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» În perioada 20 - 21 noiembrie,
directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat,
împreună cu directorul adjunct Direcţia
Organism intermediar POR, Mariana vișan,
și șefa Serviciului Evaluare, Selecţie și
Contractare POR, Anna-Maria Moga,
au participat la reuniunea Comitetului de
Monitorizare a Programului Operaţional
Regional (CM POR). Această ședinţă a fost
organizată la iași de către Autoritatea
de Management pentru POR din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale
și Administraţiei Publice.

În cadrul acestei ședinţe au fost prezentate
informaţii cu privire la stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013. Programul a atins, la mijlocul lunii noiembrie, un grad de
absorbţie de 57,02%. indicatorul reprezintă totalul
sumelor solicitate spre rambursare, în valoare de
2,26 miliarde de euro, raportat la valoarea FEDR
alocată programului.
La aceeași dată, în cadrul programului erau
încheiate 4.393 de contracte de finanţare, reprezentând un grad de contractare de 117,7% din alocarea POR. Dintre acestea, 2.544 reprezintă proiecte deja implementate, care au contribuit la obţinerea următoarelor rezultate la nivelul POR:
• 1.506 km de drumuri judeţene, străzi urbane
și șosele de centură reabilitate și modernizate;
• 1.656 de microîntreprinderi sprijinite;
• 11.277 de locuri de muncă create;
www.adrmuntenia.ro

• 39 de unităţi medicale reabilitate și echipate;
• 127 de centre sociale reabilitate și dotate;
• 165 de unităţi de învăţământ reabilitate și
echipate.
La reuniune a fost prezentat și stadiul pregătirii noului Program Operaţional Regional, pentru perioada 2014-2020. varianta oficială a noului program a fost transmisă Comisiei Europene în data de
25 august 2014, care a comunicat comentariile asupra acestuia la sfârșitul lunii trecute. În prezent,
continuă discuţiile cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru definitivarea formei finale a programului, astfel încât versiunea revizuită a acestuia
să poată fi transmisă în timp util pentru aprobare.
valoarea fondurilor comunitare (FEDR) alocate
Programului Operaţional Regional 2014 -2020 este de
6,7 miliarde de euro. POR 2014-2020 va implementa
măsuri pentru dezvoltarea urbană durabilă, pentru
îmbunătăţirea competitivităţii iMM-urilor și transferului tehnologic, a eficienţei energetice, a infrastructurii sanitare, sociale și de educaţie, măsuri dedicate
patrimoniului cultural și drumurilor judeţene, precum și pentru regenerarea economică și socială a
comunităţilor defavorizate din mediul urban.
La reuniune au participat, alături de membrii
CM POR, reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai consiliilor judeţene și ai organismelor intermediare.
CM POR este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional și
strategic în procesul de implementare a Programului
Operaţional Regional 2007-2013, o structură similară
urmând să funcţioneze și pentru POR 2014-2020.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Reuniunea Comitetului de Monitorizare
a Programului Operaţional Regional
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» În perioada 10 – 13 noiembrie,
reprezentanţi ai ADR Sud Muntenia au
participat la cea de-a 2-a întâlnire de lucru
a proiectului multilateral european
„NoNEETs - Program continuu de instruire
și evaluare pentru tinerii care nu sunt
încadrați pe piața forței de muncă și nu
urmează niciun program educațional sau
de formare, pentru sprijinirea intrării
acestora pe piața forței de muncă”,
ce s-a desfășurat în Cosenza (italia).

Evenimentul a fost organizat de către Atlante Social Cooperative, în calitate de partener în cadrul
proiectului NoNEETs, și a avut ca scop elaborarea
metodologiei programului comun de instruire și
evaluare aferent rapoartelor individuale asupra tinerilor nEEt realizate la nivel regional de fiecare
partener. De asemenea, au avut loc discuţii pe diferite teme precum: raportul de progres, raportul
de monitorizare, analiza locală asupra nevoilor categoriei nEEt, planul de exploatare a proiectului
sau activităţi de comunicare și diseminare a proiectului. La această întâlnire au participat reprezentanţi ai celor șase instituţii partenere în cadrul
proiectului, din Franţa, Belgia, Spania, italia, România și Republica Cehă.
Proiectul, în valoare totală de 385.066 de euro, este finanţat de Comisia Europeană prin programul „Lifelong Learning Programme” (Programul
de Învăţare pe tot Parcursul vieţii), în cadrul subprogramului Grundtvig, Axa prioritară 1 „Dobândirea competențelor cheie prin învățământul pentru
adulți” și Axa prioritară 2 „Rolul educației adulților
în consolidarea incluziunii sociale și egalității de
șanse între bărbați și femei”. Durata de implementare a acestuia este de 24 de luni, în perioada noiembrie 2013 – octombrie 2015, iar obiectivul principal al proiectului este furnizarea unor servicii de
evaluare și mentorat.
Scopul proiectului este de a sprijini integrarea
tinerilor adulţi cu vârsta cuprinsă între 19 şi 29 de
www.adrmuntenia.ro

ani pe piaţa forţei de muncă în programe educaţionale sau de formare profesională. În acest sens,
proiectul va contribui la integrarea deplină a tinerilor adulţi în societate prin: prevenirea abandonului școlar și reintegrarea celor care abandonează
școala, sprijinirea educaţiei și formării profesionale prin favorizarea tranziţiei către un loc de
muncă, promovarea inserţiei profesionale în rândul tinerilor și eliminarea barierelor existente și
promovarea incluziunii și a motivaţiei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia,
la cea de-a doua întâlnire de lucru
în cadrul proiectului NoNEETs
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26 MIERCURI, 26 NOIEMBRIE

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
(POS CCE), organizează miercuri, 26
noiembrie, evenimentul infoDay.
Scopul organizării acestui eveniment, ce se va desfășura la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia din municipiul Călărași, începând cu ora 12:30, este de
a prezenta stadiul actual de derulare a POS CCE la nivelul regiunii Sud
Muntenia, precum și a rezultatelor
implementării acestui program de finanţare.

Cea de-a doua şedinţă a Comitetului
Regional de Planificare Sud Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează joi, 27 noiembrie, cea de-a doua ședinţă a Comitetului Regional de Planificare (CRP) Sud Muntenia. Evenimentul
va avea loc la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, din municipiul Călărași, începând cu ora 11:00.
Scopul acestei întâlniri este de a prezenta membrilor Comitetului, spre avizare, Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020
al regiunii noastre, document ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Potrivit prevederilor Memorandumului Guvernului pentru
aprobarea acţiunilor și documentelor privind pregătirea accesării
și implementării fondurilor europene în perioada 2014 – 2020, la
nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia a fost constituit Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională, entitate coordonată de ADR Sud Muntenia. Prima ședinţă
a acestui Comitet a avut loc în data de 5 iulie 2013, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prilej cu
care au fost prezentate și avizate primele capitole ale Planului.

» În data de 13 noiembrie a avut loc
conferinţa de lansare a proiectului
„Îmbunătățirea infrastructurii de transport
în zona transfrontalieră Călărași - Silistra
prin reabilitarea drumurilor din comuna
Independența și Municipalitatea Silistra”.

În data de 31 octombrie, comuna independenţa
a demarat, în calitate de partener lider, implementarea acestui proiect, finanţat prin Programul de Cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 20072013, Axa prioritară 1 - Accesibilitate, „Îmbunătățirea
mobilității și a accesului la infrastructura de transport, informații și comunicații”, Domeniul de intervenţie 1.1 „Îmbunătățirea facilităților de transport
transfrontalier și fluvial”. Proiectul are o valoare totală de 5.943.011,41 euro, din care 5.019.467,44 euro
- valoare nerambursabilă din FEDR, 772.591,48 euro,
cofinanţare din bugetele naţionale și 150.952,49
euro, contribuţia proprie a partenerilor.
www.adrmuntenia.ro

Scopul acestui proiect este îmbunătăţirea dezvoltării în regiunea transfrontalieră Călărași - Silistra, ca urmare a creșterii mobilităţii persoanelor,
bunurilor și serviciilor între localităţile independenţa și Silistra, având ca obiective specifice asigurarea unei mai bune conexiuni a localităţilor din regiunea transfrontalieră la reţeaua de drumuri naţionale, reducerea timpului de călătorie, creșterea
siguranţei traficului rutier. Rezultatele proiectului
se vor concretiza prin reabilitarea a 15,22 km de
drum în satul independenţa și vișini din judeţul Călărași și 7,897 km în municipalitatea Silistra - Bulgaria. implementarea acestui proiect va contribui
la consolidarea relaţiilor stabilite între cei doi parteneri, la creșterea calităţii vieţii și îmbunătăţirea
mediului concurenţial pentru cetăţenii celor două
regiuni și pentru generaţiile viitoare, la dezvoltarea
economică și socială a zonei transfrontaliere ca un
întreg, prin utilizarea tuturor resurselor disponibile.

Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REȚEAUA REGIO SUD MUNTENIA

BRCT Călăraşi: A fost lansat proiectul pentru reabilitarea
drumurilor din comuna Independenţa şi municipalitatea Silistra

EVENIMENTE VIITOARE

InfoDay pentru
promovarea rezultatelor
implementării POS CCE

27 JOI, 27 NOIEMBRIE

info Regional Sud Muntenia
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Eugen Teodorovici: România va începe în acest an
implementarea fondurilor europene alocate
pentru perioada de programare 2014 – 2020

» Ministrul fondurilor europene,
Eugen teodorovici, a efectuat, în data de
19 noiembrie, o vizită oficială la Bruxelles,
unde a participat la reuniunea Consiliului
Afaceri Generale, dedicată politicii de
coeziune.

În cadrul reuniunii au fost discutate două subiecte importante: adoptarea concluziilor Consiliului cu privire la Raportul nr. 6, referitor la coeziunea economică, socială și teritorială, respectiv rolul politicii de coeziune în implementarea Strategiei Europa 2020.
„Fondurile europene structurale și de investiții sunt principalul instrument de combatere a
efectelor crizei economice și de menținere a creșterii sustenabile în Europa. În cadrul dezbaterii am
subliniat că trebuie depuse toate eforturile pentru a simplifica procedurile de implementare a
fondurilor europene și pentru a multiplica efectul
acestora în economie.
De asemenea, în cadrul reuniunii s-a discutat
și despre extinderea eligibilității cheltuielilor efectuate în perioada de programare 2007 – 2013. Această idee este susținută de Slovacia, dar beneficiază și de sprijinul altor state membre. În ceea
ce privește perioada de programare 2014 – 2020,
având în vedere constrângerile bugetare, trebuie
să luăm măsuri urgente pentru a începe, cât mai
repede, implementarea fondurilor alocate pentru

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

perioada de programare 2014 – 2020. Mizăm pe
răspunsurile prompte ale Comisiei Europene pe
marginea programelor operaționale prin care România urmează să atragă fondurile alocate. România va începe în acest an implementarea fondurilor europene alocate pentru perioada de programare 2014 – 2020”, a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen teodorovici, după participarea la reuniunea Consiliului Afaceri Generale.

Sursa: fonduri-ue.ro

Proiecte depuse

44.063

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

48,41%

www.adrmuntenia.ro

Contracte semnate

Plăţi rambursate de CE (total)
(/alocat 2007-2013)

50,81%

14.675

Rata de absorbţie curentă
(/alocat 2007-2013)

44,39%

http://regio.adrmuntenia.ro

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 14 noiembrie 2014

info Regional Sud Muntenia
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Prin decizia semnată de curând de către comisarul european pentru Politica Regională, Corina
Creţu, 262 milioane de euro au fost alocaţi din Fondul de Coeziune pentru aceste proiecte. Această
decizie ridică nivelul contribuţiei Comisiei Europene la construirea acestor autostrăzi la 439 milioane de euro. Autostrada Arad - timișoara și varianta de ocolire a municipiului Constanţa la nivel
de autostradă au fost date în folosinţă în 2011 și,
respectiv, 2012. Ele au fost construite cu fonduri
de la bugetul de stat, cu granturi de la Comisia Europeană și cu împrumuturi de la Banca Europeană
de investiţii și, respectiv, de la Banca Europeană
pentru Reconstrucţie și Dezvoltare.
Comisia Europeană a aprobat cererea României de a finanţa din Fondul de Coeziune și partea de
investiţie ce fusese acoperită iniţial din împrumuturi. Din această sumă, 287 milioane de euro sunt
destinaţi autostrăzii Arad - timișoara și 151,5 milioane de euro sunt pentru varianta de ocolire a

municipiului Constanţa la nivel de autostradă. Împreună cu aceste noi alocări, contribuţia Comisiei
Europene la construcţia celor două tronsoane de
autostradă se ridică la 439 milioane de euro.
În legătură cu semnarea celor două proiecte,
comisarul european pentru Politica Regională, Corina Creţu, a declarat: „Infrastructura rutieră este
unul dintre principalele instrumente prin care putem reduce diferențele de dezvoltare dintre regiunile Uniunii Europene, iar România va avea întotdeauna în mine un partener pentru realizarea
marilor proiecte de infrastructură”.
Fondul de Coeziune al uniunii Europene este
destinat statelor membre al căror venit naţional brut
pe cap de locuitor este mai mic decât 90% din media
uniunii. Acesta vizează reducerea disparităţilor economice și sociale și promovarea dezvoltării durabile.
Printre priorităţile Fondului de Coeziune se află dezvoltarea reţelei transeuropene de transport.

AttESt Ltd., companie specializată în formare
(tineri, adulţi), consiliere, consultanţă, creare și dezvoltare de metodologii educaţionale și instrumente
inovatoare din Republica Cehă, caută parteneri
pentru cooperare pentru perioada de programare
2014-2020.
Domeniile de interes: educaţie și consultanţă
pentru șomeri.
Parteneri căutaţi: organizaţii educaţionale,
școli, autorităţi locale, companii private (iMM-uri)
și OnG-uri.
Partenerii potenţiali ar trebui să aibă experienţă în educaţie și consultanţă în problema șomajului.
Obiective urmărite pentru viitoarele proiecte:
• organizarea de mobilităţi pentru grădiniţe și
școli primare, astfel încât copiii să aibă posibilita-

tea să descopere noi culturi, să-și crească gradul
de independenţă și să-și îmbunătăţească o limbă
străină;
• metode inovatoare în domeniul educaţiei adulţilor;
• schimb de experienţă privind furnizarea unui
sistem de evaluare în educaţia și formarea profesională;
• stabilirea unor legături între nevoile educaţionale și lumea afacerilor;
• crearea de reţele de instituţii de învăţământ,
școli, agenţii de ocupare etc..
Contact pentru manifestarea interesului: dna
Petra janecká, project manager, janecka@attest.cz,
+420 775 715 766, http://www.attest.cz/.

Sursa: economie.hotnews.ro

O companie din Cehia caută parteneri pentru cooperare
pentru perioada 2014 - 2020

www.adrmuntenia.ro

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Comisia Europeană a suplimentat fondurile
alocate României pentru construirea de autostrăzi
cu peste 260 de milioane de euro
din fondurile de coeziune

info Regional Sud Muntenia
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Direcţia implementare Programe pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (www.aippimm.ro) a publicat proiectele de proceduri/ programe pentru 2015
pentru următoarele iniţiative administrate de aceasta, respectiv:
• Propunere Proiect Procedura Microindustrializare;
• Propunere Proiect Procedura internaţionalizare;
• Propunere Proiect Procedura inovare;
• Propunere Proiect Procedura Economia Socială;
• Propunere Proiect Procedura Rural;
• Propunere Proiect Procedura Branduri;

• Propunere Proiect Procedura transfer.
Dintre proiectele proceduri pentru 2015, Direcţia implementare Programe pentru Întreprinderi Mici
și Mijlocii a publicat următoarele documente:
• Proiect Procedura Comerţ;
• Proiect Procedura Femeia Manager;
• Proiect Ghid tineri;
• Proiect Procedura incubatoare;
• Proiect Procedura Meșteșuguri;
• Proiect Procedura StARt;
• Proiect Procedura unCtAD EMPREtEC.

Sursa: aippimm.ro

Sprijin pentru proiecte transnaţionale privind
copiii victime ale abuzurilor la şcoală,
în centrele de îngrijire şi în detenţie

» Comisia Europeană a
lansat o cerere de propuneri de
proiecte în cadrul programului
european „Drepturi, Egalitate
și Justiție 2014-2020”.

Propunerile trebuie să completeze
eforturile uE privind drepturile copiiilor. Prin centre de îngrijire se face referire la instituţiile pentru copiii care
nu beneficiază de îngrijirea părintească.
Status: ACtiv
Depunerepână în data de 10.03.2015.
Buget alocat: 1.500.000 de euro.
Obiectivele programului: punerea
în comun a resurselor, experienţelor și
a bunelor practici pentru elaborarea și
implementarea de programe antiabuzuri va permite o mai bună înţelegere
a diferitelor contexte naţionale, va furniza o experienţă de învăţare reciproc
avantajoasă și va pune în contact organizaţii din întreaga uE, cu scopul de a
aborda o problemă care, prin utilizarea
www.adrmuntenia.ro

„social media” și a internetului, este internaţională.
Prioritatea cererii: lupta împotriva agresării copiilor la școală, în unităţile de îngrijire și în detenţie.
Această cerere va finanţa activităţi de: învăţare reciprocă, schimb de
bune practici, activităţi de cooperare și
formare.
Durata maximă a unui proiect este
de 24 de luni.
Pot depune cereri: OnG-uri, autorităţi locale și regionale, centre de
formare, universităţi, asociaţii, federaţii etc.. Parteneriatul trebuie să cuprindă entităţi din cel putin trei state
diferite participante la program.
Bugetul cererii: 1.500.000 de euro; cofinanţările pot fi cuprinse între
75.000 și 300.000 de euro/proiect.
Data de depunere a aplicaţiilor:
10 martie 2015.
Finanţator: uniunea Europeană
Sursa: finantare.ro

POSDRU: Anunţ
schimbare sediu
AM POS DRU

Începând cu data de
10 noiembrie, noua locaţie a sediului Direcţiei
Generale Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane (AM POS
DRu), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, va fi Blvd ion Mihalache, nr. 15 - 17, sector 1,
București.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Direcţia Implementare Programe pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii a publicat propuneri
proiecte proceduri programe noi pentru 2015!

info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Axa poli de creștere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

Pitești, PiD-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până în această dată au fost semnate 736 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.339.576.672,08 lei. Din cele 736 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

Nr.
Nr.
Nr.
proPID-uri proiecte
iecte Resdepuse depuse
retrase pinse

Stadiul proiectelor
În
evaluare

Precontractate

În
rezervă

0

0

12

35

0

10

0

1

20

2

2

0

0

1

15

3

0

0

0

0

9 cereri /
28 de proiecte

Suma aloValoare
cată /
asistenţă
disponibilă
financiară
Con- neranbursabilă Regiunii
Sud
tracsolicitată
tate - mil. Euro - Muntenia
- mil. Euro 25

86,55

58,20

0

16

108,10

97

0

0

12

33,69

38,80

24

2

0

2

2,71

22,80

2.1 Reabilitarea și modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
2
șoselelor de centură

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

2

0

10

40,53

35,7

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

60

10

14

0

0

5

31

22,25

13,88

3

0

0

0

0

0

3

13,81

15,43

100

5

3

4

7

31

54

99,00

39,73

67

3

9

4

6

45

43,52

24,62

26

7

7

0

1

0

12

48,77

37,11

0

0

0

0

0

0

0

-

fonduri
realocate

168

0

0

0

53,75

13,55

Axa 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
3 infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională și locală

Axa 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate
4 și pregătirea pentru noi activităţi
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012

5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

520

41

110

30

1

5

317

5

0
0

0
0

0

336

61,22

9

15

90,23

144

52,54
30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale și
32
4
15
0
1
0
12
61,20
35,64
Axa creșterea calităţii serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovareapotenţialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriiatractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,
5.3 Promovarea potenţialului turistic și crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
ORGAniSMuL intERMEDiAR PEntRu tuRiSM: Ministerul Economiei, Direcţia Gestionare Fonduri
atractivităţii României ca destinaţie turistică
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și 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 23 noiembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 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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Seminar de instruire acordată beneficiarilor
de fonduri POS CCE din Sud Muntenia

prin investiții tangibile și intangibile”, Schema de
finanţare A1 – Sprijin financiar cu valoarea între
1.065.000 și 6.375.000 de lei pentru investiţii în
întreprinderile mici și mijlocii.
Până în prezent, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost primite 711
proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă POS CCE 2007 - 2013. Dintre acestea au fost
evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia. Din totalul proiectelor primite de ADR Sud
Muntenia, au fost respinse 101, retrase 41 și au fost
semnate contractele de finanţare pentru un număr
de 313 proiecte, ce au o valoare totală nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31 lei.
Seminarul de instruire este finanţat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa prioritară 5 „Asistență tehnică”, DMi 5.2 „Sprijin pentru comunicare, evaluare și IT”, prin proiectul „Sprijin pentru
comunicare și tehnologia informației acordat Organismului Intermediar pentru implementarea
POS CCE din cadrul ADR Sud Muntenia în perioada
11 martie 2013 – 31 iulie 2015”.
Mai multe detalii despre implementarea POS CCE
în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str.
Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001,
tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

Instrucţiunea AM POS CCE nr. 19954/20.11.2014, privind îndeplinirea parţială
a indicatorilor de realizare şi îndeplinirea indicatorilor de rezultat

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice" (AM POS CCE) a emis Instrucțiunea nr. 19954/20.11.2014, privind îndeplinirea parțială
a indicatorilor de realizare și îndeplinirea indicatorilor de rezultat pentru contractele de finanțare
din cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”.
Prezenta instrucţiune înlocuiește instrucţiunea AM POS CCE nr. 303.484/26.09.2013, prvind metodologia de calcul a procentului de nerealizare a indicatorilor prevăzuţi în cadrul contractelor de
finanţare aferente Axei prioritare 1. instrucţiunea AM POS CCE poate fi consultată pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile > informare
> instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea199-1416815057.pdf.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Miercuri, 26 noiembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism
intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE),
organizează un seminar de instruire destinat beneficiarilor de fonduri europene, în vederea implementării cu succes a proiectelor aflate în derulare.
Astfel, reprezentanţii Serviciului Organism intermediar POS CCE vor purta discuţii cu beneficiarii privind modalităţile de prevenire a problemelor
identificate în procesul de monitorizare a proiectelor și cel de verificare a cererilor de rambursare,
a cererilor de plată, precum și a achiziţiilor realizate prin contractele lor de finanţare. Acest eveniment are ca scop creșterea gradului de absorbţie
a fondurilor europene nerambursabile contractate
de către beneficiarii proiectelor aflate în derulare
în cadrul POS CCE.
instruirea va avea loc la sediul ADR Sud Muntenia din Călărași, invitaţi fiind beneficiarii privaţi
care au obţinut sprijin financiar nerambursabil în
cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ și ecoeficient de producție”, DMi 1.1 „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea a)
„Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile”, și DMi 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea a) „Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului productiv

info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia.
Din totalul proiectelor primite de ADR Sud
Muntenia au fost respinse 101 și retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contracte semnate, 63 de proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Domeniul/Subdomeniul

Nr.
proiecte
preluate Evaluare

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
Evaluate
1.065.000 și 6.375.000 lei pentru întreprinderile
36
la AM
mici și mijlocii (COntRACtARE)
POSCCE
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
204
204
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mijlocii (EvALuARE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
Evaluate în
206
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mijalte
regiuni
Axa locii (COntRACtARE)
1
9
Evaluate
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
(5 - SM,
la AM
internaţionale (COntRACtARE)
4 - Bi)
POSCCE
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici și mijlocii (EvALuARE)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici și mijlocii (COntRACtARE)
Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la internet și la servi3 ciile conexe (EvALuARE și COntRACtARE)

ADR Sud Muntenia este
Organism intermediar, pentru
Programul Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivității
Economice” și 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

88

88

102
Evaluate în
(28 - SM,
alte
74 - Bi)
regiuni
66

61
(5 preluate
în etapa
de precontractare)

Retrase

Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
SOLICITATĂ
- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară
Rezinerambursabilă liate
APROBATĂ
- Euro -

1

7

28

165.245.981,64

132.329.097,97

2

23

179

140.192.625,09

179 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

11

22

173

157.008.213,97

157.008.213,97

45

0

5

4

583.756,49

583.756,49

3

8

3

77

7.480.717,01

3

21

78

7.968.637,42

7.968.637,42

10

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

5

77 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 16 noiembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

info Regional Sud Muntenia
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Argeş

Centrală fotovoltaică, la Lereşti

surile în anul 2013. Proiectul vizează realizarea
unei centrale pe panouri fotovoltaice în zona târgului Săptămânal. Ceea ce am înţeles că nu există
în ţară, panourile vor fi amplasate la circa cinci
metri înălţime. Așa se va valorifica spaţiu. Centrala
va asigura iluminatul public integral și încercăm,
prin cogenerare, să realizăm tot consumul de curent pentru primărie și Şcoala gimnazială din Lerești. investiţia se va amortiza în cinci ani. Documentaţia a fost înaintată pentru aviz și aprobare
la Fondul Eficienţei Energetice. urmează să realizăm proiectul tehnic, sperăm noi să îl facem în
acest an. Resursa financiară este prevăzută în buget și anul viitor urmează să construim centrala”,
a precizat primarul ion Berevoianu.
Sursa: curier.ro

80 de ani de la înfiinţarea
Şcolii Gimnaziale „NicolaeTitulescu” Călăraşi
Călăraşi

joi, 20 noiembrie, Şcoala „Nicolae Titulescu”
Călărași a sărbătorit împlinirea a 80 de ani de la înfiinţare. Arcul peste timp, 1934 – 2014, a fost un moment emoţionant pentru elevii și cadrele didactice
de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Călărași. Cei 80 de ani de activitate împliniţi au fost
marcaţi cu bucurie, dar și într-un mod festiv, la care
au participat actuali și foști profesori ai acestei școli,
precum și elevi. În prima parte a zilei a avut loc întâlnirea cadrelor didactice și a elevilor cu foștii profesori ai școlii, care au fost primiţi cu o floare și un
ecuson cu emblema școlii. Potrivit directorului instituţiei școlare, niculai Mirică, la manifestări au
fost invitaţi să li se alăture și foștii directori care
au condus această unitate de învăţământ, precum
și reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.
„Anul trecut, unitatea a primit titlul de Şcoală europeană, dar a obținut și Steagul Verde, în urma unei riguroase monitorizări din partea forumului superior superior Centrul Carpato-Danubian de
Geoecologie București. Steagul Verde este cea mai
înaltă distincție a programului internațional ‘Eco –
Şcoala’, în care unitatea de învățământ este înscrisă din anul 2006”, a declarat directorul niculai Mirică.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: actualitateacalarasi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Comuna Lerești, aflată în imediata apropiere
a municipiului Câmpulung, va avea în viitorul apropiat o centrală electrică ce va funcţiona cu ajutorul a 800 de panouri fotovoltaice suspendate.
investiţia a demarat în 2013, iar pînă în prezent s-au realizat studiul de iradiaţie, studiul geo,
documentaţiile pentru avizul de mediu și amplasament, studiul de fezabilitate și studiul de soluţie. valoarea estimativă a proiectului este de
480.000 de dolari, însă suma va fi amortizată în
numai cinci ani. Cele 800 de panouri fotovoltaice,
cu o capacitate de 200 kw, vor fi amplasate deasupra târgului săptămânal din voinești, iar energia
electrică furnizată va alimenta reţeaua de iluminat
public din comună, primăria și Şcoala gimnazială.
„Pentru această investiţie au fost începute demer-

11
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Dâmboviţa

Modernizarea oraşului Pucioasa
continuă

INFO JUDEȚE

Edilul orașului Pucioasa, Dănuţ Bădău, supraveghează îndeaproape lucrările ce au loc în localitatea dâmboviţeană. Proiectele implementate de
acesta vizează reabilitarea și modernizarea staţiunii.
„În această perioadă se lucrează la șanțuri și rigole carosabile în Bela, pe strada Morilor, muncitorii
pun borduri și pregătesc terenul în vederea asfaltării, se continuă proiectul de reabilitare în Maluri (DC
8) și la Podul Tasianu, la Şcoala nr. 4 ‘Elena Donici
Cantacuzino’ se lucrează la instalația sanitară și reabilitarea termică a clădirii, iar la Şcoala Gimnazială
‘Mihai Viteazul’ se lucrează la acoperiș (pe interiorul
clădirii) și la reabilitarea termică. Orice lucrare presupune un șantier, așadar ne cerem scuze pentru inconvenientele create și vă solicit înțelegere, căci, în
final, orașul nostru va avea o nouă față, una modernă!”, informează primarul Dănuţ Bădău. Planurile
autorităţilor locale nu se opresc aici. Se are în vedere
confirmarea modernizării și înfrumuseţării orașului
prin obţinerea de fonduri europene și guvernamentale
în perioada 2014 - 2020. vor fi vizate instituţiile publice de sănătate și educaţionale, străzile, spaţiile
verzi, locuinţele sociale etc..
Sursa: dambovitanews.ro

Giurgiu

Workshop EMPRETEC pentru dezvoltarea
şi sprijinirea antreprenorilor, la Giurgiu

EMPREtEC este un program integrat de pregătire internaţional pentru dezvoltarea și sprijinirea
antreprenorilor, desfășurat sub egida Conferinţei
naţiunilor unite pentru Comerţ și Dezvoltare (unCtAD
- Geneva), care oferă întreprinzătorilor instruire
și asistenţă tehnică, precum și un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale și creșterea competitivităţii pe piaţa locală
și internaţională a întreprinderilor mici și mijlocii.
În perioada 7 – 15 noiembrie a avut loc în incinta incubatorului tehnologic și de afaceri Giurgiu, unul din cele opt workshop-uri la nivel naţional din
cadrul Programului derulat și implementat de către DiMMMAt, având ca obiectiv susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, crearea de lowww.adrmuntenia.ro

curi de muncă, creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii capabile să facă faţă competiţiei și forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.
La închiderea workshop-ului a fost prezent domnul Adrian Panait, director general în cadrul DiMMMAt,
și domnul valentin voicu, consilier ministru, pentru
a felicita absolvenţii cursului, a le prezenta posibilităţile de finanţare de la bugetul de stat și din
surse europene a iMM-urilor (MEntORnEt 2; Proiectele locuri de muncă suvbvenţionate pentru tineri) și a discuta cu cei prezenţi despre posibilităţile de îmbunătăţire a iniţiativelor statului în domeniul sprijinirii înfiinţării și dezvoltării iMM-urilor.
Sursa: aippimm.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ialomiţa

INFO JUDEȚE

Prima perdea forestieră
de protecţie a Autostrăzii Soarelui,
plantată pe 8 kilometri, lângă Feteşti

13

» Prima perdea forestieră de protecţie
în cadrul programului stabilit prin OuG
nr. 38/2014 este plantată de Romsilva,
pe aproximativ 8 kilometri de-a lungul A2,
lângă Fetești, urmând ca plantările acestor
perdele să fie reluate anul viitor.

Romsilva regenerează şi pădurile din Ialomiţa

Perdeaua de protecţie a Autostrăzii Soarelui,
începută zilele acestea de Romsilva, în apropiere
de Fetești, va fi realizată pe aproximativ 20 de hectare din aproximativ 120.000 de puieţi din speciile
frasin, ulm de turkestan, pin negru, sălcioară, păducel și măceș.
www.adrmuntenia.ro

Foto: puterea.ro

Directorul general al Romsilva, Adam Crăciunescu, a declarat că, prin plantarea pe o lungime de
7,9 kilometri de-a lungul A2, în apropiere de Fetești, începe implementarea programului de realizare a perdelelor forestiere de protecţie de-a lungul autostrăzilor și drumurilor naţionale, prevăzut
în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (OuG) nr.
38/2014. În România, necesarul de perdele forestiere de protecţie de-a lungul autostrăzilor și drumurilor naţionale este de 1.752 de kilometri, potrivit ordonanţei.
Acestea urmau să fie plantate, din toamnă, pe
terenuri private, acolo unde proprietarii erau de
acord, și, respectiv, pe terenuri expropriate, însă
în acest moment, în afara tronsonului de la Fetești,
care era în proprietatea statului, nu sunt alte terenuri disponibile, a precizat Crăciunescu.
Acesta a mai spus că Romsilva așteaptă exproprieri pe celelalte tronsoane sau acordul proprietarilor, pentru a relua plantările de perdele forestiere de protecţie anul viitor, în primăvară.
totodată, Crăciunescu a precizat că Romsilva se
va ocupa de plantări pe terenurile statului, în timp
ce celelalte pot fi făcute de firme particulare.
În prezent, în România există perdele de protecţie a autostrăzilor și drumurilor naţionale pe o
suprafaţă de 700 de hectare, necesarul fiind de aproximativ 20.000 de hectare.

Această plantare este inclusă în campania de
toamnă desfășurată de Romsilva, în cadrul căreia
va fi împădurită o suprafaţă de 1.819 hectare și regenerată pădurea pe o suprafaţă de 2.433 de hectare, după ce, în campania de primăvară, au fost
regenerate pădurile pe suprafaţa de 11.484 de
hectare.
Dacă în campania de primăvară, lucrările de
regenerare a pădurilor s-au realizat cu precădere
în zonele de deal și de munte, în campania de toamnă se vor realiza lucrări mai ales în zona de câmpie, în silvostepă, în lunca și Delta Dunării. Cele
mai mari suprafeţe pe care Romsilva va regenera
pădurea în această toamnă se regăsesc în fondul
forestier administrat de direcţiile silvice tulcea 629 ha, Dolj - 543 ha, ialomiţa - 320 ha, Brăila 289 ha, Călărași - 281 ha, Constanţa - 277 ha.
Pentru consolidarea plantaţiilor executate în
anii anteriori, în această toamnă se vor mai executa lucrări de completări pe suprafaţa de 169 ha
și de refacere a culturilor calamitate pe suprafaţa
de 459 ha.
Sursa: urziceniultau.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

» Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administraţiei Publice și Comisia
Europeană au convenit ca prioritară
dezvoltarea planurilor de mobilitate
pentru polii de creștere, astfel încât
acestea să devină cadrul suport al
proiectelor de transport urban ce urmează
a fi finanţate prin Programul Operaţional
Regional pentru perioada 2014-2020, cu
sprijinul Fondului European pentru
Dezvoltare Regională.

În scopul atingerii acestui deziderat, Guvernul
României și Banca Europeană de Reconstrucţie și
Dezvoltare au încheiat un acord privind elaborarea
Planuri de Mobilitate urbană Durabilă pentru cei
șapte poli de creștere din România și aglomerarea
București-ilfov, printre care se numără și Polul de
creștere Ploiești.
un Plan de Mobilitate urbană Durabilă are ca
obiectiv crearea unui sistem de transport urban
durabil și modern, care să susţină dezvoltarea economică prin creșterea accesibilităţii pentru populaţie și mărfuri. Acesta vizează felul în care oamenii
și mărfurile se deplasează, prin utilizarea diferitelor mijloace de transport.

Principalele beneficii ale unui Plan de Mobilitate urbană Durabilă sunt: facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii; reducerea
poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a
consumului de energie; îmbunătăţirea siguranţei
și securităţii, reducerea costurilor de călătorie; obţinerea unei mobilităţi unitare, fără întreruperi; creșterea atractivităţii și a calităţii mediului urban.
Planul de Mobilitate urbană Durabilă pentru Polul de creștere Ploiești este dezvoltat în parteneriat
cu Primăria Municipiului Ploiești, Consiliul judeţean Prahova, Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, prin Birou Coordonator Pol Creștere
Ploiești, și se va concretiza într-o strategie ce va
conţine proiecte specifice adresate comunităţii ce
urmează să fie implementate până în anul 2030.
Durata proiectului este de 12 luni, interval de
timp în care se vor derula mai multe etape. un proces important ce va avea loc în perioada noiembrie
- decembrie îl constituie colectarea de date din
teritoriu privind caracteristicile actuale ale mobilităţii pentru persoane și marfă. În acest sens, pentru ca datele culese să fie cât mai corecte și reprezentative, sunt esenţiale implicarea și colaborarea cetăţenilor, întrucât proiectul presupune inclusiv desfășurarea de interviuri în gospodării.
Sursa: republicanul.ro

Inaugurarea centralei electrice
fotovoltaice din comuna Smârdioasa

Teleorman

La sfârșitul săptămânii trecute, la Smârdioasa,
trei întreprinzători asociaţi într-o firmă, G&t
Grune energie SRL, au inaugurat una dintre cele
mai mari centrale electrice fotovoltaice din teleorman, cu o putere instaltă de 1 MW, singura cu capital integral privat. Întregul proiect a totalizat 1,2
milioane de euro, bani integral din fondurile proprii ale societăţii, inclusiv terenul pe care a fost
construită fiind proprietatea firmei. Sigur, noua investiţie este una benefică pentru comuna Smârwww.adrmuntenia.ro

dioasa, atât prin crearea unor noi locuri de muncă,
cât și prin contribuţia pe care o aduce la bugetul
local prin plata taxelor și impozitelor locale, drept
pentru care primarul Stelică Brînzărea a acordat
firmei tot sprijinul și toate facilităţile posibile conform prevederilor legale, pentru finalizarea investiţiei, punerea în funcţiune și funcţionarea în condiţii normale. Aceasta este o investiţie privată de
mare importanţă chiar pentru judeţ.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Plan de mobilitate urbană durabilă,
pentru dezvoltarea economică
a municipiului Ploieşti

14

info Regional Sud Muntenia

15

Buletin Informativ nr. 203 / 17 - 23 noiembrie 2014
fonduri-structurale.ro / 14 noiembrie 2014

Ziarul Prahova / 21 noiembrie 2014

REVISTA PRESEI

arenamedia.ro / 21 noiembrie 2014

Argeșul / 19 noiembrie 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 poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
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, Ploiești,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: B-dul independenţei, nr. 1, et. iv,
cam. 101, mun. târgoviște, jud. Dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; 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 IALOMIȚA
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. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „InfoRegionalSudMuntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de informare REGiO Sud Muntenia
și 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 - șef 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 / 24 noiembrie 2014
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. 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)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Reţelei de informare REGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

