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EVENIMENTE

POR 2014 – 2020: Despre dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural
şi revitalizarea oraşelor din Sud Muntenia

» În data de 21 aprilie, la sediul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia din Călăraşi a avut loc un nou
seminar de informare pentru promovarea
Programului operațional Regional 2014 –
2020 în rândul potențialilor beneficiari de
fonduri nerambursabile. Acest eveniment a
avut ca obiectiv exclusiv analizarea
posibilităților de finanțare pentru
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural
şi a infrastructurii urbane în cadrul Axei
prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban
şi conservarea, protecția şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural”.

Întâlnirea de lucru a fost organizată datorită
interesului manifestat din partea reprezentanților
autorităților publice pentru Axa prioritară 5, la seminariile ce au avut loc în județele regiunii Sud
Muntenia, în cadrul Caravanei PoR 2014 – 2020.
www.adrmuntenia.ro

Ghidurile specifice pentru cele două priorități
de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” şi 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării oraşelor,
regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului” au fost publicate
la sfârşitul lunii trecute.
În deschiderea evenimentului, directorul ADR
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat că „prin cele
două linii de finanțare, regiunea noastră beneficiază
de o alocare de aproximativ 53 de milioane de euro.
Cererile de finanțare pentru impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identității culturale
(Prioritatea de investiții 5.1), precum şi cele pentru
revitalizarea oraşelor (Prioritatea de investiții 5.2)
vor putea fi depuse începând din data de 25 mai, ora
12:00, până în data de 25 noiembrie a.c., ora 12:00.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Față de exercițiul financiar anterior, 2007 –
2013, apelul de depunere a proiectelor va fi de tip
competitiv. Cererile de finanțare trebuie să aibă o
valoare totală cuprinsă între 100.000 şi 5.000.000
de euro, pentru ambele priorități de investiții, excepție fiind doar în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, pentru care valoarea
maximă va fi de 10 milioane de euro”.
Prioritatea de investiții 5.1 are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identității culturale. În cadrul acestei priorități de investiții se vor finanța restaurarea, protecția, conservarea şi valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu unESCo, patrimoniu cultural
național (indiferent de localizare, urban sau rural)
şi patrimoniu cultural local din mediul urban.
Pot fi finanțate obiectivele de patrimoniu ce se
regăsesc în Lista patrimoniului mondial, Anexa A,
conform HG nr. 493/2004, pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea patrimoniului mondial, şi Lista monumentelor istorice, actualizată
prin ordinul ministrului culturii aflat în vigoare la
data depunerii cererii de finanțare privind clasarea
ca obiectiv de patrimoniu/monument istoric.
vor avea prioritate la finanțare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate
la creşterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creşterea competitivității
arealului în care sunt localizate.
Alocarea prezentului apel de proiecte pentru
regiunea Sud Muntenia (fEDR + Buget de stat) este
de 38,53 milioane de euro.
Conform Ghidului solicitantului pentru Prioritatea 5.1 pot obține finanțare unități administrativ-teritoriale, autorități ale administrației publice
centrale, unități de cult, onG-uri, parteneriate între aceste entități, respectiv unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat
cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administrației publice centrale, unitate de
cult sau onG; sau autoritate a administrației publice centrale, în calitate de lider, în parteneriat
cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de
cult sau onG.
În ceea ce priveşte Prioritatea de investiții 5.2,
obiectivul este de a realiza reconversia şi refuncționalizarea terenurilor şi suprafețelor degradate, va-
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cante sau neutilizate din oraşele mici, mijlocii şi
municipiul Bucureşti.
Regiunea Sud Muntenia va primi prin acest
apel de proiecte 14,16 milioane de euro.
Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiții vor fi unitățile administrativ-teritoriale din
mediul urban, precum şi sectoarele Municipiului
Bucureşti, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968,
privind organizarea administrativă a teritoriului
României, republicată, cu excepția municipiilor reşedință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare
dedicate dezvoltării urbane şi parteneriate între
unitățile administrativ-teritoriale menționate anterior şi uAt județ, cu lider de parteneriat unitatea
administrativ-teritorială din mediul urban.
Ghidurile solicitantului aferente celor două
priorități de investiții pot fi consultate pe websiteul nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea
dedicată PoR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, precum şi pe pagina de
Internet a programului – www.inforegio.ro.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să
contactați experții Serviciului Comunicare, la
adresa de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro sau
direct, la sediul ADR Sud Muntenia din Călăraşi, str.
General Constantin Pantazi, nr. 7A, unde solicitanții
pot fi consiliați, în mod gratuit, în clarificarea unor
aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii
de finanțare PoR 2014-2020. Programul de lucru al
Agenției este: de luni până joi, în intervalul orar
8:00 - 17:00, iar vineri, între 8:00 şi 14:00.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Marți, 19 aprilie,
la Piteşti a avut loc
Seminarul „Finanțări
Europene – Şansa României”,
eveniment organizat de
Asociația oamenilor de
Afaceri Argeş, în parteneriat
cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională
Sud Muntenia!

Seminarul de informare, ce s-a desfăşurat la
hotelul Ramada din municipiul Piteşti, a avut ca scop
prezentarea oportunităților de finanțare pentru
mediul de afaceri din județul Argeş prin Programul
operațional Regional şi prin Programul național de
Dezvoltare Rurală în perioada 2014 – 2020 şi a noilor măsuri de simplificare a procedurilor pentru
implementarea proiectelor şi pentru absorbția fondurilor europene. totodată, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate ofertele şi produsele bancare necesare proiectelor cu finanțare europeană
şi, totodată, cu această ocazie, au fost invitați beneficiari de fonduri europene care au prezentat
exemple de proiecte de succes prin care au realizat investiții pentru dezvoltarea afacerilor prin
programele cu finanțare nerambursabilă.
În cadrul acestui seminar, directorul adjunct
Dezvoltare şi Comunicare din cadrul ADR Sud Muntenia, Daniela traian, a prezentat posibilitățile de
finanțare din Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”.
Astfel, cei peste 200 de reprezentanți ai mediului de afaceri care au participat la eveniment
au aflat detalii importante privind activitățile şi
solicitanții eligibili pentru Prioritatea de investiții
2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” şi pentru Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării
şi extinderea capacităților avansate de producție
www.adrmuntenia.ro

şi dezvoltarea serviciilor”.
Reamintim că până în prezent a fost lansată varianta draft a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Priorității
de investiții 2.1 – microîntreprinderi, care poate fi
consultată pe website-ul nostru - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea dedicată PoR 2014 – 2020,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/,
precum şi pe pagina de Internet a programului –
www.inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe detalii
despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți
obține contactând experții Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlnire de lucru destinată mediului privat din Argeş,
privind accesarea fondurilor europene
prin POR 2014 – 2020
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INFO POR 2014 - 2020

S-au publicat noi documente suport
pentru dezvoltarea urbană!

» Autoritatea de Management pentru
PoR 2014 – 2020 din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice a publicat pe website-ul
www.inforegio.ro un material ce conține
aspecte ce trebuie avute în vedere pentru
finanțarea transportului public, precum şi
un ghid privind integrarea temelor
orizontale în cadrul proiectelor finanțate
din fESI 2014 - 2020 – Egalitatea de şanse
şi tratament şi Dezvoltarea durabilă.

Aceste documente pot fi consultate şi pe pagina de Internet a Agenției - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea PoR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/.
Documentul suport jaspers reprezintă o fundamentare a bunei practici în domeniul Ajutorului de
Stat şi finanțării transportului Public, bazată pe cele
mai recente informații disponibile. Acesta a fost elaborat cu scopul de a sprijini autoritățile contractante
în îndeplinirea cerințelor de acces la finanțare în cadrul Programului operațional Regional 2014 - 2020. Ghidul îndeplineşte acest scop, stabilind următoarele:
condițiile în care utilizarea fondurilor publice poate
fi considerată ca nefiind Ajutor de stat sau poate fi
www.adrmuntenia.ro

considerată ca fiind Ajutor de stat compatibil cu piața
internă; structurile de gestionare a prestării de servicii de transport Public Local, ce trebuie implicate
în vederea accesării fonduri prin Programul operațional Regional 2014 - 2020, astfel încât să se evite încălcarea regulilor privind ajutoarele de stat, şi care
sunt permise de legislația națională; mecanismele de
dotare a operatorilor cu active noi sau recondiționate, finanțate prin Programul operațional Regional
2014-2020, care nu încalcă regulile privind ajutorul
de stat.
Prima parte a ghidului privind temele orizontale
are ca scop facilitarea aplicării obiectivului orizontal
al egalității de şanse şi de tratament în utilizarea fondurilor ESI pentru perioada 2014 - 2020 şi pentru a încuraja acțiuni şi măsuri eficiente în elaborarea şi implementarea proiectelor, în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat dintre România şi uniunea Europeană. Cea de-a doua parte are ca obiectiv
facilitarea aplicării dezvoltării durabile în utilizarea
fondurilor ESI pentru prezentul exercițiu financiar şi
pentru a încuraja întreprinderea de acțiuni, pentru a
evita sau a reduce efectele dăunătoare asupra mediului şi a asigura beneficii nete pe plan social şi economic în toate stadiile de viață ale proiectelor, în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat dintre România şi uniunea Europeană.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale (AfIR) lansează,
prin intermediul paginii oficiale
de internet www.afir.info, aplicația „Asistență module online” pentru a veni în sprijinul solicitanților şi beneficiarilor finanțărilor
disponibile prin Programul național de Dezvoltare Rurală 2014 –
2020 (PnDR 2020).
Această aplicație a fost pusă
la dispoziția tuturor celor interesați cu scopul rezolvării cât mai
rapide a problemelor de ordin
tehnic sau a disfuncționalităților
sistemelor apărute în accesarea
modulelor electronice aferente
depunerii online a cererilor de finanțare sau a dosarelor de achiziții, a procedurii de achiziții sau
de ofertare, derulate prin intermediul portalului AfIR.
În acest fel, incidentele apărute pot fi semnalate direct celor
ce asigură suportul tehnic al tuturor modulelor online utilizate
de către beneficiari, solicitanți şi
ofertanți, fiind mult scurtat timpul de răspuns.
utilizarea aplicației este posibilă după logarea pe pagina de
internet a AfIR (www.afir.info),
accesând link-ul „Asistență module online” existent în colțul din
dreapta sus al paginii sau apăsând butonul de culoare verde,
cu acelaşi nume, existent în cadrul paginilor dedicate depunerii
proiectelor sau a dosarelor de
achiziții.
De asemenea, la introducerea unei solicitări în sistem este
indicat să expuneți cât mai clar
problema întâmpinată şi paşii urmați, de cele mai multe ori atawww.adrmuntenia.ro

şarea unei capturi de ecran fiind
extrem de utilă pentru tehnicieni. Detalii specifice privind utilizarea modulului menționat mai
sus, puteți afla consultând Manualul de utilizare al aplicației HelpDesk, accesând următorul link:
https://suport.afir.info/Manualutilizator.pdf.
Pentru informarea utilizatorilor a fost conceput şi un film demonstrativ al modului de utilizare a serviciului de „Asistență module online”, disponibil pe canalul oficial de Youtube al AfIR, sub
denumirea de „Tutoriale asistență module online”.
totodată, AfIR anunță că aplicația „Asistență module online”
este una de tip Helpdesk şi se adresează exclusiv problemelor sau
disfuncționalităților tehnice, prin
intermediul acestui instrument nefiind permise transmiterea de solicitări de informații, clarificări privind procedurile, contestații la rapoartele de selecție sau orice alte solicitări ce nu sunt de ordin
tehnic.
Sursa: afir.info

Informaţii utile
cu privire
la noul
pachet legislativ
al achiziţiilor publice

noul pachet legislativ ce va reglementa achizițiile publice în România
este parte integrantă din Strategia
națională în domeniul achizițiilor publice şi cuprinde patru proiecte de
legi:
• proiectul de Lege privind achizițiile publice;
• proiectul de Lege privind remediile şi căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziție
publică şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcționarea Consiliului național de Soluționare a Contestațiilor;
• proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale;
• proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii.
Principalele aspecte introduse prin
pachetul celor 4 proiecte de lege privind achizițiile publice vizează următoarele:
• 4 directive europene, 4 legi (clasic, sectorial, concesiuni, căi de atac);
• reglementare mai specifică, mai
uşor de înțeles şi utilizat pentru autoritățile contractante şi operatorii
economici;
• mai bună legiferare pentru evitarea modificărilor repetate (cazul ouG
nr. 34/2006);
• pachet legislativ nivel primar suplu, mai aproape de directive, cu detalii operaționale în legislația secundară (norme de aplicare) şi cu accent
pe îndrumare online (sistem ghiduri
online);
• orientare către principii şi urmărirea obținerii celui mai bun raport
calitate – preț („value for money”).
Legile din domeniul achizițiilor publice au fost dezbătute în Parlament
în procedura de urgență, sesiunea de
vot final fiind amânată pentru marți,
26 aprilie, ora 13:30, conform ordinii
de zi pentru şedința Camerei Deputaților din 25 – 26 aprilie 2016.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

AFIR a lansat aplicaţia
„Asistență module online”
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

vasile Dîncu, viceprim-ministrul României

Viceprim-ministrul Vasile Dîncu,
interesat să valorifice experienţa europeană
în administraţie publică

» viceprim-ministrul vasile Dîncu şi
Marga Prohl, director general al Institutului
European de Administrație Publică (EIPA),
au avut joi, 21 aprilie, o întrevedere
la Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administrației Publice.

Discuțiile s-au axat pe posibilitatea de a dezvolta colaborarea dintre cele două instituții, în
special pentru două dintre proiectele prioritare ale
MDRAP din domeniul reformei administrative: reînființarea Institutului național de Administrație
(InA) şi elaborarea Codului Administrativ.
viceprim-ministrul vasile Dîncu a arătat că
experiența EIPA poate fi extrem de utilă demersului actualului Guvern în ceea ce priveşte recrearea
InA şi armonizarea viitorului Cod Administrativ cu
legislația europeană. „Ne dorim un institut modern, care să valorifice experiența europeană în
domeniu, mai ales referitor la cursurile de formawww.adrmuntenia.ro

re, la expertiza privind curricula de formare şi la
posibilitatea de a beneficia de profesori formatori. Codul Administrativ, pe de altă parte, este
necesar pentru a unifica actuala legislație care reglementează administrația publică, destul de
fragmentată, în prezent, şi care generează unele
necorelări sau neclarități privind atribuțiile la diferite niveluri ale administrației. El va îngloba,
într-o formulă coerentă şi unitară, 18 acte normative care se referă la acest domeniu”, a declarat
vasile Dîncu.
Marga Prohl a vorbit despre experiența EIPA în
proiectarea unor institute similare din Europa şi despre disponibilitatea institutului pe care îl reprezintă de a acorda României sprijin în acest sens. Directorul general al EIPA a lansat, totodată, invitația pentru România de a se afilia la Institutul European de Administrație Publică, partea română urmând să decidă nivelul de reprezentare.

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Institutul Cultural Român lansează sesiunea
de selecție a ofertelor culturale, în cadrul programului de finanțare şi de parteneriate culturale
CentenArt, pentru anul 2016.
Prin intermediul programului CentenArt, Institutul Cultural Român acordă finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale în domeniile: arte
vizuale (arte plastice, arte decorative, design,
noile media, fotografie, performance) şi artele
spectacolului (teatru, muzică, dans), pentru o serie de evenimente organizate în afara țării, cu
scopul de a evoca 100 de ani de la formarea României Mari.
Status: ACtIv
Depunere până la: 19.05.2016
Buget: 1.120.000 de lei
Acordarea finanțărilor nerambursabile prin
programul CentenArt se realizează pe bază de selecție de oferte culturale, în conformitate cu prevederile ordonanței nr. 51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor,
proiectelor şi acțiunilor culturale, cu modificările
şi completările ulterioare şi cu prevederile regulamentului sesiunii de selecție.
Prin finanțarea oferită proiectelor, Institutul
Cultural Român vizează:
a) creşterea vizibilității şi accesibilității culturii române pe piețele culturale internaționale;
b) promovarea creației româneşti contemporane în plan internațional;
c) încurajarea colaborării dintre artiştii români şi străini;
d) sprijinirea dialogului intercultural;
e) susținerea parteneriatului dintre operatorii culturali români şi străini, pe de o parte, şi organizațiile culturale internaționale, pe de altă parte;
www.adrmuntenia.ro

La sesiunea de selecție poate participa orice
persoană fizică autorizată sau persoană juridică,
de drept public sau privat, român sau străin, care:
a) să îndeplinească calitatea de operator cultural;
b) să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la
bugetul local;
c) să fi respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare.
nu pot participa la sesiunea de selecție angajați ai Institutului Cultural Român sau personal angajat sau numit ce funcționează în cadrul institutelor culturale româneşti din străinătate, nici rude până la gradul 1 ale acestora, atât în calitate
de persoană fizică sau persoană fizică autorizată,
cât şi că reprezentant legal al unei persoane juridice din România sau din străinătate.
Pentru a fi considerat partener, un operator
cultural trebuie să aibă sediul social legal în țară
de desfăşurare a proiectului, să participe la realizarea activităților propuse şi să semneze declarația de parteneriat.
Pentru a putea fi considerat eligibil, un proiect cultural trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:
a) să se desfăşoare în intervalul 22 iunie – 15
octombrie 2016, după semnarea contractelor de
finanțare;
b) să se desfăşoare în parteneriat cu (cel puțin) o organizație culturală din țară de desfăşurare a proiectului;
c) să nu beneficieze de alte surse de finanțare
oferite de Institutul Cultural Român (inclusiv prin
reprezentantele sale din străinătate), altfel decât
prin finanțarea oferită prin prezentul program;
d) să se adreseze publicului din străinătate;
e) proiectele realizate în parteneriat cu ICR
nu sunt eligibile, acestea făcând obiectul altor
programe şi priorități ale ICR;
(continuare în pagina 9)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Programul de finanțare şi de parteneriate
culturale CentenArt pentru anul 2016
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Sursa: finantare.ro

Cerere de propuneri de proiecte
„Orizont 2020” –
Eficiență energetică

Comisia Europeană a deschis recent cererea
de propuneri de proiecte a programului „Orizont
2020” – „Eficiență energetică 2016/2017”.
Status: ACtIv
Depunere până la: 15.09.2016
Buget: 30.000.000 €

www.adrmuntenia.ro

Cererea are următoarele tematici pe care se
poate aplica:
• EE-09-2016-2017: Implicarea şi activarea
autorităților publice – Acțiuni de Coordonare şi
Sprijin (6.000.000 € buget pentru EE-09 şi EE-16) propuneri ce demonstrează o abordare inovatoare
în abilitarea autorităților publice de a-şi intensifica rolul lor activ în dezvoltarea, finanțarea şi
implementarea unor planuri ambițioase de energie durabilă şi măsuri adecvate (de exemplu, prin
valorificarea sinergiilor cu Pactul primarilor, inițiativa oraşe şi Comunități inteligente sau inițiative publice similare), pe baza unor date fiabile;
• EE-11-2016-2017: Depăşirea barierelor de
piață şi promovarea renovării profunde a clădirilor – Acțiuni de Coordonare şi Sprijin (16.000.000 €
- buget pentru tematicile EE-11, EE- 13, EE-14 şi
EE-25). Accentul propunerilor prezentate ar trebui să fie pus pe depăşirea barierelor existente
pe piață la renovarea profundă în cadrul lanțului
valoric. orice tip de construcție poate fi inclus
(publice sau private, rezidențiale sau non-rezidențiale). Propunerile ar trebui să se bazeze pe experiență anterioară, inclusiv pe rezultatele proiectelor „Intelligent Energy Europe”. Propunerile
ar putea să aibă în vedere integrarea sistemelor
de certificare voluntare, dar şi certificatele de
performanță energetică, incluzând elementele de
clasificare a calității interioare a clădirilor.
• EE-13-2016: Reducerea costurilor clădirilor
cu consum energetic aproape de zero – Acțiuni de
Coordonare şi Sprijin (16.000.000€ - buget pentru
tematicile EE-11, EE-13, EE-14 şi EE-25) - propunerile ar trebui să se concentreze pe reducerea
costurilor de proiectare şi construirea de noi clădiri cu consum energetic aproape de zero (nearly
Zero-Energy Buildings-nZEB), cu scopul de a creşte absorbția lor pe piață.
(continuare în pagina 10)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 8)
f) pentru a fi considerat partener, un operator cultural trebuie să aibă sediul social legal în
țara de desfăşurare a proiectului, să participe la
realizarea activităților propuse şi să semneze declarația de parteneriat.
Bugetul alocat sesiunii de selecție a ofertelor
culturale din cadrul programului CentenArt este
de 1.120.000 de lei, alocat în mod egal pentru
cele două domenii de referință: arte vizuale şi artele spectacolului. Suma maximă ce poate fi acordată unui proiect cultural este de 70.000 de lei.
termenul de depunere a documentelor justificative este de maximum 30 de zile calendaristice de la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 15 noiembrie 2016. în caz contrar, sumele
plătite, dar nejustificate până la această dată,
vor trebui returnate finanțatorului.
Documentația se va depune la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38,
sector 1, 011824, Bucureşti, într-un dosar, cu
mențiunea: în atenția Direcției Relații Internaționale sau se va transmite, prin poştă, la aceeaşi
adresă, într-un plic închis, cu următoarea precizare: Pentru programul CentenArt.
termenul limită pentru depunerea documentațiilor este 19 mai 2016, ora 17:00.
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• EE-25-2016: Dezvoltarea şi lansarea de servicii energetice eficiente şi inovatoare – Acțiuni
de Coordonare şi Sprijin (16.000.000€ buget pentru tematicile EE-11, EE-13, EE-14 şi EE-25) - propunerile ar trebui să vizeze dezvoltarea, demonstrarea şi standardizarea noilor tipuri de servicii în
domeniul eficienței energetice şi a modelelor de
afaceri în toate sectoarele (inclusiv mobilitatea),
ceea ce ar cuantifica mai bine multiplele beneficii
ale eficienței energetice.
Complementaritate:
Programul de lucru al Comisiei Europene 20162017 ce stabileşte cererile de propuneri pentru componenta eficiență energetică încurajează sinergiile
între orizont 2020 şi alte fonduri ale uniunii Europene, precum fondurile structurale şi de investiții
europene (ESIf), care pot spori impactul ambelor
surse de finanțare în termeni de excelență ştiințifică
şi dezvoltare socio-economică. fondul European de
Dezvoltare Regională (fEDR) va investi circa 100 de
miliarde de euro (estimat) în cercetare şi inovare în
perioada 2014 - 2020 şi 38 de miliarde de euro (estimat) în economia cu emisii scăzute de carbon,
ceea ce va permite, printre altele, o eficiență energetică şi soluții prin folosirea surselor regenerabile.
Pentru a realiza acest lucru, solicitanții ar trebui să
contacteze autoritățile de management ESIf şi autoritățile ce supraveghează dezvoltarea strategiei
de cercetare şi inovare pentru specializarea inteligentă din statul sau regiunea lor.
Buget total: 30.000.000 € (diferite sume bugetare în funcție de tematică, stabilite prin programul anual de lucru al Comisiei Europene).
Beneficiari: orice entitate constituită legal.
Eligibilitate ţări/regiuni: state membre uE,
țări asociate la program, organizații internaționale.
Dată de depunere: 15 septembrie 2016 (ora
17:00, la Bruxelles).
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)
• EE-14-2016-2017: Competențe în construcții
– Acțiuni de Coordonare şi Sprijin (16.000.000€ - buget pentru tematicile EE-11, EE-13, EE-14 şi EE-25)
obiectivul este de a creşte numărul profesioniştilor
calificați şi necalificați în domeniul construcțiilor dea lungul lanțului valoric (designeri, arhitecți, ingineri, manageri de construcții, tehnicieni, muncitori,
inclusiv ucenicii şi alți specialişti în domeniu), cu un
accent specific pe implicarea IMM-urilor. Sistemele
de formare pot lua în considerare, de asemenea, activități de exploatare şi întreținere. Scopul final este
de a îmbunătăți calitatea generală a construcțiilor
noi, pentru a accelera viteza de renovare şi pentru
a asigura interacțiuni adecvate între diferitele meserii şi profesii implicate în renovări.
• EE-16-2016-2017: Implementarea efectivă a
legislației europene privind eficiența produselor – Acțiuni de Coordonare şi Sprijin (6.000.000€ buget pentru EE-09 şi EE-16); Propunerile ar trebui să sprijine
un nivel mai ridicat al activităților de supraveghere,
dincolo de testarea produsului. Ele nu ar trebui să înlocuiască activitățile care sunt în responsabilitatea
statelor membre, dar ar trebui să le adauge valoare
europeană (de exemplu, executarea de activități comune, schimbul de informații, dezvoltarea unor metode comune, protocoale şi liste de verificare etc.).
• EE-22-2016-2017: Asistență pentru dezvoltare de proiecte – Acțiuni de Coordonare şi Sprijin
(8.000.000 €) Asistența tehnică pentru proiecte va
fi furnizată promotorilor de proiecte publice şi private, cum ar fi: autoritățile publice şi grupările lor,
operatorii şi organismele de infrastructuri publice/private, companiile de servicii energetice,
lanțurile de retail, managerii de proprietăți şi servicii/industrie. Scopul acțiunii este, prin urmare,
de a construi competențe tehnice, economice şi
juridice necesare pentru dezvoltarea proiectului şi
care să conducă la lansarea investițiilor concrete.
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Argeş

S-a inaugurat o nouă bază sportivă
la Mioveni

insuficientă pentru a asigura buna desfăşurare a
orelor de sport. De acum, elevii liceului vor beneficia de condiții moderne pentru orele de educație
fizică şi în aer liber, pe pista de atletism şi pe terenul de fotbal, nou construite la această bază,
după cele mai înalte standarde.
Baza sportivă beneficiază de teren sintetic de
fotbal în suprafață de 3.910 mp, pistă de atletism
de 1.080 mp cu trei benzi de alergare, tribune, instalație de nocturnă, vestiare cu duş şi toalete, sistem de irigare pentru spațiile verzi. Investiția a însumat peste 500.000 de lei. ținând cont de dotări,
vor putea fi organizate aici nu doar activitățile şcolare curente, ci şi competiții sportive de anvergură.
Sursa: bitpress.ro

Peste 15.000 de beneficiari
implicaţi în proiectul „Let’s Do It, Danube!”

Călăraşi

Peste 15.000 de elevi şi părinți au luat parte
până în prezent la activități de protejare a mediului în cadrul proiectului „Let’s Do It, Danube!”.
Activitățile sunt diverse şi au rol educativ: de la
training-uri pe teme ecologice la ateliere de reutilizare creativă, de la concursuri de colectare selectivă la proiecte dedicate comunității, elevi de
toate vârstele spun „Let`s Do It!”.
În cadrul atelierelor de reutilizare creativă, elevii din 155 de şcoli dunărene arată că nu există limite
pentru creativitate şi confecționează obiecte din materiale reciclabile, organizează prezentări de modă,
realizează machete. Până acum, 3.150 de elevi, inclusiv din Călăraşi, au participat la aceste ateliere.
Concursul de colectare selectivă este organizat la
nivel de şcoală, prin implicarea elevilor şi a părinților,
care participă împreună la sesiuni de training pe acest
subiect. La training-urile de educație ecologică din ciclul primar, gimnazial şi liceal au participat până în prezent 7.150 de părinți. În total, s-au strâns peste 5 tone
cu deşeuri din hârtie, plastic, aluminiu, sticlă, baterii,
echipamente electronice şi electrice.
„Am fost plăcut surprinşi de numărul foarte
mare de părinți care au luat parte la sesiunile de
www.adrmuntenia.ro

educație ecologică. Scopul acestora este ca adulții să
conştientizeze faptul că deşeurile reprezintă resurse,
iar acestea trebuie colectate adecvat. Training-urile
de educație ecologică au avut un efect pozitiv, iar
şcolile au colectat o cantitate foarte mare de deşeuri
într-un timp scurt. Chiar dacă, prin contractele de
salubrizare, primăriile obişnuiesc să depoziteze
deşeurile, ne-am asigurat că acestea vor ajunge la
reciclare.”, declară octavia Brătulescu, coordonatorul proiectului „Let’s Do It, Danube!”.
Sesiunile de educație ecologică sunt dedicate
şi elevilor care nu au participat la training-urile eco
în edițiile anterioare „Let’s Do It, Danube!”. Până
acum, 4.770 de elevi au participat la training-urile
de educație ecologică. Elevii care au acumulat dea lungul edițiilor anterioare o bază teoretică iau
parte la proiectul „O comunitate sustenabilă”.
Peste 500 de lucrări cu propuneri de soluții sustenabile pentru rezolvarea problemelor de mediu din
comunitate au fost trimise până în prezent în cadrul
acestui proiect, iar cele mai bune dintre ele vor
participa la o dezbatere organizată la nivel județean cu sprijinul autorităților publice locale.
Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Investițiile în bazele sportive din Mioveni continuă. Săptămâna trecută, în cartierul Racovița s-a
inaugurat baza sportivă „Gabriel Catillaz”, botezată după numele celui care în 17 ianuarie 1990 a
condus prima delegație cu ajutoare umanitare oferite de Asociația Grand-Saconnex din Elveția, pentru localitatea Racovița. În 22 mai 2002, cele două
localități s-au înfrățit.
Baza sportivă a fost dată în administrarea Liceului „Iulia Zamfirescu” din Mioveni, în parteneriat
cu SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni.
În cei 10 ani de la înființarea liceului, numărul
elevilor a crescut de la an la an. Inițial, liceul a pornit cu puțin peste 800 de elevi, iar acum are 1.342.
În aceste condiții, sala de sport a liceului a devenit
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Dâmboviţa

Strada Pandurilor din Microraionul XII al municipiului târgovişte
a fost modernizată total din fonduri proprii ale administrației publice municipale! Săptămâna trecută, autoritățile publice locale au
verificat calitatea lucrărilor executate de societatea aflată în subordinea primăriei, Municipal Construct, pe strada Pandurilor şi au
declarat închisă această investiție
importantă.
Pentru că această zonă din Microraionul XII nu fusese prinsă în reabilitarea prevăzută în cadrul proiectului cu fonduri europene
PIDu B, municipalitatea a decis că este nevoie de
o intervenție pe strada Pandurilor. Deşi nu a trecut
prea mult timp de la demararea lucrărilor, zona a
fost complet modernizată, spre bucuria locuitorilor care acum beneficiază de străzi şi trotuare asfaltate, locuri de parcare, iluminat public modern
şi multe spații verzi. Potrivit edilului interimar al
municipiului s-a cheltuit aproape un milion de lei

Giurgiu

pentru modernizarea acestei zone
din Microraionul XII.
„Am finalizat lucrările aici
din fonduri proprii. Este vorba de
4.000 de metri pătrați de parcări
şi trotuare, s-au făcut lucrări de asfaltare, s-au făcut amenajări de
trotuare, s-a reamenajat spațiul
verde, au fost montați stâlpi de
iluminat, practic, aici, zona este
total schimbată. Cu tot cu asfaltare, balastare, trotuare, iluminat public, lucrările de pe strada
Pandurilor se ridică la aproape un milion de lei”.
următoarea zonă ce va intra într-un amplu proces
de modernizare este strada 8 Martie. „Vom merge
şi în alte zone din Târgovişte, următoarea investiție de acest gen va fi pe strada 8 Martie, pentru
că şi acolo este o zonă ce a fost uitată de proiectantul de la PIDU B şi pe care noi o remediem în
acest moment”, a declarat primarul interimar al
municipiului târgovişte, Cristian Stan.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Heliport
pentru Spitalul Judeţean Giurgiu!

» Pacienții giurgiuveni care au nevoie de
transport urgent către o unitate spitalicească
mai bine dotată din Bucureşti vor putea fi
preluați de pe un heliport, care urmează să
fie construit în municipiu.

Spitalul județean Giurgiu a solicitat sprijinul
Primăriei Giurgiu în vederea identificării unei locații pentru construirea unui heliport, aceasta fiind
una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea acreditării.
Elicopterele SMuRD care trebuiau să vină la
Giurgiu pentru preluarea unor pacienți în stare extrem de gravă, care necesitau transport de urgență
www.adrmuntenia.ro

la spitale din Bucureşti, erau nevoite să aterizeze
într-o zonă de lângă vamă, total inadecvată pentru
un astfel de serviciu.
După ce va fi stabilită locația, urmează ca
pentru aceasta să se obțină aviz din partea Autorității Aeriene Civile.
Realizarea heliportului la Spitalul județean
Giurgiu este foarte important pentru salvarea de
vieți omeneşti.
Consiliul județean Giurgiu va trebui să identifice sursele de finanțare pentru această investiție, care va contribui la modernizarea sistemului
de sănătate giurgiuvean.
Sursa: giurgiuveanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Pe strada Pandurilor
din Târgovişte, modernizări
de aproximativ un milion de lei
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Trei proiecte implementate
pe fonduri europene, vizitate de elevi
din Slobozia, cu ajutorul OJFIR Ialomiţa

13

Ialomiţa

Scopul acțiunii a urmărit vizitarea unor proiecte - exemple de bună practică pentru investiții
şi identificarea unor oportunități de investiții în
mediul rural, elevii intrând în dialog direct cu beneficiarii fondurilor europene pentru a înțelege corect şi concret mecanismul de accesare al acestora, informarea elevilor de la filialele real şi tehnologic despre modalități de accesare a fondurilor
europene, în vederea dezvoltării unei activități de
antreprenoriat în mediul rural, precum şi informarea despre oportunitățile accesării sM6.1. şi sM6.4.
Elevii au vizitat o unitate de procesare a produselor agricole-compost pentru ciupercile champignon
- Axintele, Conacul Hagianoff de pe Domeniul Manasia şi o fabrică de hârtie igienică - Perieți.
Directorul ojfIR Ialomița, nicolae Drogeanu,
a declarat cu această ocazie următoarele: „Este o
oportunitate pentru aceşti copii să vadă ce înseamnă o investiție pe fonduri europene. Ne aflăm
la o unitate cu o capacitate de producție pentru
compost şi ciuperci în saramură, care are două componente: partea mai mare este de compost şi partea mai mică este de ciuperci prelucrate în saramură. Pentru noi, proiectul accesat pe fonduri europene de dezvoltare rurală este cea mai mare investiție privată din județul Ialomița, unică pe fonduri europene şi singura unitate ce produce compost pentru ciuperci Champignon. Investiția are o
valoare de peste 8 milioane de euro, 6 milioane de
www.adrmuntenia.ro

euro cheltuieli eligibile, din care 3 milioane au fost
primite de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar beneficiarul şi-a asumat încă două
milioane de euro. Fabrica a fost ridicată în timp record, undeva în luna septembrie 2014, şi acum se
poate vedea investiția (…) Aceste tipuri de proiecte
ar trebui multiplicate în tot județul Ialomița, însă
noi ne-am bucurat că acest investitor, EAST CHAMPION UNION a ales ca loc de implementare o localitate din județul nostru În urma derulării acestui
proiect s-au creat 26 de locuri full time şi 40 parttime, peste 90% din angajați fiind din zonă. Impactul este foarte mare şi abia fac față cerințelor.”
un alt obiectiv vizitat de elevi a fost Conacul
Hagianoff, un proiect realizat tot pe fonduri europene, precum şi o fabrică de hârtie igienică, prosoape de hârtie şi halate şi sorțuri din hârtie, din
comuna Perieți. Beneficiarul proiectului implementat este un tânăr de 31 de ani, care a reuşit
să-şi împlinească un vis. Plecând de la ideea că
hârtia igienică este un produs de larg consum, despre care specialiştii în maketing spun că face parte
din categoria bunurilor „low-insolvment”, beneficiarul preconizează să amortizeze investiția făcută
încă din primul an.
Elevii participanți s-au declarat încântați de
ceea ce au vizitat opinând că, de îndată ce-şi vor
termina studiile, se vor îndrepta către privat în încercarea de a accesa fonduri europene şi a-şi deschide propriile afaceri.

Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Agenția pentru finanțarea
Investițiilor Rurale (AfIR) a organizat joi,
21 aprilie, vizite de lucru la trei obiective
finanțate prin Programul național de
Dezvoltare Rurală 2007-2013. La acțiune
au participat 25 de elevi ai Colegiului
național „Mihai Viteazul” din Slobozia şi
4 elevi din cadrul Liceului tehnologic
„Înălțarea Domnului”, însoțiți de nicolae
Drogeanu, directorul ojfIR Ialomița, şi
profesoarele Carmen Preluca şi Lenuța
Carligea.
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Relaţiile româno-chineze, întărite
printr-un nou acord de colaborare semnat la Ploieşti
Prahova

care este inima industriei petroliere, acest județ fiind pionierul industriei de petrol şi gaze din lume,
în acest context, industria petrolieră putând constitui un domeniu de colaborare”, a declarat Aurelian Gogulescu. făcând o scurtă descriere a potențialului economic al județului, acesta le-a spus oaspeților chinezi faptul că, în Prahova, sunt înregistrate 2.000 de firme cu capital străin, investitorii provenind din 81 de țări. făcând precizarea că, în cazul
a 46 de societăți, capitalul este deținut de oameni
de afaceri din China, acesta a reamintit, pe de o
parte, faptul că municipiile Ploieşti şi Câmpina, dar
şi oraşele Azuga şi Breaza, sunt înfrățite cu localități
din China, dar, pe de altă parte, instituția pe care o
conduce – Camera de Comerț şi Industrie Prahova –
are o reprezentanță la Shanghai.
Municipiul Chongqing, cu o populație de 33 de
milioane de locuitori, este considerat un fel de nod
de transport pentru vestul Chinei, fiind o bază industrială a „drumului mătăsii” spre mare.

Sursa: ziarulprahova.ro

Cinematograful Patria, transformat
în centru multifuncţional pentru tineri

Teleorman

» La Alexandria, un proiect mai vechi
al municipalității este pe cale să se
realizeze după ce la jumătatea acestei
luni, Compania națională de Investiții
a semnat contractul de execuție lucrări
pentru obiectivul de investiții „Centru
Multifuncțional pentru Tineri”. Proiectul
se va realiza pe amplasamentul fostului
Cinematograf Patria care a ajuns o ruină.

Centrul multifuncțional va fi format din mai multe spații pentru expoziții, proiecție, spațiu pentru
spectacole, birouri şi spații complementare şi va
transforma vechiul cinematograf într-un spațiu în
care se vor desfăşura activități culturale destinate
tinerilor, devenind o alternativă pentru petrecerea
timpului liber şi pentru socializare.
www.adrmuntenia.ro

În zona de acces se va realiza un spațiu destinat comercializării diverselor produse, dar va putea fi amenajat şi un spațiu pentru expoziție. Spațiul destinat spectacolelor şi proiecțiilor va fi reabilitat şi modernizat pentru a face față cerințelor
actuale pentru desfăşurarea în condiții optime a
activităților culturale. Spațiile laterale adiacente
spațiului central vor fi de asemenea transformate
şi amenajate pentru conferințe şi expoziție, iar
spațiile de la etaj vor fi amenajate pentru birouri
şi funcțiuni complementare. Conform proiectului,
clădirea existentă se va extinde cu un corp de clădire nou P+1 E (parțial 2 E), ce se va integra în volumul întregii clădiri. Acest corp va adăposti spații
pentru conferințe şi spații expunere.
valoarea investiției este 9.783.325 de lei, iar
durata de execuție a lucrărilor va fi de 24 de luni.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

vineri, Camera de Comerț şi Industrie (CCI) Prahova a organizat un forum de afaceri şi seminarul cu
tema „Oportunități investiționale şi comerciale între Chongqing şi România”, în contextul vizitei în
România a unei importante delegații administrative
şi de afaceri din China, din municipiul Chongqing.
Cu această ocazie a fost semnat şi Acordul de Cooperare între Camera de Comerț şi Industrie Prahova
şi Comisia pentru Comerț Exterior şi Relații Economice din Chongqing, subliniindu-se faptul că, prin
acest document semnat la Ploieşti, relațiile românochineze s-au consolidat şi mai mult. De menționat
că deplasarea numeroasei delegații la Ploieşti a fost
pe deplin justificată, având în vedere faptul că, la
nivelul județului, o serie de unități administrativ-teritoriale au încheiate parteneriate cu localități din
China, după cum a ținut să precizeze şi preşedintele
CCI Prahova. „Ne bucură nespus vizita, la Ploieşti,
a acestei delegații importante. Este o onoare, în
contextul în care China a devenit a doua forță, în
lume, după SUA. Vă aflați însă în județul Prahova,
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Ziarul Mara / 23 aprilie 2016

REVISTA PRESEI

Radio voces Campi / 22 aprilie 2016

observator de Călăraşi / 22 aprilie 2016
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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 Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. Iv, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
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 județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. Iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vI, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare REGIo Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
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
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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 25 aprilie 2016
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție
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 Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice, reprezentanților 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.

