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EVENIMENTE

S-au finalizat lucrările de reabilitare
a Colegiului Pedagogic „Carol I” din Câmpulung,
realizate cu fonduri Regio

În data de 22 mai, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, împreună cu directorul adjunct
al Direcţiei Organism Intermediar POR, Mariana vişan, au participat la recepţia lucrărilor realizate în
cadrul proiectului „Consolidare, reabilitare Colegiul
Pedagogic Carol I” din municipul Câmpulung.
unitatea Administrativ-teritorială Câmpulung
Muscel a semnat în luna august 2010 contractul de
finanţare pentru care a primit asistenţă nerambursabilă în cadrul programului Regio, Axa prioritară 3
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
(continuare în pagina 3)
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

(continuare din pagina 2)
Contractul de finanţare, în valoare totală de
12.137.251,10 lei (valoarea totală eligibilă: 9.793.029,40
lei), s-a derulat pe o perioadă de 46 de luni. Cu ajutorul fondurilor Regio s-au realizat lucrări de reabilitare şi modernizare a unităţii şcolare şi s-au
achiziţionat echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii It (20 de table interactive, 20 de kituri videoproiecţie, 20 de calculatoare portabile,
20 de licenţe sistem de operare, 20 de licenţe Office, un software educaţional, 2 laboratoare fonice). Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare
a actului didactic şi creşterea atractivităţii viitoare
a colegiului, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice cu un grad ridicat de calificare, cu
scopul de a păstra statutul de instituţie de învăţământ etalon.
Colegiul Pedagogic „Carol I” din Câmpulung
Muscel este continuatorul Școlii normale înfiinţate
în anul 1867, la Bucureşti, sub patronajul regelui Carol I. Clădirea în care funcţionează a fost construită în perioada 1892 - 1895, tot sub patronajul regelui Carol I, care a donat din caseta proprie 12.000
de galbeni, la care se adaugă contribuţia autorităţilor locale şi a Ministerului Instrucţiunii Publice.
Colegiul „Carol I” este o şcoală românească etalon,
fiind prima instituţie de învăţământ din România,
care a beneficiat de energie electrică şi de primul
cinematograf. De-a lungul anilor, de pe băncile acestei şcoli au ieşit promoţii de absolvenţi bine pregătiţi care au contribuit ulterior la educarea tinerelor generaţii, ca învăţători şi profesori de renume.
Durata de implementare a proiectului de consolidare şi reabilitare a Colegiului „Carol I” a fost de
46 de luni.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Colaborare între Organismele Intermediare
din Sud Muntenia pentru gestionarea eficientă
a programelor finanţate din fonduri structurale

» Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat
marţi, 20 mai, cea de-a şasea
Sesiune de informare destinată
Organismelor Intermediare
din regiunea Sud Muntenia.

Acest eveniment a avut ca scop realizarea unui schimb de experienţă între Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operaţionale în regiunea de dezvoltare Sud
Muntenia. Reprezentanţii Organismelor Intermediare au susţinut prezentări despre stadiul şi impactul implementării programelor pe care le gestionează la nivelul regiunii noastre, situaţia proiectelor depuse şi contractate, precum şi tipurile
de probleme întâmpinate de aplicanţi în derularea
contractelor de finanţare în perioada de programare 2007 – 2013. totodată, în cadrul acestei întâlniri s-au purtat discuţii referitoare la următoarea
perioadă de programare 2014 – 2020. În acest sens,
şefa Serviciului Comunicare din cadrul ADR Sud
Muntenia, Cristina Radu, a prezentat priorităţile
de investiţii descrise în draftul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, document consultativ publicat de Autoritatea de Management pentru
POR în luna martie a.c..
www.adrmuntenia.ro

În vederea consolidării colaborării dintre responsabilii de implementarea Programelor Operaţionale de la nivelul regiunii Sud Muntenia, în perioada de programare 2014 - 2020 se va realiza o
bază de date comună cu proiectele finanţate din
fonduri nerambursabile prin programele care se
derulează în regiunea noastră. Astfel, va fi creat
portofoliul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale, ce va permite evaluarea impactului programelor de finanţare în regiunea Sud
Muntenia.
La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Biroului Regional de Cooperare transfrontalieră România – Bulgaria, ai Organismului Intermediar Regional Sud Muntenia pentru Dezvoltarea Resurselor umane, ai Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, precum şi reprezentanţi ai
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi.
Întâlnirea de lucru a fost finanţată prin Regio,
Axa prioritară 6 „Asistenţă tehnică”, şi a avut ca obiectiv principal diseminarea rezultatelor Programului Operaţional Regional, precum şi facilitarea
unui schimb de experienţă între Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operaţionale în regiunea de dezvoltare Sud
Muntenia.
http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 177 / 20 - 26 mai 2014

5

Seminar de instruire pentru noii beneficiari
de fonduri Regio

mente ce trebuie să însoţească cererile de plată).
totodată, beneficiarii de fonduri Regio au fost informaţi despre cum trebuie realizate achiziţiile
publice în cadrul proiectului‚ principii şi reguli, întocmirea documentaţiei de atribuire, precum şi
despre conformitatea dosarului achiziţiei.

În data de 20 mai, reprezentanţii ADR Sud Muntenia au participat la reuniunea de lucru a Autorităţii
de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) şi a Agenţiilor pentru dezvoltare regională pentru discutarea aspectelor care necesită clarificări în procesul de elaborare a POR 2014 – 2020 –
propuneri de realocări financiare la nivelul regiunii,
aspecte instituţionale POR – asistenţă tehnică, comitet de monitorizare, CLLD (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea Comunităţii) –, pentru a
rezolva problema marginalizării urbane.
Pentru a veni în sprijinul comunităţilor marginalizate din România, Banca Mondială furnizează consultanţă Autorităţilor de Management şi Agenţiilor
pentru dezvoltare regională în vederea consolidării
cadrului de implementare. În acest sens a elaborat
un ghid CLLD – „Instrumente de intervenţie Integrată”, Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, şase concepte pilot, precum şi o broşură.

Zonele urbane marginalizate, care se regăsesc
în toate regiunile ţării, sunt „problematice” şi necesită intervenţii, nu din cauza concentrării unui
anumit grup etnic (cum sunt romii), ci a unei combinaţii de factori, şi anume: locuinţe inadecvate,
străzi insalubre, numărul mare de gospodării cu venituri mici, nivelul scăzut al educaţiei şi al calificărilor cerute pe piaţa muncii, starea de sănătate precară a populaţiei, ponderea mare a mamelor singure, numărul mare de copii, şcoli de proastă calitate sau segregate şi rata ridicată a infracţiunilor minore.
În partea a doua a întrunirii s-a desfăşurat reuniunea finală a proiectului privind comunităţile defavorizate, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Documentele elaborate în cadrul acestui proiect
au furnizat informaţii pentru fundamentarea axei
prioritare a POR privind comunităţile defavorizate,
care va fi implementată prin intermediul CLLD.

EVENIMENTE

Agenţia pentru Dezvoltare Regională a organizat în data de 21 mai, la sediul din Călăraşi, un seminar de instruire destinat noilor beneficiari de fonduri nerambursabile alocate prin programul Regio.
Întâlnirea de lucru a fost destinată reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai mediului
de afaceri din regiunea Sud Muntenia, care au semnat de curând contractele de finanţare în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Scopul organizării acestui eveniment a fost de a informa noii beneficiari despre etapele implementării
proiectelor finanţate prin programul Regio.
În cadrul instruirii, echipele ce asigură managementul proiectelor au primit informaţii de specialitate despre procesul de derulare a proiectelor,
despre regulile privind identitatea vizuală Regio ce
trebuie să fie respectate în activităţile de informare şi publicitate, precum şi despre documentele
folosite în implementarea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, termen de depunere, docu-

ADR Sud Muntenia, la reuniunea de lucru privind procesul
de elaborare a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează marţi, 27 mai, Întâlnirea anuală
destinată Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia. Evenimentul se va desfăşura, începând cu ora
10:30, în sala mare de şedinţe a sediului Agenţiei
din municipiul Călăraşi.
Scopul acestei întâlniri este de a prezenta stadiul de implementare a Programului Operaţional
Regional 2007 – 2013 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, precum şi cele mai utile canale
de comunicare şi promovare a rezultatelor proiectelor finanţate prin Regio. totodată, cu această
ocazie vor fi prezentate priorităţile de finanţare
ale regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 –
2020 - oportunităţile de finanţare din POR 2014 –
2020 şi domeniile prioritare ale Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

EVENIMENTE VIITOARE

Întâlnirea anuală
destinată
Reţelei
de Informare REGIO
Sud Muntenia

Sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Conferinţa Finală
a Proiectului Sud-Est European M2RES

În data de 28 mai, reprezentanţii ADR Sud Muntenia vor participa la Conferinţa internaţională a
proiectului Sud-Est European M2RES „Strategii de
recuperare a terenurilor marginale – investiţiile
în noile tehnologii de producere a energiei”, ce se
va desfăşura la Bucureşti. La acest eveniment sunt
invitaţi oameni de afaceri, experţi şi autorităţi locale din ţările sud-est europene, precum grecia, Austria, Slovenia, ungaria, Bulgaria, Muntenegru şi Albania.
Cu această ocazie vor fi prezentate cadrul de
cooperare SEE şi realizările majore ale proiectului
M2RES „De la terenuri marginale la amplasamente
pentru producerea energiei din surse regenerabile”. De asemenea, vor fi oferite exemple de strategii, politici şi propuneri în susţinerea utilizării
eficiente a resurselor şi tehnologiilor pentru realizarea de investiţii în producerea energiei curate pe
www.adrmuntenia.ro

terenuri marginale în ţările sud-est europene.
În partea a doua a evenimentului, experţii invitaţi şi membrii bordului tehnic internaţional al proiectului M2RES vor susţine alocuţiuni privind cadrul
general al programelor de finanţare 2014 – 2020, în
scopul identificării integrării macrostrategiilor şi
includerea priorităţilor energetice în noile programe de cooperare, precum şi în scopul includerii strategiilor M2RES în priorităţile noilor programe de finanţare.
totodată, cu aceasta ocazie, România, prin partenerii din cadrul proiectului M2RES – EnERO şi APSnE
SunE – va prezenta proiectul pilot „Centrala Electrică Fotovoltaică de 0,5 MW Giurgeni, realizată
pe un teren saturat, investiţia Consiliului Local Ialomiţa, pentru alimentarea cu energie curată a
clădirilor publice”.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» În data de 20 mai
a fost deschisă prima
sesiune de cereri de
proiecte aferentă
exerciţiului financiar 2014
- 2020, respectiv pe
Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR)
2014 – 2020. Este vorba de
Măsura 121 „Modernizarea
exploataţiilor agricole”,
iar evenimentul oficial de
deschidere a avut loc la
sediul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.

Sesiunea este deschisă în perioada 20 mai – 18 iulie 2014. fondurile disponibile pentru această
sesiune a Măsurii 121 sunt de 150
milioane de euro. Din această sumă, 35 milioane de euro vor fi destinate fermelor de familie (din totalul sumei, 50% este alocat fermelor vegetale şi 50% fermelor zootehnice). Alte 15 milioane de euro sunt alocate integral pentru îndeplinirea standardelor în sectorul zootehnic.
Pentru exploataţiile agricole
este disponibilă o alocare de 100
milioane de euro (din totalul sumei, 50% pentru fermele vegetale şi 50% pentru fermele zootehnice). În cazul proiectelor de investiţii în exploataţii agricole, în
funcţie de priorităţile politicii agricole, s-a realizat o departajare
foarte clară între investiţiile în achiziţiile de utilaje şi cele în conwww.adrmuntenia.ro

struirea sau modernizarea spaţiilor destinate producţiei agricole.
Astfel, fermierii care doresc să
realizeze investiţii în sectorul vegetal prin achiziţii de utilaje au la
dispoziţie o alocare de 40.000.000
de euro, iar pentru construcţii – montaj, de 10.000.000 de euro. Pentru sectorul zootehnic, fermierii au
la dispoziţie pentru achiziţii de utilaje o alocare de 10.000.000 de euro, iar pentru construcţii – montaj,
de 40.000.000 de euro.
„În cadrul noului PNDR vom
avea mai puţine măsuri decât în
precedentul şi aş dori să punctez
faptul că s-a mizat foarte mult
pe simplificare, pe limitarea pe
cât posibil a birocraţiei. Astfel,
se va observa că s-a redus numărul de documente, avize sau acorduri solicitate beneficiarilor. Ca
o noutate, s-a introdus sistemul
de depunere online. De asemenea, pe zona de achiziţii, acolo
unde au fost foarte multe probleme pe care le-au întâmpinat
atât autorităţile publice, cât şi
beneficiarii privaţi, vom avea o
listă de preţuri de referinţă pentru ca aceştia să nu mai fie nevoiţi să parcurgă acea procedură
complicată prevăzută în PNDR.
Nu în ultimul rând, controalele
efectuate de Agenţia de Plăţi vor
fi reduse la minimum posibil, dar
în acelaşi timp ne vom asigura că
totul se desfăşoară în mod transparent şi corect în conformitate
cu Regulamentele Europene”, a declarat ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin.
Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor
europene

Eugen Teodorovici:
România poate fi la final
de 2014 un model
de atragere a fondurilor
europene cu un sistem nou,
simplificat, eficientizat

Ministrul fondurilor europene, Eugen teodorovici, a declarat în data de
22 mai, la Oradea, că România reuşeşte să atragă fondurile alocate de uniunea Europeană, dovada cea mai clară fiind faptul că din mai 2012 şi până
în prezent, ţara noastră a solicitat peste 5 miliarde de euro. În aceeaşi perioadă, România a şi încasat o sumă de
peste 5 miliarde de euro, în timp ce în
anii anteriori s-a primit doar suma de
1,4 miliarde de euro din fondurile europene alocate de Comisie.
„Suntem pe un drum bun în ceea ce
priveşte atragerea fondurilor europene în ţara noastră. Am simplificat
sistemul şi am dus România acolo unde merita să fie, pe un loc consolidat
în Europa. În următoarele două săptămâni vom primi, probabil, comentarii pe textul formal al Acordului de
Parteneriat, iar în această vară va avea loc şi semnarea. Este un pas deosebit de important pentru România, următoarea perioadă de programare fiind una în care nu ne permitem să comitem greşelile fostei guvernări, ci să
cheltuim toţi banii europeni alocaţi
ţării noastre. România poate fi la final
de 2014 un model de atragere a fondurilor”, a subliniat Eugen teodorovici.
Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

A fost lansat primul apel de
proiecte pe noul exerciţiu
financiar 2014 - 2020!
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În cadrul evenimentul de deschidere a primei
sesiuni de cereri de proiecte pentru modernizarea
exploataţiilor agricole prin Măsura 121 a PnDR
2014 – 2020, premierul victor Ponta a adresat felicitări echipei de la Ministerul Agriculturii pentru
că sunt primii care încep depunerea de proiecte
pe noul exerciţiu financiar 2014 - 2020.
Domnia sa a menţionat: „Din acest punct de
vedere vreau să vă rog să aveţi grijă ca totul să se
desfăşoare cât mai transparent şi apreciez foarte
mult faptul că ajungem şi noi în secolul al XXI-lea
şi poate că o să vedem cât mai puţine bibliorafturi
şi teancuri de hârtii care se plimbă între diverse
instituţii – ministere şi autorităţi. Evident că mediul online nu va fi de la început uşor de accesat

pentru toată lumea, dar oamenii se învaţă cu binele şi în momentul în care nu vor mai trebui să
facă 500 de copii şi dosare şi vor accesa online, în
mod sigur vor învăţa mai repede decât ne închipuim noi”.
De asemenea, premierul a subliniat că Ministerul Agriculturii trebuie să fie vigilent la celelalte probleme pe care le ridică agricultura: „partea de finanţare, creditarea, în aşa fel încât să avem un sistem care să funcţioneze din ce în ce mai bine”. În
final, victor Ponta a punctat faptul că agricultura
va beneficia de sprijinul guvernului, întrucât este
un sector care va asigura României dezvoltarea în
perioada următoare.

Sursa: www.finantare.ro

Finanţarea pentru supravieţuire: IMM-urile româneşti,
faţă în faţă cu sistemul bancar

Pe fondul scăderii puternice a inflaţiei anuale,
de la 5,97% în ianuarie 2013 până la 1,06% în ianuarie 2014, au scăzut dobânzile la creditele acordate
persoanelor juridice. După ce au stagnat timp de
trei ani peste plafonul de 10%, dobânzile în lei au
scăzut la 7,75% în 2013 şi au atacat cota de 7% în
ianuarie 2014. Cele în euro s-au stabilizat undeva
în jurul cotei de 5% pe an.
Deşi s-a comprimat de la circa zece procente
la două procente în ultimii cinci ani, decalajul dinwww.adrmuntenia.ro

tre dobânzile la creditele noi acordate societăţilor
nefinanciare în lei şi cele în euro rămâne destul de
ridicat, spre deosebire de situaţia din domeniul imobiliar pentru populaţie, unde s-a ajuns la egalitate.
Efectul este cu atât mai consistent cu cât inflaţia este mai scăzută, iar marja de profitabilitate
rămâne afectată de cererea internă încă destul de
anemică.

Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Reguli noi pentru fermierii mici şi mijlocii
care vor bani de la UE
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» Fundaţia Școala Română de
Afaceri a Camerelor de Comerţ şi
Industrie – Filiala Călăraşi
implementează, în perioada aprilie septembrie 2014, două proiecte pentru
care a primit finanţare în cadrul
Programului Operaţional de Pescuit,
Axa prioritară 4 „Dezvoltarea durabilă
a zonelor pescărești”, Măsura 3.1.1
„Formare, informare, diseminare
pentru dobândirea de noi competenţe
de către angajaţii din sectorul de
pescuit și sectoare ce susţin domeniul
pescuitului” – Strategia de dezvoltare
locală integrată a zonei pescăreşti –
DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ.

În perioada 7 aprilie - 7 septembrie 2014, Școala Română de Afaceri implementează proiectul cu
titlul ANTREPRENORIAT – CALE SPRE BUNĂSTARE,
ce vizează îmbunătăţirea competitivităţii sectorului pescăresc şi al celui turistic, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor care activează în sectorul pescăresc, dar şi a persoanelor implicate în domenii conexe acestuia.
În acest sens se vor desfăşura activităţi care să
conducă la atingerea următoarelor obiective specifice:
• dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită dezvoltarea spiritului antreprenorial;
• promovarea culturii antreprenoriale şi dezvoltarea programelor ce sprijină şi încurajează demararea afacerilor în activităţi conexe sectorului de
pescuit;
• îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor
necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităţi din domeniul pescuitului şi conexe acestui domeniu.
valoarea totală a contractului de finanţare este
www.adrmuntenia.ro

de 57.175,96 lei, din care 40.420,80 lei finanţare
nerambursabilă.
În cadrul acestui proiect se va organiza o vizită
tematică la proiecte de succes în domeniul pescuitului şi conexe acestuia şi, totodată, se doreşte ca
minim 15 persoane să-şi însuşească cunoştinţe despre antreprenoriat.
Cel de-al doilea proiect, denumit „OAMENI ȘI
ORGANIZAȚII – CONDIȚII DE SUCCES PENTRU DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ”, este implementat în perioada
28 aprilie - 28 septembrie 2014 şi are ca obiectiv
general îmbunătăţirea competitivităţii sectorului
pescăresc şi al celui turistic, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative
adresate persoanelor care activează în sectorul pescăresc, dar şi a persoanelor implicate în domenii conexe acestuia. Prin acest proiect se urmăreşte instruirea a minim 25 de persoane în managementul
organizaţiei, specific domeniului pescăresc. valoarea totală a proiectului este de 56.683,34 lei, din
care 40.420,80 lei finanţare nerambursabilă.
Informaţii suplimentare despre cele două contracte de finanţare puteţi obţine de la Școala Română de Afaceri Călăraşi, persoană de contact: Balaciu Marioara, manager de proiect, tel.: 0242/318.910.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REŢEAUA REGIO SUD MUNTENIA

Școala Română de Afaceri: Proiecte europene
pentru dezvoltarea zonei pescăreşti
Dunărea Călărășeană
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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. Până în prezent au fost semnate 538 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 3.153.532.600,74 lei. Din cele 538 de contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovarea potenţialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii 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 26 mai 2014, la sediul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.278 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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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

DMI 1.1.1 – A2 – Apel 4 - Investiţii mici

La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, până în prezent, au fost propuse spre finanţare 206 cereri în urma procesului de evaluare desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru Dezvoltare Regională şi a Autorităţii de Management POS CCE. Din cele 206 cereri, s-au semnat 169 de
contracte de finanţare (din care 27 de contracte în valoare de
20.978.749,33 lei Afn 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, 11 sunt retrase şi 20
respinse. Suma nerambursabilă solicitată prin cele 169 de proiecte
este de 153.378.984,96 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.

DMI 1.3.2 – Sprijin pentru consultanţă – evaluare

De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a preluat până la această dată 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 din punct de vedere
tehnico-financiar. valoarea financiară nerambursabilă aprobată
pentru cele 77 de proiecte este de 8.731.967,01 lei.

DMI 1.3.2 – Sprijin pentru consultanta – contractare

După selecţia proiectelor la nivel naţional, în funcţie de
punctajul acordat, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia a primit, în vederea contractării, un număr de 102
proiecte, din care 28 aparţin regiunii Sud Muntenia, iar 74 de
proiecte aparţin regiunii de implementare Bucureşti-Ilfov. Din
totalul proiectelor selectate s-au retras trei beneficiari, doi
au solicitat amanarea termenului de depunere a documentelor,
13 nu au transmis niciun document, iar 8 aplicanţi nu au transmis toate documentele necesare în vederea întocmirii contractului. Cele 102 proiecte primite în vederea contractării însumează o valoare nerambursabilă solicitată de 10.974.492,66
lei. Din totalul proiectelor primite în vederea contractării au
fost semnate de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia şi beneficiari, 76 de contracte care au fost transmise
www.adrmuntenia.ro

AM POS CCE în vederea avizării. Suma nerambursabilă solicitată pentru aceste contracte este de 7.789.263,79 lei. Din
cele 76 de contracte trimise AM POS CCE au fost avizate şi au
intrat în etapa de implementare 39 de contracte cu o valoare
financiară nerambursabilă aprobată de 4.147.673,63 lei.

DMI 1.1.1 – A1 – Apel 3 - Investiţii mari

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. Până în data de 26 mai 2014 au fost semnate de beneficiar, de
ADR Sud Muntenia şi de către Autoritatea de Management 22 de
contracte, acestea fiind în prezent în implementare şi având o valoare totală a finanţării nerambursabile solicitate de 98.418.029,22
lei. Celelalte 4 proiecte au fost retrase/respinse.

DMI 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale

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 producţie; Domeniul de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia
pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM; Operaţiunea b) – Sprijin
pentru implementarea standardelor internaţionale. valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele 9 cereri de finanţare
este de 1.394.150,58 lei. Dintre acestea, 3 au fost respinse. valoarea acestor cereri de finanţare respinse este de 47.299,53 lei.
În data de 26 mai au fost semnate 2 contracte de către Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi beneficiari. Acestea
au fost transmise AM POS CCE în vederea avizării. Suma nerambursabilă solicitată pentru aceste contracte este de 44.272,79 lei.

DMI 3.1.1 – Sprijinirea accesului la Internet şi
la serviciile conexe

În data de 25 martie 2014 a fost semnat Actul adiţional
nr. 1/2014 la Acordul-cadru de delegare a atribuţiilor privind
implementarea POSCCE 2007-2013, în urma căruia au fost preluate în vederea evaluării/selecţiei/contractării, 66 de proiecte depuse în cadrul Axei 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, respectiv
Operaţiunea 3.1.1. „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe” din cadrul Domeniului de intervenţie „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” – apelul
2, care se implementează în regiunea Sud Muntenia. valoarea
financiară nerambursabilă solicitată de cele 66 de cereri de
finanţare este de 5.069.731,63 lei. Din aceste cereri de finanţare, 61 se află în etapa de verificare a conformităţii administrative/eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară, iar 5
proiecte se află în etapa de contractare.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 26 mai 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 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.

Info Regional Sud Muntenia
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Performanţă istorică: Un piteştean
în lotul românesc, care a luat locul I la Olimpiada
Internaţională de Chimie

Argeş

Călăraşi

Comuna Dichiseni a primit
fonduri europene pentru înfiinţarea
unui club cu specific pescăresc

Comuna Dichiseni implementează, începând
cu data de 28 aprilie a.c., pe o perioadă de 17 luni,
în parteneriat cu Cj Călăraşi, proiectul „ÎNFIINȚARE
CLUB CU SPECIFIC PESCĂRESC” în comuna Dichiseni, finanţat prin Programul Operaţional de Pescuit, Axa prioritară 4 „Dezvoltarea durabilă a zonelor
pescăreşti”, Măsura 2.1.1 „Îmbunătăţirea competitivităţii zonei de pescuit, prin investiţii, în vederea îmbunătăţirii mediului de viaţă” – Strategia
de dezvoltare locală integrată a zonei pescăreşti –
DunăREA CăLăRăȘEAnă.
Obiectivul general vizează reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii socio-culturale (Căminul cultural din satul Coslogeni, comuna Dichiseni), prin realizarea unui cadru optim pentru
www.adrmuntenia.ro

diversificarea activităţilor în acest sens şi îmbunătăţirea serviciilor socio-culturale (Club cu specific
pescăresc), în vederea creşterii competitivităţii economice în zona Dunărea Călărăşeană.
Prin realizarea obiectivului de investiţii în zonă se va îmbunătăţi calitatea vieţii, şi va creşte gradul de conştientizare a cetăţenilor cu privire la pescuit şi importanţa acestuia pentru dezvoltarea economică a zonei, precum şi cu privire la unele probleme de mediu. În cadrul acestui proiect, ce are o
valoare totală de 1.501.629,47 lei, din care 1.212.413,55
lei finanţare nerambursabilă, se va amenaja un spaţiu cu o suprafaţă de peste 200 mp, pentru dezvoltarea activităţilor cu specific pescăresc.

Sursa: www.srafcalarasi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Radu Costin Bâzgă-nicolescu, elev în
Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti),
clasa a XII-a la Colegiul naţional „I.C. BrăDumitru Călugăru (clasa a XI-a/ Colegiul natianu” din Piteşti, a luat aurul la Olimpiada
ţional „Tudor Vladimirescu” din târgu jiu),
Internaţională de Chimie din Rusia. PiteşAndrei Iliescu (clasa a X-a/ Liceul Internateanul a făcut parte din lotul olimpic de
ţional de Informatică din Bucureşti) şi Radu
chimie al României, care a reuşit cea mai
Costin Bâzgă-nicolescu (clasa a XII-a/ Coimportantă performanţă din istoria particilegiul naţional „I.C. Brătianu” din Piteşti).
părilor româneşti. Profesorul său coordoConform Ministerului Educaţiei, la ediţia
nator de la colegiul piteştean este negoiţă Radu Costin Bâzgă-nicolescu din acest an a Olimpiadei Internaţionale de
neculai. Elevii din lotul olimpic de chimie
Chimie „D. Mendeleev” au participat 105
al României au obţinut cinci medalii de aur, o medalie elevi din 16 ţări. Concursul a presupus parcurgerea a
de argint şi o medalie de bronz la cea de-a 48-a ediţie trei probe, timp de cinci ore, dintre care două probe
a Olimpiadei Internaţionale de Chimie „D. Mende- teoretice şi una practică/ experimentală, toate cu un
leev”, desfăşurată în perioada 11 - 17 mai, la Moscova. grad de complexitate extrem de ridicat. Prima probă
Este cel mai bun rezultat din istoria participărilor ro- teoretică a cuprins opt probleme obligatorii, iar a doua
mâneşti la această competiţie, în urma căruia Româ- a avut ca obiectiv rezolvarea unei probleme (la alenia a ocupat primul loc pe echipe. Cei cinci elevi me- gere dintr-un set de trei) pentru fiecare din cele cinci
daliaţi cu aur sunt Andreea Maria filip (clasa a XII-a/ secţiuni incluse: chimie-fizică, ştiinţele vieţii, chimie
Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti), anorganică, chimie organică şi chimie analitică.
Sursa: www.proarges.ro
Ștefan Bogdan Ivan (clasa a XII-a/ Colegiul naţional de
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Dâmboviţa

Judeţul Dâmboviţa a fost reprezentat
la Festivalul Regiunilor de la Bruxelles

O delegaţie a Cj Dâmboviţa a participat la „Open Doors Day – Ziua porţilor deschise la instituţiile
europene din Bruxelles”, pentru a reprezenta judeţul Dâmboviţa la evenimentele organizate cu prilejul
aniversării a 20 de ani de existenţă a Comitetului Regiunilor Europei. Cu acest prilej a fost organizat şi
„Festivalul regiunilor şi oraşelor europene”, ce a
reunit standuri de prezentare şi promovare a regiunilor Europei. Comitetul Regiunilor Europene este instituţia care, an de an, reuneşte, sub egida „Festivalul
regiunilor şi oraşelor”, regiunile şi oraşele Europei –

Giurgiu

într-o expoziţie deschisă publicului larg şi care se bucură de un flux de vizitatori de aproximativ 4.000 de
persoane. La standul Dâmboviţei au fost expuse – alături de produse tradiţionale româneşti, cu specific
din zonă: ţuică, brânză, cozonac, broşuri de promovare a judeţului, prin care au fost prezentate diversitatea şi atractivitatea spaţiului dâmboviţean din
punct de vedere cultural şi turistic. Participarea judeţului Dâmboviţa pentru prima dată la „Open Doors
Day – Ziua porţilor deschise la instituţiile europene
din Bruxelles” s-a dovedit a fi una de succes, standul
de prezentare fiind unul dintre cele mai apreciate
din cele 37 prezente, în sprijinul acestor afirmaţii
stând afluenţa mare de vizitatori interesaţi de potenţialul turistic şi cultural al regiunii noastre.
Sursa: ziardambovita.ro

Chinezii îşi doresc să investească
în dezvoltarea judeţului Giurgiu

La iniţiativa Camerei de Comerţ şi Industrie a României, autorităţile publice locale, împreună cu oameni
de afaceri din domeniul agriculturii şi creşterii animalelor din judeţul giurgiu s-au întâlnit cu o delegaţie de
investitori din provincia Shan Xi – Republica China. Primarul nicolae Barbu a prezentat oportunităţile de investiţii pe care le oferă judeţul giurgiu, al căui municipiu reşedinţă de judeţ se află la doar 50 km de capitală: „Giurgiu se învecinează cu cel mai lung fluviu din
Europa, fluviu ce face legătura între 14 ţări europene.
Dunărea este şi un culoar navigal bun pentru transport
de mărfuri şi persoane, întrucât face legătura între Roterdam şi Marea Neagră. Municipiul Giurgiu se află şi
la intersecţia culoarului rutier paneuropaean, ce face
legătura între Nordul Europei şi Europa Orientală – Turcia. Dunărea este şi un important punct de dezvoltare
al oraşului şi a întregii zone agricole a judeţului Giurgiu, având ca specific cultura plantelor şi creşterea animalelor”. Delegaţiei chineze i-au fost prezentate totodată principalele linii de dezvoltare: canalul natural al
Dunării, ce face posibilă dezvoltarea giurgiului pe mai
multe planuri; viitorul port de ambarcaţiuni şi de petrecere a timpului liber; centrul trimodal de logistică
www.adrmuntenia.ro

din actualul port; Zona Liberă şi viitorul bazin portuar.
„Sper ca aceste informaţii să vă fie utile şi să vă trezească interesul pentru a dezvolta afaceri la Giurgiu,
asigurându-vă de tot sprijinul primăriei. Vă rog să transmiteţi acest mesaj şi altor potenţiali oameni de afaceri,
precizându-vă că din acest an şcolar la Liceul <<Tudor
Vianu>> avem o clasă unde se studiază limba chineză.
Este un pas mic, dar foarte mare pentru dezvoltarea
relaţiilor dintre noi. Municipiul a fost apreciat şi de
doamna Ambasador al Republicii China, la Bucureşti, în
vizita făcută anul trecut”, a mai precizat nicolae Barbu.
Liderul delegaţiei chineze a menţionat în alocuţiunea sa că este încântat de România şi, implicit, de giurgiu şi că membrii delegaţiei ar dori să afle mai multe
oportunităţi legate de modul cum poate fi achiziţionat
pământ în această zonă. „Suntem interesaţi şi de modul
în care se pot înfiinţa firmele în România; de modul de
impozitare locală şi de dezvoltarea relaţiilor de colaborare. Cel mai important proiect pe care vrem să-l dezvoltăm la Giurgiu este legat de creşterea animalelor, iar
în paralel dorim să extindem şi cooperarea în domeniul tehnologiilor industriale.”, a mai spus liderul delegaţiei chineze.

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Peisajele dâmboviţene şi produsele
tradiţionale i-au cucerit pe vizitatorii
prezenţi la „Open Doors Day – Ziua porţilor
deschise la instituţiile europene din Bruxelles”.
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Ialomiţa

Cea de-a XIV-a ediţie
a Zilelor Municipiului Slobozia

dicată iubitorilor de muzică populară. Pentru aceştia, autorităţile locale l-au invitat pe celebrul taragotist Dumitru fărcaşu. Pentru iubitorii muzicii
uşoare, în ultima seară a sărbătorilor vor concerta
Paula Seling şi Mihai trăistariu, invitaţi în urma numărului mare de solicitări din partea fanilor. Sărbătorile Sloboziei se vor încheia duminică, 1 iunie,
cu tradiţionalul foc de artificii.
Singura manifestare care se va desfăşura în localitate este de acum celebra paradă a portului popular, desfăşurată de-a lungul bulevardului Matei
Bararab, vineri, 30 mai.
Sursa: www.independentonline.ro

O fabrică din Prahova
transformă alimentele expirate în energie verde
Prahova

» Sute de tone de mâncare
expirată se transformă zilnic
în energie verde într-o fabrică
din Prahova.

Alimentele care altădată ajungeau la gunoi
sunt prelucrate, transformate în biogaz şi pot încălzi sute de apartamente sau pot furniza energie
electrică pentru fabrici.
România se află pe locul 9 în uniunea Europeană în ceea ce priveşte risipa de alimente: aruncăm
în fiecare an 5 milioane de tone de mâncare. Camioane care transportă zeci de tone de margarină,
iaurt şi îngheţată cu termen de garanţie depăşit
intră pe poarta fabricii de biogaz din Prahova a
grupului genesis Biopartner. Alimentele expirate
sunt o sursă preţioasă de energie, fiind transformate în biogaz, folosit drept combustibil în producţia de energie electrică şi termică.
La o temperatură de 60 de grade Celsius, margarina este topită şi amestecată până devine o
pastă. Dintr-o tonă de margarină se produce energie suficientă pentru încălzirea unui bloc cu 40 de
apartamente.
În momentul de faţă, aproape un procent din
energia electrică din România este produsă din arwww.adrmuntenia.ro

derea deşeurilor. Spre deosebire de centralele eoliene sau fotovoltaice, care depind de cât de mult
bate vântul sau de puterea soarelui, staţiile de biogaz funcţionează tot timpul, iar profitul este constant.
Sursa: ph-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În perioada 29 mai - 1 iunie va avea loc cea
de-a XIv-a ediţie a Zilelor Municipiului Slobozia, locaţia aleasă în acest an pentru desfăşurarea evenimentelor este în imediata vecinătate a bazinului
olimpic. Autorităţile locale din Slobozia au demarat lucrările de amenajare a platoului unde vor avea loc toate activităţile dedicate Zilelor municipiului. Conform declaraţiilor oficiale, se aşteaptă
ca numărul celor care vor vizita zona să depăşească 20.000.
În acest an vor fi organizate manifestări tradiţionale, fiind aşteptaţi invitaţi din Belgia, Olanda, Bulgaria şi Macedonia. Seara de vineri va fi de-
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CJ Teleorman, lider de proiect
pentru „Îmbunătăţirea managementului situaţiilor
de urgenţă în regiunea transfrontalieră (IMES)”
Teleorman

» Consiliul Judeţean Teleorman este
lider de proiect pentru „Îmbunătăţirea
managementului situaţiilor de urgenţă
în regiunea transfrontalieră (IMES)”,
finanţat în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria 2007 - 2013, Axa prioritară 2,
Domeniul de intervenţie 2. Proiectul,
aflat în prezent în faza de
precontractare, vizează reducerea
pe viitor a urmărilor pericolelor
provenite din vulnerabilităţile de mediu
şi din cele cauzate de lipsa unui sistem
de avertizare şi alarmare performant
şi modern.
www.adrmuntenia.ro

Prin acest proiect va fi implementat un sistem
de monitorizare, informare şi alarmare în caz de
dezastre naturale, ce vizează creşterea eficienţei
managementului situaţiilor de urgenţă privind ameninţările de mediu, precum şi la actualizarea
sistemului logistic necesar pentru activităţile de
intervenţie în caz de situaţii de urgenţă în regiunea
transfrontalieră.
Alături de partenerii de proiect, respectiv municipalitatea Svishtov din Bulgaria şi fundaţia pentru Democraţie, Cultură şi Libertate - filiala Călăraşi, Consiliul judeţean teleorman urmăreşte implementarea acestui proiect în valoare de 5.312.348
de euro în locaţiile stabilite din zona transfrontalieră, respectiv Islaz, turnu-Măgurele, traian, Seaca, viişoara, fântânele, Zimnicea, năsturelu, Bujoru şi Pietroşani.
Sursa: www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

top / 21 mai 2014

www.adrmuntenia.ro

finanţare.ro / 22 mai 2014

http://regio.adrmuntenia.ro

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
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 ARGEȘ
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 PLOEȘTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 26 mai 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.

