în cadrul unui proiect finanţat cu
fonduri europene nerambursabile din cadrul Programului operaţional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere”, DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare
urbană”, Subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană”.

Sursa: www.ziartop.ro

şi Ialomiţa. Proiectul acoperă şase aglomerări (Călăraşi, urziceni, olteniţa, Lehliu, Fundulea, Budeşti). 100% din populaţia acestor aglomerări va fi
conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea
astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă.
Investiţia este estimată la 370 milioane de lei, din
care 302 milioane de lei sunt fonduri uE.

Sursa: www.arenaconstruct.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Punct de informare turistică
în zona Peştera

15

INFO JUDEŢE

în data de 12 aprilie a fost inaugurat de către
conducerea Consiliului judeţean Dâmboviţa punctul
de informare turistică din Bucegi, obiectiv situat
în apropierea Serviciului Salvamont Dâmboviţa.
Punctul de informare a costat 250.000 de lei
şi face parte din proiectul „Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Natural Bucegi, precum şi conştientizarea publicului şi
a factorilor de interes pentru un management protectiv al acesteia”, finanţat pe PoS Mediu, cu fonduri europene în valoare de 2,4 milioane de lei.
Dotat cu tehnologie de ultimă informaţie, centrul îi aşteaptă pe turiştii ce vor ajunge în zona
Peştera.
La inaugurare au luat parte, alături de preşedintele şi vicepreşedintele Cj Dâmboviţa, Adrian
țuţuianu, şi gabriel grozavu, directorul Parcului natural Bucegi, Horia Iuncu, dar şi salvamontişti, iubitori ai muntelui şi primarii din Pietroşiţa şi Moroieni.
Sursa: www.gazetadambovitei.ro

Cererea de finanţare
pentru consolidarea Colegiului „Ion Maiorescu"
din Giurgiu a trecut de prima etapă a procesului
de evaluare în cadrul programului Regio
Giurgiu

» Cererea de finanţare pentru
continuarea lucrărilor de consolidare
a Colegiului Naţional „Ion Maiorescu”,
depusă de Primăria municipiului
Giurgiu la ADR Sud Muntenia în urma
redeschiderii liniei de finanţare pe
POR 2007 - 2013, a trecut de prima
etapă a procesului de evaluare.

Această primă secţiune a evaluării a constat
în verificarea administrativă a dosarului de achiziţie publică pentru atribuirea contractului, iar
printr-o notificare primită în data de 9 aprilie, municipalitatea a fost înştiinţată că proiectul a fost
www.adrmuntenia.ro

declarat conform şi poate trece în etapa următoare.
în cel mult zece zile lucrătoare, Primăria Municipiului giurgiu va depune la sediul organismului
Intermediar ADR Sud Muntenia cererea de finanţare împreună cu anexele aferente, în cadrul celei
de-a doua secţiunii a procesului de evaluare.
Dacă va trece şi de această a doua etapă şi se
va semna contractul de finanţare, lucrările de consolidare a liceului, ce presupun o sumă importantă
de 28 de miliarde de lei vechi, fără tvA, vor fi efectuate cu bani de la uniunea Europeană, fără a mai
trebui să fie suportate din bugetul local al municipiului.
Sursa: www.administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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APDRP, în vizită la
zece proiecte din Ialomiţa, finanţate prin PNDR
Ialomiţa

APDRP desfăşoară în acest an o amplă campanie de promovare a proiectelor de succes din ţară,
realizate prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR). în cadrul campaniei, repre-

Prahova

Crucea Caraiman,
restaurată de norvegieni

Crucea Caraiman, intrată în Cartea Recordurilor ca fiind cea mai înaltă cruce amplasată pe un
vârf de munte, va fi restaurată în cadrul unui proiect finanţat din fonduri norvegiene, ce are o valoare de două milioane de euro.
Potrivit managerului de proiecte cu finanţare
europeană din Primăria Buşteni, Ion vasilescu, contractul presupune atât restaurarea monumentului,
cât şi realizarea unui muzeu la baza acestuia, a
unei platforme de belvedere suspendate şi a unor
instalaţii moderne de vizionare şi filmare.
„De la inaugurarea din 1928, Crucea Caraiman
nu a avut nici măcar o reparație majoră. (...) Am
găsit o sursă pentru a reface acest monument. Lucrarea se face de o calitate extraordinară şi se încearcă folosirea aceloraşi materiale cu care s-au
făcut inițial postamentul şi partea metalică. Este
un proiect mare, în valoare de două milioane de
euro, ce va fi finanțat cu un fond extern norvegian
ce este eligibil doar pe refacerea monumentelor
în România”, a precizat Ion vasilescu.
A fost iniţiată şi o campanie de strângere de
fonduri, intitulată „Dați un ban pentru Caraiman”, ce
ar putea asigura cofinanţarea pentru acest proiect.
www.adrmuntenia.ro

zentanţii agenţiei, au efectuat, săptămâna trecută, vizite la zece proiecte implementate în judeţul Ialomiţa. „Scopul acestor vizite a fost de a
prezenta către publicul țintă impactul pe care
fondurile europene le-au avut în respectivele comunități”, a declarat nicolae Drogeanu, directorul
oficiului judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Ialomiţa.
în cadrul vizitelor a fost realizat un dialog direct cu beneficiarii fondurilor europene şi cu oficialităţile, pentru a înţelege corect şi concret mecanismul de accesare al fondurilor europene, precum şi pentru a identifica oportunităţi de investiţii
în mediul rural.

Sursa: adevarul.ro

Crucea Caraiman, monument istoric clasat în
grupa A, a fost desemnată cea mai înaltă cruce din
lume amplasată pe un vârf montan, aceasta fiind
situată la altitudinea de 2.291 de metri. Crucea a
fost construită între anii 1926 şi 1928 în memoria
eroilor români din Primul Război Mondial. Monumentul are o înălţime totală de 39,5 metri, din
care 8,37 metri măsoară soclul, anvergura braţelor
orizontale fiind de 14,97 metri.

Sursa: ph-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Zece proiecte implementate
în judeţul Ialomiţa au fost vizitate în
săptămâna trecută de către mai mulţi
reprezentanţi ai Agenţiei de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(APDRP), în cadrul unei campanii de
promovare a proiectelor de succes
finanţate prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală.

Info Regional Sud Muntenia
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Proiecte de investiţii
pentru dezvoltarea urbană a municipiului
Alexandria în perioada 2014 – 2020

Teleorman

» 5.600 miliarde de lei vechi
este suma pe care municipalitatea
speră să o investească în Alexandria în
perioada 2014 – 2020. Cei mai mulţi
bani, peste 1,5 miliarde de lei vechi
vor fi investiţi pentru regenerarea
urbană.

Până în anul 2020, Alexandria ar putea arăta
ca un oraş occidental. Cele mai mari investiţii pe
care conducerea primăriei le vizează pentru perioada 2014 - 2020 se referă la regenerarea urbană.
Autorităţile publice locale doresc să se investească
www.adrmuntenia.ro

fonduri pentru realizarea unor obiective de înfrumuseţare a municipiului. Pe strada Dunării se doreşte construirea unui pasaj subteran, iar în centrul
reşedinţei de judeţ sunt planificate lucrări de modernizare a zonei, unde se doreşte schimbarea placajului de marmură.
De asemenea se va readuce la viaţă clădirea
dezafectată a fostului cinematograf, ce va fi transformată în centru multifuncţional pentru tineri, iar
pentru copii se doreşte amenajarea unui parc tematic „Ţara piticilor” între sediile primăriei şi al
Casei de cultură.
Sursa: www.ziarulmara.ro
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REVISTA PRESEI

arenamedia.ro / 11 aprilie 2014

Ziarul Dâmboviţa / 10 aprilie 2014

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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. III, cam. 117, 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 / 0343/101.139
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 / 14 aprilie 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.

