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» Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, prin Serviciul Dezvoltare,
a organizat, în perioada 22 octombrie –
17 noiembrie, o sesiune de informare
destinată Grupurilor de Parteneriat Local
de la nivelul regiunii noastre.

Astfel, s-au desfăşurat şapte întâlniri ale membrilor GPL, ce au avut ca scop prezentarea versiunilor finale ale principalelor documente programatice elaborate la nivelul regiunii noastre – Planul
de Dezvoltare Regională (PDR) 2014 – 2020 şi Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea
Sud Muntenia 2014 – 2020.
La aceste şedinţe au participat în total peste
250 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai instituţiilor deconcentrate, mediului academic, ai patronatelor/ sindicatelor şi ONG-urilor
din judeţele Argeş, Dâmboviţa, Călăraşi, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova şi teleorman. toţi participanţii
sunt factori de decizie de la nivelul regiunii Sud
Muntenia, implicaţi în realizarea celor două documente programatice atât de importante pentru
dezvoltarea economică a regiunii noastre în noul
exerciţiu financiar 2014 – 2020.
Planul de Dezvoltare Regională, realizat de
ADR Sud Muntenia pentru perioada de programare
2014 – 2020, este un document fundamental privind necesarul de finanţare din fonduri europene
şi alte fonduri internaţionale şi naţionale la nivel
regional. Prin PDR, regiunea de dezvoltare Sud Muntenia îşi promovează priorităţile şi interesele în domeniile economic şi social. Pentru elaborarea şi
fundamentarea acestui document de programare,
ce a fost aprobat în luna martie a.c. de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
şi-au adus contribuţia aproape 400 de parteneri
(autorităţi publice locale, instituţii deconcentrate,
reprezentanţi ai mediului academic şi ai celui privat, patronate/ sindicate şi ONG-uri, constituite în
Comitetul Regional pentru elaborarea planului,
Grupuri tematice Regionale şi Grupuri de Parteneriat Local).
www.adrmuntenia.ro

În urma evaluării ex-ante, realizată de Ernst&Young,
a reieşit că Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia are relevanţă strategică mare, dovedită de
portofoliul de proiecte cu potenţial de finanţare,
anexat acestui document.
totodată, în cadrul acestor evenimente, reprezentanţii Serviciului Dezvoltare au prezentat Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea
Sud Muntenia. Acest document de planificare vizează potenţialul de specializare inteligentă al regiunii noastre, fiind finalizat la sfârşitul lunii septembrie. Domeniile de specializare inteligentă identificate în Sud Muntenia vizează: construirea de
maşini, componente şi echpamente de producţie,
agricultura şi industria alimentară, bioeconomia
(dezvoltarea economiei circulare), turismul şi identitatea culturală, localităţi inteligente, precum şi
industria de înaltă tehnologie.
Strategia a fost realizată după un proces complex de consultare publică, ce a durat şase luni,
actorii implicaţi în realizarea acestuia fiind reprezentanţi ai instituţiilor publice, mediului academic şi celui privat de la nivelul regiunii noastre.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlnirea Grupurilor de Parteneriat Local
din Sud Muntenia pentru prezentarea
documentelor programatice 2014 – 2020
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» În perioada
29 octombrie – 17 noiembrie,
ADR Sud Muntenia, în
calitate de partener, a
organizat o rundă de
evenimente locale pentru
promovarea proiectului
PROSME – Promovarea IMMurilor din România prin
intermediul Enterprise
Europe Network, finanţat
în cadrul Programului
pentru Competitivitatea
urilor la pieţele europene şi in- noile oportunităţi apărute atât pe
Întreprinderilor şi pentru
ternaţionale şi crearea de parte- piaţa unică, cât şi în ţările terţe.
IMM-uri (COSME).

Agenţia, prin Serviciul Dezvoltare, împreună cu reprezentantul liderului de proiect - Centrul Român pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, Cristian Ormindean,
au organizat trei evenimente locale în Ploieşti, Giurgiu şi Călăraşi,
la care au participat aproximativ
40 de reprezentanţi ai mediului
privat şi ai celui de cercetare de la
nivelul regiunii Sud Muntenia. În
cadrul acestor întâlniri au fost prezentate informaţii utile despre proiectul PROSME, oportunităţi de finanţare din programul HORIZON
2020, precum şi despre posibilităţile de finanţare cu fonduri nerambursabile europene din cadrul noului POR 2014 – 2020, destinate atât mediului privat, cât
şi celui de cercetare.
Scopul acestui proiect, ce se
deruleză în perioada 1 ianuarie
2015 – 31 decembrie 2020, constă în facilitarea accesului IMMwww.adrmuntenia.ro

neriate internaţionale pentru mediul de cercetare, pentru accesarea de fonduri din programul european HORIZON 2020. În acest
sens, Agenţia, alături de partenerii din consorţiul proiectului furnizează, cu titlu gratuit, servicii
de sprijin la export pentru firmele din macroregiunea 3 (Sud
Muntenia şi Bucureşti-Ilfov) şi identificare de parteneri din uE şi terţe ţări pentru realizarea de proiecte în colaborare pe programul
HORIZON 2020. toate aceste servicii sunt furnizate prin aderarea
consorţiului la reţeaua Enterprise
Europe. Reunind în jur de 600 de
organizaţii de sprijinire a afacerilor din peste 50 de ţări, reţeaua
va ajuta companiile mici să profite de oportunităţile de afaceri
de neegalat de pe piaţa unică a
uE. Reţeaua contribuie şi la consolidarea competitivităţii şi durabilităţii întreprinderilor europene, care încearcă să exploateze

Bugetul total al proiectului,
pentru perioada ianuarie 2015 –
decembrie 2016, este de 966.592,50
euro, din care bugetul ADR Sud
Muntenia este de 82.896 de euro.
Alături de Agenţie, din consorţiul proiectului fac parte următoarele entităţi: Fundaţia Centrul Român pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii (lider de proiect),
ADR Bucureşti-Ilfov, Asociaţia Constructorilor din România, Ministerul Economiei, universitatea Politehnică din Bucureşti, Institutul
Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii
destinate Agriculturii şi Industriei
Alimentare – IMMA, InPuLSE Partners SRL, SC IPA SA – Societate
comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, CEC Bank SA, Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software (ARIES).
http://regio.adrmuntenia.ro
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Promovarea proiectului PROSME
în rândul mediului privat şi de cercetare
din Sud Muntenia
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» În data de 19 noiembrie, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
în calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”
(POS CCE) 2007 – 2013, a organizat un
seminar de instruire la sediul din Călăraşi.

Acest eveniment a fost destinat beneficiarilor
privaţi care au în implementare proiecte finanţate
cu fonduri nerambursabile FEDR în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor,
în special a IMM”, Operaţiunea 1 – „Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile” (apelul 5 –
Investiţii pentru întreprinderi).
Având în vedere că ne aflăm la sfârşitul anului
2015, ultimul an de implementare a POS CCE pentru perioada de programare 2007 – 2013, ADR Sud
Muntenia a venit în sprijinul beneficiarilor privaţi
din regiunea noastră, prin organizarea de întâlniri
de lucru în municipiile Piteşti, Ploieşti şi Călăraşi.
Scopul celor trei instruiri destinate beneficiarilor privaţi a fost de a identifica probleme apărute
sau care pot apărea în implementare, în vederea
clarificării şi soluţionării acestora, pentru a nu determina întârzieri în derularea proiectelor, cu consecinţe negative în atingerea obiectivelor şi a rambursării plăţilor efectuate/ dezangajării automate.
Astfel, pentru a avea la final de program un
grad ridicat de absorbţie a fondurilor europene alocate regiunii Sud Muntenia, experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE au prezentat o serie
de modalităţi de prevenire a unor situaţii dificile
ce au fost identificate în unele proiecte în procesul
de implementare şi monitorizare, precum şi în procesul de verificare a cererilor de rambursare/ plată şi a procedurilor de achiziţii.
Proiectele pentru care firmele din Sud Muntenia au primit finanţare nerambursabilă FEDR viwww.adrmuntenia.ro

zează achiziţionarea de active tangibile (echipamente şi utilaje) pentru dezvoltarea propriilor afaceri, motiv pentru care reprezentanţii Agenţiei au
oferit, totodată, informaţii utile despre cerinţele
legale ce se impun şi procedurile pe care trebuie
să le respecte pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrări.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Instruire destinată beneficiarilor privaţi
din Sud Muntenia
în implementarea proiectelor POS CCE
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Şedinţa Comitetului pentru Monitorizare
a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013

intervenţiile finanţate prin POR 2007-2013 au dus
la creşterea numărului şi a calităţii serviciilor oferite, la creşterea locurilor de muncă şi a numărului
de utilizatori. Beneficiile utilizatorilor finali – cetăţeni şi comunităţi locale – se regăsesc în toate
domeniile vizate: sănătate, managementul situaţiilor de urgenţă, sprijinirea afacerilor, decontaminarea terenurilor poluate, dezvoltarea turismului.
Pentru mai multe informaţii, precum şi studiile publicate vezi:
• http://www.inforegio.ro/ro/rapoarte-de-evaluare.html
• http://www.inforegio.ro/ro/comunicate.html

Marţi, 24 noiembrie, Caravana POR 2014 – 2020,
organizată de Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional (AM POR), ajunge
la Călăraşi!
Evenimentul, ce se va desfăşura la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia din
Călăraşi, începând cu ora 10:00, va fi destinat potenţialilor beneficiari şi reprezentanţilor mass-media locale şi regionale.
Cu această ocazie, vor fi prezentate informaţii
importante cu privire la Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, aprobat de Comisia Europeană
în luna iunie 2015, la Bruxelles. totodată, reprezentanţii AM POR vor oferi detalii despre stadiul Regio
şi a indicatorilor atinşi, precum şi despre proiectele finalizate, analizând impactul regional al acestora.

În partea a doua a evenimentului va fi organizată o vizită la locul de implementare a următoarelor proiecte Regio din Călăraşi:
• „Extindere şi modernizare Centru de zi pentru persoane cu handicap” (beneficiar: uAt Municipiul Călăraşi);
• „Modernizarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi” (beneficiar: Centrul pentru
Asistenţă Medico-Socială Călăraşi).
Evenimentul de la Călăraşi face parte din „Caravana POR 2014-2020”, pe care Autoritatea de
Management pentru POR o derulează în perioada
septembrie - decembrie 2015, în toate cele opt regiuni de dezvoltare, în cadrul proiectului „Servicii
pentru organizarea evenimentelor de informare şi
promovare Regio - Programul Operaţional Regional”.

EVENIMENTE

În data de 19 noiembrie, ADR Sud Muntenia,
prin Daniela traian, director adjunct Dezvoltare şi
Comunicare, şi Rodica Iorga, şef Serviciu Verificare
proiecte POR, a participat la penultimul Comitet
de Monitorizare POR 2007 – 2013, ce s-a întrunit la
Craiova, unde membrii CM au fost informaţi asupra
stadiului implementării programului Regio 20072013. Cu această ocazie s-au aprobat soluţiile propuse pentru finalizarea proiectelor ce nu pot fi finalizate până la data de 31 decembrie 2015.
totodată, în cadrul acestei reuniuni au fost
prezentate primele studii de evaluare a impactului
fondurilor europene asupra dezvoltării regionale
din România, prin metoda contrafactuală, realizate de Autoritatea de Management POR, în perioada martie 2014 – iulie 2015.
În total au fost analizate 11 domenii majore
de intervenţie, ultimele şase DMI-uri fiind evaluate
în vara anului 2015.
Studiile de evaluare realizate au analizat date
disponibile despre proiectele derulate în cadrul
programului până în data de 31 decembrie 2013.
Astfel, rezultatele ultimelor evaluări arată că

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Caravana POR 2014 – 2020
ajunge la Călăraşi!
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Bilanţ MFE: Țara noastră a ajuns
la o rată de absorbţie a fondurilor
structurale şi de coeziune de 56%

România a ajuns la o rată de
absorbţie a fondurilor structurale
şi de coeziune de 56%, ca bani rambursaţi de Comisia Europeană (CE),
în perioada de programare 20072013, potrivit bilanţului fostului
ministru al Fondurilor Europene,
Marius Nica.
La finalul mandatului de ministru al lui Marius Nica (aprilienoiembrie 2015), principalii indicatori ai absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune sunt următorii:
• Sume rambursate de CE: 56%;
• Sume solicitate CE spre rambursare: 59%;
• Sume aflate la nivelul autorităţilor de management/organismelor intermediare: 65%;
Banii sunt disponibili prin şapte programe operaţionale gestionate de autorităţi de management
de la nivelul unor ministere: Regional, Mediu, transport, Dezvoltarea Resurselor umane, Creşterea Competitivităţii Economice,
Dezvoltarea Capacităţii Adminiswww.adrmuntenia.ro

trative, Asistenţă tehnică.
Potrivit MFE, la preluarea
mandatului de către Marius Nica,
ţara noastră avea trei programe
operaţionale cu plăţi întrerupte
total sau în cadrul a diferite axe:
POSDRu, POSCCE şi POS Mediu, în
prezent acestea fiind ridicate.
De asemenea, în sectorul transport, România a discutat cu CE să
deconteze cheltuieli de peste 665,8
milioane de euro pentru proiecte
retrospective. Proiectele au fost
discutate la nivelul Comisiei şi pot
fi aprobate până la finalul anului
2015.
un proiect strategic al ţării este laserul de la Măgurele - ELI (Extreme Light Infrastructure), realizat de Institutul de Fizică, prin
Programul Operaţional „Creşterea
Competitivităţii Economice”. „În
acest moment, datorită unei monitorizări adecvate, există premisele finalizării fizice a proiectului,
în conformitate cu documentele
trimise CE”, transmite Marius Nica.
Sursa: bursa.ro

Viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a avut vineri, 20 noiembrie a.c., la Palatul Victoria, o primă
întrevedere cu Corina Creţu, comisar
european pentru politica de dezvoltare regională.
Comisarul european a profitat de
întâlnire pentru a felicita noul viceprim-ministru, dar şi pentru a avea un
schimb de informaţii privind măsurile
prioritare în domeniul programelor cu
cofinanţare din fonduri europene.
Corina Creţu a arătat că îşi doreşte
o colaborare strânsă între Comisie şi
ministerele care gestionează programe europene, pentru că este nevoie
de coordonare şi eficienţă, succesul
programelor fiind o ţintă comună.
Vasile Dîncu a asigurat comisarul european de întreaga sa disponibilitate
pentru colaborare şi a arătat că modul
de organizare existent în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îi permite să-şi pună rapid în practică propria viziune în domeniu.
„Mă bucur să primesc vizita dumneavoastră, este printre primele vizite şi o
consider binevenită, pentru că vorbim
despre un domeniu extrem de important. Este foarte util să stabilim noile
contacte, să punctăm împreună modalităţile prin care putem accelera absorbţia. Chiar dacă mai avem puţin timp
până la finalul anului, încă sunt lucruri
pe care le putem face pentru bunul mers
al acestor programe. Vom lua rapid toate măsurile care se impun”, a declarat
viceprim-ministrul Vasile Dîncu.
Cei doi oficiali au discutat atât despre programele din generaţia 20072013, cât şi despre noua perioadă de
programare, despre modificările legislative sau administrative necesare,
conform unui plan de acţiune comun,
şi despre aspectele de urmărit în perioada imediat următoare. Noul ministru al dezvoltării regionale şi administraţiei publice are deja în pregătire
un plan de măsuri pe termen scurt,
care urmează să fie discutat foarte curând cu comisarul european.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Întrevederea dintre
viceprim-ministrul
Vasile Dîncu cu
comisarul european
Corina Creţu
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CNIPMMR solicită înfiinţarea
unui minister dedicat IMM-urilor

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional a solicitat ca în noua structură a Guvernului să se înfiinţeze un
minister dedicat întreprinderilor mici
şi mijlocii. Noua structură ar trebuie să asigure exercitarea funcţiilor de:
• elaborare a strategiilor şi punerea în aplicare a Programului de
guvernare pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii şi a celui cooperatist;
• reglementare şi sinteză, prin
care se asigură elaborarea cadrului
normativ şi instituţional necesar
pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
• reprezentare, prin care se
asigură în numele statului român,
reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
• aplicare a prevederilor tratatului de aderare a României la
uniunea Europeană pentru sectorul
întreprinderilor mici şi mijlocii şi al
celui cooperatist;
• coordonare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie şi în vederea înwww.adrmuntenia.ro

deplinirii atribuţiilor şi obligaţiilor;
• reprezentare a intereselor
IMM-urilor în relaţia cu instituţiile
şi autorităţile publice;
• mediator de credite pentru
IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ
care să asigure: creşterea creditării
IMM-urilor, oferirea de soluţii IMMurilor, pentru a obţine finanţări de
la bănci şi sesizarea Guvernului în
cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore;
• elaborarea şi depunerea unei liste competitive de programe
de susţinere a IMM-urilor care să fie
finanţate din Programul de relansare economică a uE.
Propunerea CNIPMMR are în
vedere şi necesitatea valorificării
oportunităţilor de finanţare din
Programul de relansare economică
a uE, lansat de preşedintele Comisiei Europene, jean-Claude juncker, în valoare de 315 miliarde de
euro, din care 75 miliarde de euro
pentru IMM-uri, ministerul dedicat
întreprinderilor mici şi mijlocii urmând să elaboreze şi să depună o
listă de programe de susţinere a
IMM-urilor din România care să fie
finanţate prin noul mecanism.
Sursa: fonduri-structurale.ro

Ministerul Fondurilor Europene a obţinut acordul Comisiei Europene pentru reluarea tuturor plăţilor aferente
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
(POSCCE) 2007-2013.
„Decizia Comisiei Europene de a relua plăţile pentru POSCCE este un succes al Guvernului României şi confirmă
eforturile depuse în echipă de Autoritatea de Management şi Organismele intermediare. Estimez că POS CCE va avea
cel mai mare procent de absorbţie dintre toate programele aferente perioadei 2007 - 2013 (peste 90%), deoarece în
perioada care urmează Comisia Europeană va putea rambursa României
peste 400 milioane de euro pentru
acest program”, a declarat Marius
Nica, ministrul fondurilor europene.
În lunile decembrie 2014 şi aprilie
a.c., în urma unor audituri ale CE, au
fost decise întreruperi temporare ale
rambursărilor de la Bruxelles către România pentru trei axe ale Programului
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. Plăţile pentru
Axele prioritare 1 şi 4 au fost reluate la
15 septembrie a.c., iar pentru Axa 3 au
fost reluate acum. Beneficiarii fondurilor nu au fost afectaţi, plăţile către cei
care derulează proiecte europene fiind
asigurate de la bugetul de stat.
Sursa: fonduri-ue.ro

Se pregăteşte lansarea
primului apel pe POPAM
2014 – 2020!

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM
(DGP-AMPOPAM) anunţă intenţia privind lansarea, în data de 2 decembrie
a.c., a sesiunii de primire a cererilor
de finanţare pentru Măsura III.1 „Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea
parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti”
din cadrul Priorităţii uniunii Europene
4 (Pu4) – „Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea
fondurilor nerambursabile pentru
pescuit şi acvacultură” conform Programului Operaţional pentru Pescuit
şi Afaceri Maritime 2014-2020.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Ministerul Fondurilor
Europene a obţinut reluarea
plăţilor aferente POS CCE
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Întrebări şi răspunsuri – Ghidul Specific
al Priorităţii de investiţii 6.1

www.adrmuntenia.ro

investiţie 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, varianta publicată în data de 30 iulie 2015.
Lista de întrebări şi răspunsuri poate fi consultată pe site-ul nostru, secţiunea POR 204 – 2020
> Alte documente, accesând următorul link http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/.

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Săptămâna trecută, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a anunţat că pe site-ul www.inforegio.ro s-au publicat Întrebările şi răspunsurile
la Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de
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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 creştere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până în această dată au fost semnate 757 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.356.571.741,55 lei. Din cele 757 de
contracte semnate, 73 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

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

0

0

0

9

2,71

22,80

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
2
şoselelor 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 şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

0

0

10

40,53

35,7

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

60

11

14

0

0

4

31

22,25

13,88

3

0

0

0

0

0

3

13,81

15,43

100

7

3

0

0

31

59

99,00

39,73

67

7

6

0

0

0

54

43,52

24,62

26

7

7

0

0

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 şi echiparea
3 infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi 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 şi locală

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

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 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 şi
32
14
6
0
0
0
12
61,20
35,64
Axa creşterea calităţii serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovareapotenţialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriiatractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
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 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 23 noiembrie 2015, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.285 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

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil
între 1.065.000 - 6.375.000 lei pentru
întreprinderi mici şi Mijlocii
1.1.1.a.2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000
lei pentru întreprinderile mici şi
Mijlocii

Axa
1.1 - Operaţiunea „Sprijin pentru
1
consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile” pentru întreprinderi
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii

Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la
3 Internet şi la serviciile conexe
TOTAL

Valoare totală
ELIGIBILĂ
- Lei -

Stadiul contractelor
Retrase Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
CONTRACTATĂ
- Lei -

Nr. contracte
reziliate

Subdomeniu/Domeniul

Nr. proiecte
preluate

POS CCE 2007-2013

rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
cel aferent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, valabil în 2015).
toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformităţii administrative, eligibilităţii, tehnico-economic, au fost selectate şi propuse spre
finanţare în cadrul AM POS CCE. După publicarea
listelor aferente proiectelor acceptate spre finanţare, începând cu data de 20.02.2015, OI POS CCE
din cadrul ADR Sud Muntenia a primit spre întocmirea contractului de finanţare un număr de 62 de
proiecte . Dintre acestea, 53 au contracte semnate
şi sunt în etapa de implementare, 7 au fost retrase
în etapa de contractare şi 2 proiecte au fost respinse în etapa de precontractare.
Până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia au
fost semnate 366 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 408.258.104,61 lei.
Din cele 366 de contracte semnate, 90 de proiecte au fost reziliate - asistenţă financiară nerambursabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
REZILIATĂ
- Lei -

36

264.573.922,13

1

7

28

132.329.097,97

12

54.582.968,38

206

274.348.157,32

11

22

173

157.008.213,97

51

42.848.474,86

62

219.724.431,16

7

2

53

108.070.494,30

0

0.00

9

2.150.053,87

0

5

4

583.756,49

3

556.650,68

102

15.924.711,33

3

21

78

7.968.637,42

24

2.430.280,99

66

5.659.930,89

16

20

30

2.297.904,46

0

0,00

782.381.206,70

38

77

366

481

408.258.104,61

90

100.418.374,91

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 23 noiembrie 2015, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite spre contractare 481 de proiecte,
cu o valoare totală eligibilă de 782.381.206,70
lei, prin care se solicită finanţare nerambursabilă
prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” 2007-2013. Din totalul proiectelor primite de ADR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanţare, au fost respinse 76 şi retrase 38.
La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere
de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil
cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Acest apel de proiecte a fost deschis pentru
Operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderi. Depunerea
aplicaţiilor s-a desfăşurat în perioada 27 octombrie
2014 - 25 noiembrie 2014. transmiterea dosarului cererii de finanţare s-a efectuat online, pe platforma
destinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe pagina
web a MSI OIPSI, la adresa http://fonduri.mcsi.ro.
Bugetul total al acestei cereri de propuneri de
proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-
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Argeş

CJ Argeş dezbate public
traseul autostrăzii Piteşti – Sibiu

Curtea de Argeş – Şuici – Perişani – Racoviţa – Câineni – Boiţa – tălmaciu – Vestem, cu noduri la tigveni, Şuici, Racoviţa;
• A doua variantă este similară celei dintâi,
existând mici diferenţe, iar varianta 5 are modificări la ieşirea din Piteşti şi ocoleşte Curtea de Argeş, după care revine la Bălteni, pe traseul celorlalte două, anterioare;
• Varianta 3 a autostrăzii este Piteşti – Curtea
de Argeş – tigveni – Şuici – Berislăveşti – Sălătrucel
– Călimăneşti – Defileul Oltului – Racoviţa – Câineni
– Boiţa – tălmaciu – Vestem;
• Varianta 4 este pe traseul Piteşti – Curtea de Argeş
– tigveni – Runcu – Dăeşti – Călimăneşti – Defileul Oltului
– Racoviţa – Câineni – Boiţa – tălmaciu – Veştem.

Sursa: ziarulprofit.ro

Până la finalul acestui an, grădina Zoo
şi Parcul Dumbrava din Călăraşi vor fi modernizate
cu fonduri europene
Călăraşi

Lucrările cuprinse în proiectul „Reabilitarea
infrastructurii de mici dimensiuni din cadrul Grădinii Zoologice Călăraşi pentru promovarea în scop
didactic a unui ecosistem piscicol”, accesat de Primăria Călăraşi în cadrul Programului Operaţional
pentru Pescuit 2007-2013, sunt în plină desfăşurare.
Prin acest proiect s-a obţinut finanţare în cuantum de 1.527.973,01 lei (aproximativ 340.000
de euro), iar lucrările, inedite pentru municipiul
Călăraşi, vor fi finalizate până la sfârşitul acestui
an. Astfel, în partea de sud-est a Grădinii Zoologice
se lucrează pe o suprafaţă de 7.109,36 mp, ce cuprinde conturul exterior al bazinului existent, luciul de apă şi trei insule. În afară de această suprafaţă compactă, se vor mai amenaja alei pietonale, alei pentru accesul rutier, precum şi spaţiul
verde aferent. Pe fiecare dintre cele trei insule se
vor construi foişoare ce vor fi dotate cu planşe şi
fotografii, precum şi alte materiale didactice, prin
care elevii de toate categoriile de vârstă să cunoască speciile de peşti de apă dulce care trăiesc
www.adrmuntenia.ro

şi se dezvoltă în apele braţului Borcea şi ale Dunării, să cunoască modul de hrănire şi înmulţire a acestor specii de peşti, precum şi care sunt condiţiile optime pe care mediul trebuie să le îndeplinească pentru perpetuarea lor.
În primăvară va continua modernizarea Grădinii Zoologice cu asfaltarea aleilor şi cu reabilitarea spaţiilor de cazare pentru animale.
Cel de-al doilea proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 –
„Reabilitarea şi amenajarea cu tematică piscicolă
a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Călăraşi” – va fi finalizat până la sfârşitul
acestui an.
Contractul pe care Primăria Municipiului Călăraşi îl are în execuţie în acest moment, are o valoare totală de circa 330.000 de euro. Cu aceşti
bani europeni, obţinuţi pe ultima sută de metri a
fostului exerciţiu financiar european 2007-2013,
se dezvoltă două zone de recreere din Călăraşi.
Sursa: Primăria Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Consiliul judeţean Argeş organizează, joi, 26 noiembrie, ora 10:00, în sala mare a Cj Argeş, o dezbatere publică având ca temă varianta optimă de
traseu a viitoarei Autostrăzi Piteşti – Sibiu. Potrivit
Masterplanului General de transport, Autostrada
Piteşti – Sibiu este prioritară în materie de infrastructură rutieră, închizând Coridorul IV Pan European Nădlac – Constanţa.
La dezbatere sunt invitaţi să participe reprezentanţii CNADNR, autorităţi publice locale şi judeţene, reprezentanţi ai mediului economic, ai
mass-media şi ai societăţii civile.
Cu acest prilej vor fi dezbătute cele cinci variante de traseu luate în calcul în urma revizuirii
studiului de fezabilitate:
• Prima variantă, cea din 2008, este Piteşti –
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Autofreză performantă
achiziţionată de ISU Dâmboviţa cu fonduri Regio
Dâmboviţa

Giurgiu

dintele Cj Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu.
„Tragem linie şi recapitulăm tot ce s-a reuşit prin
acest proiect în etapele I, II şi III: 4 autospeciale pentru
lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare, 3 autospeciale de capacitate medie, 1 autospecială pentru descarcerare de capacitate grea şi prim ajutor calificat,
4 ambulanţe de tip B2 şi, iată, acum, o autofreză de
zăpadă. Valoarea totală a echipamentelor achiziţionate pentru judeţul Dâmboviţa: 10,3 milioane de lei”,
a mai spus Ţuţuianu. Autospeciala este multifuncţională, este dotată cu autofreză cu înălţimea de captare a zăpezii de un metru. Are tracţiune intrgrală.
Pe timp de vară poate fi folosită şi la stingerea incendiilor, pentru că are un bazin de apă cu o capacitate de 5 tone. De asemenea, are o motopompă
de refulare a apei pe joasă presiune, de 10 bari.
Sursa: adevarul.ro

Reîncep lucrările la pista de atletism
şi bazinul de înot din Giurgiu

În vara acestui an, atât la bazinul de înot didactic, cât şi la pista de atletism, lucrările au fost
sistate. Într-o recentă conferinţă de presă, autorităţile publice locale au anunţat că la ambele investiţii, care sunt localizate în zona Parcului tineretului, se vor relua lucrările întrerupte în această
perioadă.
„Bazinul de înot didactic este un proiect de
care se ocupă Compania Naţională de Investiţii. În
acest moment s-au reluat lucrările şi se munceşte
intens pentru ridicarea clădirii, până nu se strică
vremea. Am primit asigurări că se vor finaliza lucrările ce ţin de structura de rezistenţă şi vor începe să monteze structura de oţel, după care se
va putea lucra la interior.
În ceea ce priveşte pista de atletism, în sfârşit
am ajuns la o înţelegere cu constructorul, s-a făcut o mediere şi săptămâna viitoare (n.a.: săptămâna aceasta) vor reîncepe lucrările. Din punct de
vedere legal, primăria nu a putut face mai mult
de atât, adică de a media cumva neînţelegerile ce
s-au ivit vizavi de anumite nereguli apărute la
www.adrmuntenia.ro

această lucrare. Să sperăm ca toată lumea a înţeles ceva de aici şi că nu se vor mai întrerupe lucrările”, a declarat edilul-şef al municipiului Giurgiu.

Sursa: opiniagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

ISu Dâmboviţa s-a pregătit pentru iarna ce va
veni cu un utilaj extrem de util. Este vorba despre o
autofreză performantă achiziţionată cu sprijinul financiar obţinut de Consililiul judeţean Dâmboviţa
printr-un proiect european finanţat din programul
Regio. utilajul a costat peste 900.000 de lei. „Am închis astăzi ultima etapă (a treia) a unui proiect european amplu, având drept beneficiar Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară ’Situaţii de Urgenţă Sud
Muntenia’ (formată din judeţele Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman). Proiectul, derulat prin POR, are o valoare totală de 52 milioane de lei. În această etapă am reuşit
să aducem Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
’Basarab I’ Dâmboviţa o autofreză de zăpadă, pentru
intervenţiile complicate în sezonul de iarnă. Utilajul
are o valoare de peste 900 mii de lei”, a spus preşe-
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Acord CNADNR – CFR pentru crearea
unui pasaj peste linia ferată de la Drajna

13

Ialomiţa

Prahova

nistraţiile publice locale interesate pentru a accesa
fondurile necesare realizării acestui obiectiv.
Vicepreşedintele Consiliului judeţean Ialomiţa, Ioan Martin, apreciază că aceste răspunsuri
favorabile sunt şi un rezultat al celor 700 de petiţii
transmise la Bucureşti.
Sursa: guraialomitei.com

4,6 milioane de euro
pentru modernizarea ICPT Câmpina

S-a finalizat proiectul de modernizare a Institutului de Cercetare şi Proiectare tehnologică (ICPt)
de la Câmpina. Proiectul a fost finanţat cu fonduri
europene prin Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 2 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate”, având un buget total de 20,38 milioane de lei, inclusiv tVA (4,6 milioane de euro), din care 6,85 milioane de lei reprezintă fondurile nerambursabile.
„După mai mult de 150 de ani de exploatare a
resurselor de ţiţei şi gaze din România, una dintre
provocările acestei industrii pe plan local este declinul natural al producţiei provocat de maturitatea
zăcămintelor. Cu ajutorul noilor tehnologii, cum
sunt cele de care dispunem acum la ICPT Câmpina,
putem obţine date mai precise cu privire la structurile geologice şi putem testa noi soluţii de exploatare a zăcămintelor existente, astfel încât să putem
creşte productivitatea acestora”, a declarat Gabriel
Selischi, membru al Directoratului OMV Petrom.
În cadrul proiectului de modernizare a fost
construit un depozit pentru stocarea carotelor geologice (probe geologice colectate în timpul forajului, din interiorul sondelor) şi au fost achiziţionate echipamente moderne de analiză pentru laboratoarele din cadrul institutului.
Analiza carotelor oferă informaţii utile pentru
constituirea modelului geologic al zăcămintelor,
precum vârsta geologică, porozitatea, permeabilitatea, saturaţia rocilor şi caracteristicile mediului
în care acestea s-au format. Cu ajutorul acestor
www.adrmuntenia.ro

analize se poate estima cantitatea de hidrocarburi
dintr-un zăcământ şi se pot stabili cele mai adecvate tehnici de exploatare.
ICPt Câmpina stochează peste 150.000 de cutii cu probe de carote geologice, ce urmează a fi
mutate în noul depozit. Cele mai vechi probe provin din sonde forate în epoca interbelică, perioadă
în care analiza carotelor a devenit o practică la nivelul industriei.
Cea mai veche carotă din punct de vedere geologic are peste 540 milioane de ani şi a fost prelevată
în anii ’80 de la o adâncime de peste 2.000 de metri,
dintr-o formaţiune geologică ce corespunde erei Precambrian. Carota de la cea mai mare adâncime a fost
recuperată dintr-o sondă forată la 7.025 de metri.
Institutul de Cercetări şi Proiectări tehnice din
Câmpina a fost înfiinţat în 1950, iar depozitarea şi
analiza probelor geologice colectate din interiorul
sondelor a fost una din primele sale linii de activitate. Institutul este singurul centru de cercetare
ştiinţifică pentru industria petrolieră din România
şi are, până în prezent, 56 de brevete de invenţii
şi încă 4 brevete în curs de examinare.
ICPt execută analize complexe în 6 laboratoare
acoperind necesităţile activităţilor de upstream, de
la analize de carote şi caracterizarea fluidelor produse, evaluări de mediu, până la simulări avansate
ale condiţiilor de curgere prin zăcământ în vederea
creşterii ratei de recuperare a ţiţeiului. În prezent,
ICPt face parte din Divizia upstream, unitatea Domestic Assets din cadrul OMV Petrom.
Sursa: prahovabusiness.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul judeţean Ialomiţa a primit două răspunsuri pozitive privind construirea unui pasaj de trecere
peste calea ferată de la bariera de la Drajna. Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale a transmis
că va solicita să se prevadă în bugetul pentru anul viitor
investiţii pentru un pasaj la Drajna, iar CFR a comunicat
că va identifica resursele necesare şi va susţine admi-
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Teleorman

Recepţie oficială a DJ 601 F,
Coşoteni – Albeşti

Săptămâna trecută a avut loc recepţia oficială
a obiectivului „Reabilitarea drumului judeţean DJ
601 F, Coşoteni – Albeşti, km.0+000 – 12+156
(12,156 km)” în localitatea Vedea.
Valoarea investiţiei a fost de 17.205.319 lei
(cu tVA), din care 13.619.814 lei de la bugetul de
stat, iar diferenţa contribuţia financiară din bugetul propriu al judeţului teleorman.
Obiectivul recepţionat este de mare importanţă
atât pentru locuitorii comunei Vedea şi cetăţenii din
zonă, cât şi pentru cei aflaţi în tranzit, întrucât tronsonul de 12,156 kilometri de drum judeţean, care a
fost reabilitat, situat pe teritoriul comunei Vedea,
de la Coşoteni până în satul Albeşti, realizează legătura rutieră între municipiile Alexandria şi Roşiorii
de Vede, prin intermediul Dj 703 şi Dj 612 A.
www.adrmuntenia.ro

Reabilitarea a inclus un pod rutier nou peste
pârâul Burdea, cu o lungime de 29,1 metri, având
o structură din beton armat, pe piloni foraţi şi o suprastructură din grinzi prefabricate precomprimate, iar pe tot traseul drumului reabilitat s-au
executat 46 de drumuri laterale şi 46 de podeţe tubulare, 380 ml de rigole pearate, 100 ml de parapet
metalic, alte 6 podeţe tubulare noi, lucrări de semnalizare rutieră, respectiv marcaje, 46 de indicatoare rutiere şi refacerea bornelor kilometrice.
După recepţie, Dj 601F Coşoteni – Albeşti se
înscrie în structura drumurilor judeţene reabilitate
ce permit condiţii civilizate de trafic, o deplasare
a cetăţenilor în siguranţă şi condiţii mai bune pentru transportatorii de mărfuri şi de persoane.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ziarul Prahova / 18 noiembrie 2015

REVISTA PRESEI

fonduri-structurale.ro / 18 noiembrie 2015

advertising4u.ro / 19 noiembrie 2015

Actualitatea de Călăraşi / 17 noiembrie 2015
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Vasile Milea, 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 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. Ploieşti, 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 şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, Alexandra
GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 23 noiembrie 2015
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.

