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EVENIMENTE VIITOARE

Conferinţa Regională de lansare
a apelului de proiecte destinat Microîntreprinderilor,
prin Prioritatea de investiţii 2.1

agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează joi, 9 iunie, începând cu ora 11:00,
Conferinţa Regională de lansare a apelului de proiecte
destinat Microîntreprinderilor, prin Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi,
inclusiv prin incubatoare de afaceri”, finanţat din
Programul operaţional Regional 2014 – 2020.
Evenimentul de informare va avea loc la sala de
şedinţe a adR Sud Muntenia din str. General Constantin Pantazi, nr. 7a, municipiul Călăraşi, jud. Călăraşi.
Beneficiarii eligibili sunt societăţile comerciale
www.adrmuntenia.ro

sau societăţile cooperative care se încadrează în
categoria microîntreprinderilor, înfiinţate cel mai
târziu la 1 ianuarie 2015, şi care doresc să realizeze
o investiţie în mediul urban.
Cei care doresc să participe la acest eveniment
sunt invitaţi să completeze formularul de confirmare
accesând link-ul următor: http://goo.gl/forms/H1amIHnu92C2qa4f2.
totodată, vă anunţăm că în cel mai scurt timp
vom organiza seminarii de informare în toate municipiile reşedinţă de judeţ ale regiunii Sud Muntenia. Programarea întâlnirilor va fi anunţată în zilele următoare.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Peste 15 milioane de euro prin PoR
2014 – 2020 sunt disponibile pentru staţiunile
balneoclimaterice din regiunea Sud
Muntenia începând de la data de 1 iunie!
Cei interesaţi pot depune cereri de
finanţare până în data de 2 decembrie a.c..

Ghidul specific pentru Prioritatea de investiţii
7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilităţii și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice” din cadrul axei prioritare 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului a fost lansat în data de 1 aprilie.
Investiţiile ce se vor realiza în infrastructura de
turism au ca scop creşterea economică a zonelor
aflate în declin economic, dar care dispun de un potenţial turistic valoros, în vederea creşterii numărului mediu de salariaţi din staţiunile turistice în toate regiunile de dezvoltare ale României, mai puţin
regiunea Bucureşti - Ilfov.
Beneficiarii eligibili pentru această prioritate
de investiţii sunt unităţile administrativ-teritoriale
şi parteneriatele constituite între unităţile administrativ-teritoriale.
Prezentul apel de proiecte, ce are la bază principiul competitivităţii, are ca termen limită de depunere a cererilor de finanţare data de 2 decembrie, regiunea Sud Muntenia având o alocare de
15,32 milioane de euro.
Valoarea minimă totală a proiectului este de
100.000 de euro, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000 de euro, rata de cofinanţare
a beneficiarului în cadrul prezentului apel fiind de 2%.
Principalele acţiuni ce vor fi finanţate vizează
activităţi care vor fi localizate în staţiuni turistice
conform prevederilor HG nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin acestea vor putea fi realizate următoarele tipuri de investiţii:
www.adrmuntenia.ro

• dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, reţele de captare şi
transport), în conformitate cu prevederile oG nr.
109/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
• crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
• amenajarea obiectivelor turistice naturale de
utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe de utilitate publică;
• dezvoltarea de infrastructuri publice la scară
mică pentru valorificarea atracţiilor turistice;
• activităţi de marketing şi promovare turistică
ale obiectivului finanţat.
Ghidul solicitantului aferent Priorităţii de investiţii 7.1 poate fi consultat pe website-ul nostru
http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea 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 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.

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a deschis apelul de depunere
a proiectelor pentru staţiunile balneoclimaterice
din regiunea Sud Muntenia

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 278 / 30 mai - 5 iunie 2016

Rata de absorbţie curentă a
fondurilor europene a crescut, în
mai, cu 2,99 puncte procentuale,
la 69,2% pe cadrul financiar 20072013, potrivit datelor Ministerului fondurilor Europene (MfE).
astfel, valoarea declaraţiilor
de cheltuieli transmise la Comisia
Europeană (CE) era de peste 13,1
miliarde de euro, în 31 mai.
În ceea ce priveşte rata absorbţiei efective, respectiv rambursările de la CE, aceasta a crescut cu 1,26 puncte procentuale, la
65,05% (12,3 miliarde de euro).
Pe Programul operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice”, rata de absorbţie
curentă era de 75,75%, la fel ca
şi la finalul lunii aprilie, pe Programul operaţional asistenţă tehnică — 97,71% (la fel ca în aprilie),
pe Programul operaţional Sectorial Mediu a crescut la 74,85% (+3,73
p.p.), pe Programul operaţional
Regional — 73,5% (+8,75 p.p.), pe
Programul operaţional Sectorial
dezvoltarea Resurselor umane —
54,87% (+0,36 p.p.), pe Programul operaţional Sectorial transport — 64,62% (+0,85 p.p.), iar pe
Programul operaţional dezvoltarea Capacităţii administrative —

98,01% (+4,64 p.p.).
data de 31 decembrie 2015 este termenul final de eligibilitate
a cheltuielilor efectuate de beneficiari, iar 30 iunie 2016 — transmiterea la Comisia Europeană şi
la autoritatea de audit a ultimei
aplicaţii de plată intermediară.
de asemenea, 31 martie
2017 reprezintă termenul până la
care trebuie transmisă la Comisie, prin SfC 2007, aplicaţia de
plată a soldului final şi a declaraţiei finale de cheltuieli.

Sursa: agerpres.ro

MFE publică numărul schiţelor de proiecte
din MySMIS pe fiecare apel de proiecte

Începând cu data de 1 iunie, în
secţiunea Finanţări a www.fonduriue.ro, Ministerul fondurilor Europene publică numărul schiţelor de
proiecte în lucru pentru apelurile
www.adrmuntenia.ro

deschise în MySMIS2014. Pentru apelurile deschise în afara acestui sistem informatic, tot acolo, publicul
va găsi numărul proiectelor depuse.

Sursa: fonduri-ue.ro

Priorităţile României în obţinerea
de asistenţă nerambursabilă
prin mecanismele financiare SEE
şi Norvegian pentru 2014-2021

negocierile României pentru viitoarele
programe de asistenţă nerambursabilă
aferente Mecanismelor financiare Spaţiul
Economic European (SEE) şi norvegian
pentru perioada 2014-2021 vor viza cu
prioritate sistemul de sănătate publică,
protejarea patrimoniului cultural, cercetare, educaţie, copii şi tineri în situaţii
de risc, şi pentru reducerea/combaterea
sărăciei, justiţie şi afaceri interne etc. –
în conformitate cu acordurile semnate
de uE cu statele donatoare în luna mai.
România urmează să beneficieze de o
alocare de aproximativ 502 milioane de
euro, din care 227 milioane de euro prin
Mecanismul financiar norvegian şi 275,2
milioane de euro, prin Mecanismul SEE.
Guvernul a stabilit, în data de 2 iunie,
prin memorandum, elementele de ordin
instituţional şi programatic pentru iniţierea negocierilor tehnice cu statele donatoare, având în vedere anunţul statelor
donatoare că România se va număra printre primele ţări beneficiare cu care vor
începe negocierile. Cele două mecanisme vor fi gestionate de Ministerul fondurilor Europene, în calitate de Punct
naţional de Contact, prin direcţia Generală Mecanisme şi Instrumente financiare
nerambursabile (dGMIfn), căreia îi revine şi mandatul tehnic de negociere.
Particularitatea pentru perioada de
programare 2014-2021 constă în faptul
că domeniile de finanţare sunt aceleaşi
în cadrul celor două mecanisme financiare şi nu diferite ca până acum, ceea
ce va permite concentrarea finanţării pe
domeniile prioritare identificate şi eficientizarea implementării. de asemenea, în acord cu statele donatoare s-a
stabilit ca începând cu 2014 perioada de
programare să fie de 7 ani, similar perioadelor de programare aferente fondurilor europene structurale şi de investiţii
Spaţiul Economic European a fost creat
în 1994 ca o zonă de liber schimb între
Comunitatea Europeană şi asociaţia Europeană a Liberului Schimb (aELS). SEE
reuneşte Statele Membre ale uniunii Europene şi 3 dintre Statele aELS (norvegia,
Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe liberă circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Comisarul european pentru Politici
Regionale, Corina Creţu, şi-a exprimat
speranţa ca oraşele din România să profite din
plin de fondurile europene pe care le au la
dispoziţie în actuala perioadă de programare.

„Îmi doresc ca, până la finalul mandatului meu,
să văd că orașele din România au profitat din plin
de oportunitatea ce li se oferă prin fondurile europene pe care le au la dispoziţie în actuala perioadă
de programare. Este o responsabilitate imensă
pentru viitorii primari să facă dovada că au meritat încrederea cu care au fost învestiţi. După cum,
la fel de mare este și responsabilitatea locuitorilor de a-și desemna, în cunoștinţă de cauză, edilii.
Alegerea făcută se va răsfrânge asupra dezvoltării
ulterioare a fiecărei localităţi în parte și a României, în ansamblu”, a declarat comisarul european.
Corina Creţu a menţionat că, în actualul exerciţiu
bugetar, mai mult de 100 de miliarde de euro sunt alocate dezvoltării urbane prin fondurile structurale şi de

investiţi europene şi, pentru prima dată, 15 miliarde
de euro vor fi gestionate direct de către oraşe.
„Stat membru al UE de aproape 10 ani, România
primește a treia alocare ca mărime, după Polonia și
Italia, pentru dezvoltare urbană durabilă. Guvernul
României a hotărât ca 20% din totalul fondurilor europene alocate în actuala perioadă de programare să
fie administrate direct de către aleșii locali. Astfel,
39 de reședinţe de judeţ vor avea, pentru prima dată,
un rol major în implementarea politicii de coeziune.
Autorităţile locale din aceste orașe trebuie să
conștientizeze faptul că încrederea care li se acordă
astfel le face cinste, dar îi și obligă. Depinde însă în
mare măsură de conducătorii acestor localităţi să
dezvolte proiecte mature, care să răspundă nevoilor
reale ale comunităţilor lor. Banii nu sunt însă totul.
O mai bună capacitate administrativă, determinarea
și modul de organizare sunt în egală măsură importante pentru succesul implementării acestor proiecte.”, a subliniat Corina Creţu.
Sursa: agerpres.ro

Se depun cererile pentru dezvoltare regională

Companiile care solicită ajutor de stat pentru investiţii care promovează dezvoltarea regională prin
crearea de locuri de muncă pot depune cererile. Sumele
se acordă sub formă de granturi de la bugetul de stat
pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.
Status: deschis
Depunere: 10.06.2016
Suma maximă: 250 milioane de lei
obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin
H.G. nr.332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională
prin sprijinirea investiţiilor şi crearea de noi locuri de
muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de
la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natură
costurilor salariale. Întreprinderile care pot solicita
ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi
nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri
sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată. Sunt eligibile investiţiile ce reawww.adrmuntenia.ro

lizează locuri de muncă în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 din H.G.
nr. 332/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celor menţionate în „Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat”,
prevăzută în anexa 1 la prezentul Manual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi,
ca urmare a creării de locuri de muncă. ajutorul de
stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de
3 ani de la data finalizării investiţiei.
Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza
schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Memorandum privind susţinerea a 4 scheme
de ajutor de minimis pentru programele dedicate
înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, aprobat de Guvern!

„Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” – în 2016 are
un buget de 500.000 de lei, preconizându-se minimum 10 beneficiari. obiectivul programului este să
stimuleze şi să sprijine demararea şi dezvoltarea
structurilor economice private înfiinţate de către femei, prin facilitarea accesului acestora la finanţare,
creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor
la sursele de finanţare. Schema de finanţare: alocaţie financiară nerambursabilă de maximum: 90% din
valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate
(exclusiv tVa), dar nu mai mult de 50.000 de lei.
„Programul pentru organizarea Târgurilor IMMurilor” – în 2016 are un buget de 3 milioane de lei,
estimându-se un număr de 600 de operatori economici beneficiari ai acestui program. obiectivul programului este promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii şi agenţii economici/instituţiile
publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor
www.adrmuntenia.ro

economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti. Schema de finanţare: alocaţie
financiară nerambursabilă pentru decontarea cheltuielilor IMM aferente participării la târg.
ajutorul de minimis se acordă sub forma unor
alocaţii financiare nerambursabile pentru rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de
afaceri şi aprobate în cadrul etapei de verificare şi
certificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor,
iar prin programele destinate târgurilor se acordă ajutor de minimis constând în rambursarea cheltuielilor cu transportul şi cazarea participanţilor.
Ca efecte ale implementării schemelor de minimis pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor
se preconizează creşterea numărului IMM-urilor nou
înfiinţate şi creşterea numărului locurilor de muncă
nou create şi menţinute cel puţin până în 2019.
actul normativ prin care vor fi promovate la
nivel naţional schemele de ajutor de minimis este
ordinul ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. Schemele de ajutor de
minimis instituite de MECRMa respectă în totalitate regulile pe plan naţional şi european în materie de ajutor de minimis.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Guvernul pregăteşte un program
rugam să accelerăm un memorandin fonduri europene la care să poată
dum care este pregătit împreună cu
să aplice atât şcolile, cât şi organizaMinisterul Educaţiei, în așa fel încât
ţiile neguvernamentale pentru a pușcolile, mai ales cele din mediul rutea finanţa burse, cursuri de formare
ral, dar nu numai, școlile care de
continuă şi acţiuni de mentorat penmulte ori au și probleme de a găsi
tru profesori, a anunţat premierul
profesori, să poată să facă apel și
dacian Cioloş, vineri, la evenimentul
la cei care au fost formaţi în cadrul
„Impactul nostru în educaţie”, orgaorganizaţiei dumneavoastră și ei să
nizat de fundaţia teach for Romania.
poată să fie angajaţi și să dăm poPremierul a arătat că îşi doreşsibilitatea astfel acestor profesori,
te ca experienţa în domeniul eduînvăţători să poată să aibă acces și
caţiei pe care a acumulat-o teach
la finanţarea pe care o pregătim în
for Romania să devină un program
paralel. Deci, pe de o parte, să renaţional.
zolvăm cumva cadrul administrativ,
„E clar că aceste schimbări le
legal, pentru ca cei care au trecut
infuzaţi și la nivelul copiilor, dar și
prin experienţa organizaţiei dumla nivelul dascălilor cu care lucraţi dacian Cioloş, premierul României
neavoastră să poată să intre în sisși al școlilor, ca instituţii în care vă
tem și să intre în mod formal și în
implicaţi. Şi din acest motiv am dorit și dorim în con- același timp să poată să beneficieze apoi și de
tinuare să vă sprijinim și vrem ca experienţa voastră susţinere financiară, inclusiv de un sprijin pentru asă devină un program naţional, dar nu definind-o și i încuraja să rămână în școlile care nu sunt neapărat
nu dictând-o de sus în jos, pentru că orice experienţă dorite de către ceilalţi”, a afirmat Cioloş.
dinamică ce provine din mediul neguvernamental,
Potrivit acestuia, memorandumul va fi pregătit
dacă intră prea repede în rigidităţile administrative în următoarele săptămâni. „Sunt convins că în urmăale statului, poate să fie pusă în pericol. (...) Pornind toarele săptămâni vom avea și acest memorandum,
și de la problemele pe care le-aţi identificat voi pen- deci și acest cadru administrativ pregătit, să avem
tru a extinde acest program mai mult, ne gândim în și finanţarea, și nu ne rămâne decât să sperăm că
primul rând la finanţare. (...) Ministerul Fondurilor entuziasmul pe care îl demonstraţi va crește în timp
Europene și domnul ministru Cristi Ghinea (...) sun- și că veţi reuși să contaminaţi încet, încet sistemul
tem în curs de a pregăti un program, (...) finanţat educaţional de la noi, în așa fel încât să-și recâștige
din fonduri europene, la care să poată să aplice atât încrederea vizavi de părinţi și vizavi de copii și de
școli, chiar școli din mediul rural, cât și organizaţii tineri”, a adăugat Cioloş.
neguvernamentale și care să poată finanţa (...)
Teach for Romania caută şi pregăteşte persoaburse, cursuri de formare continuă, acţiuni de men- ne pentru a deveni lideri în educaţie, din rolurile
torat pentru profesori, în așa fel încât experienţa pe de profesori şi învăţători pentru copiii din medii
care o aveţi să poată să fie extinsă”, a spus dacian vulnerabile. În toamnă, 60 de profesori şi învăţăCioloş.
tori vor fi activi la catedră în peste 30 de şcoli din
Prim-ministrul a mai anunţat că este în curs de 11 judeţe. organizaţia face parte din reţeaua gloelaborare un memorandum, prin care să li se dea po- bală teach for all, care uneşte, sub aceeaşi misiune
sibilitate persoanelor formate în cadrul teach for Ro- a reducerii inechităţii educaţionale, membri din
mania să fie angajate formal în şcoli.
peste 40 de ţări.
Sursa: agerpres.ro
„Vorbeam și cu domnul ministru Curaj (...), îl
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Cioloş: Pregătim un program finanţat
din fonduri europene la care să poată aplica
şcolile şi organizaţiile neguvernamentale

Info Regional Sud Muntenia
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Investiţiile în cercetare şi dezvoltare
pot fi impulsionate de stat

» o susţinere mai mare din partea
autorităţilor sub forma unor ajutoare sau
facilităţi fiscale ar putea duce la creşterea
investiţiilor în cercetare şi dezvoltare,
potrivit celei de-a V-a ediţii a raportului
deloitte CE Research & development
(R&d) Survey.

Mai mult de jumătate dintre respondenţii din
România au în plan creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare în următoarele 12-24 de luni,
comparativ cu anul trecut, în timp ce 63% intenţionează să cheltuie mai mult în următorii trei - cinci
ani. Principala motivaţie pentru companii o reprezintă noul program de fonduri europene (2014 2020) cu subvenţii noi pentru R&d, care le oferă
motivaţia de a cofinanţa proiecte de cercetare şi
dezvoltare.
„Studiul a evidenţiat, o dată în plus, că economiile funcţionale investesc un procent semnificativ
mai mare din PIB în activităţi de cercetare și dezvoltare. Avantajul forţei de muncă relativ ieftine
din ţările Europei Centrale este pus în umbră de investiţiile considerabil mai mici în R&D. Având în faţă
acest tablou, sperăm că autorităţile vor face schimbări menite să continue stimularea investiţiilor în
cercetare și dezvoltare”, a spus tiberiu negulescu,
www.adrmuntenia.ro

senior manager deloitte România.
„Companiile din România pot beneficia de diverse stimulente în vederea creșterii investiţiilor în
cercetare și dezvoltare, astfel încât să genereze inovaţie, dar, în mod surprinzător, jumătate dintre respondenţi nu erau la curent cu aceste informaţii, iar
cealaltă jumătate nu era sigură de felul în care urmau să fie văzute acestea de către inspectorii fiscali
sau alte autorităţi ale statului.” Raportul a mai arătat că un mediu de afaceri mai previzibil din punct
de vedere fiscal ar atrage mai multe investiţii în
cercetare şi dezvoltare, atât în România, cât şi în
regiune. o altă îngrijorare a investitorilor intervievaţi o reprezintă lipsa de cercetători calificaţi şi
cu experienţă.
deloitte CE R&d Survey îşi propune să realizeze o hartă a atitudinilor companiilor din Europa
Centrală privind investiţiile în cercetare şi dezvoltare. Raportul ajută la identificarea dificultăţilor
existente în R&d, a modalităţilor de protejare a
proprietăţii intelectuale, cât şi a susţinerii companiilor de către stat.
Ediţia din acest an include zece ţări din Europa
Centrală: Croaţia, Cehia, Estonia, ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia.
Peste 400 de persoane au participat la sondaj în perioada noiembrie 2015 - februarie 2016.
Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În perioada 29 - 30 mai 2016,
Preşedinţia uniunii Europene a olandei şi
Ministerul olandez al Internelor şi
Relaţiilor au organizat, la amsterdam –
olanda, întâlnirea informală a miniştrilor
responsabili cu planificarea şi dezvoltarea
urbană. Subiectul principal al reuniunii l-a
reprezentat procesul de elaborare a
agendei urbane a uniunii Europene (uE).

România a fost reprezentată de doamna Mihaela Vrabete, secretar de stat în Ministerul dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice (MdRaP).
Miniştrii participanţi au semnat luni, 30 mai,
Pactul de la amsterdam - o agendă urbană pentru reducerea sărăciei şi creşterea eficienţei energetice
în oraşele europene, considerat de specialişti un document „istoric”, deoarece marchează creşterea investiţiilor în domeniile cheie ale agendei urbane a uE.
În cadrul reuniunii, delegaţia MdRaP a susţinut
includerea unor prevederi adaptate la provocările
cu care se confruntă România în domeniul dezvoltării teritoriale şi urbane în cadrul documentelor
ce vor fi elaborate în cadrul Preşedinţiei Consiliului
uniunii Europene şi în cadrul agendei urbane a uniunii Europene a unor prevederi adaptate la provocările cu care se confruntă România în domeniul
dezvoltării teritoriale şi urbane.
„Delegaţia României și-a exprimat aprecierea
faţă de atenţia acordată în cadrul documentului
pentru abordarea participativă, integrată și faţă de
monitorizarea modului de implementare a acţiunilor. De asemenea, ne-am afirmat angajamentul și
atașamentul de implicare activă în procesul de elaborare a Agendei Urbane a UE, prin antrenarea instituţiilor statului și a altor organizaţii în toate domeniile pe care se vor realiza parteneriate și disponibilitatea de a prelua responsabilitatea pentru domeniile locuri de muncă și aptitudini în economia locală și utilizarea durabilă a terenurilor și soluţiilor
bazate pe natură. Considerăm că ar fi o modalitate
excelentă de a ne face remarcaţi în perspectiva prewww.adrmuntenia.ro

luării în primul semestru al anului 2019 a Președinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România”, a declarat Mihaela Vrabete.
Pactul de la amsterdam structurează procesul
de elaborare a agendei urbane a uE pe baza celor
3 piloni – îmbunătăţirea legislaţiei, îmbunătăţirea
finanţărilor şi a cunoştinţelor în domeniul urbanismului. acesta pune, practic, la dispoziţia autorităţilor regionale, naţionale şi locale instrumentele
de care au nevoie pentru crearea politicilor publice europene care refectă cerinţele cetăţenilor.
de asemenea, cuprinde cele 12 teme prioritare:
integrarea migranţilor şi refugiaţilor, calitatea aerului, sărăcia urbană, locuire, economia circulară,
locuri de muncă şi aptitudini în economia locală,
adaptarea climatică, tranziţia climatică, utilizarea
durabilă a terenurilor şi a soluţiilor bazate pe natură, mobilitatea urbană, tranziţia digitală, achiziţii publice inovatoare şi responsabile.
Pentru toate aceste teme prioritare vor fi dezvoltate parteneriate între statele membre, Comisia
Europeană, autorităţile publice locale, platforme de
cooperare şi schimb de experienţă la nivel european,
structuri asociative, etc. Până în prezent au fost dezvoltate parteneriate pentru primele 4 teme, respectiv: integrarea migranţilor şi refugiaţilor, calitatea
aerului, sărăcia urbană şi locuire, coordonate de către olanda şi Slovacia. În cadrul acestor parteneriate
sunt înscrise şi 2 municipii din România: timişoara în parteneriatul pentru sărăcia urbană şi Constanţa
- în parteneriatul pentru calitatea aerului.

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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România, semnatară a Pactului de la Amsterdam:
100 de miliarde de euro investiţi direct în zonele urbane,
cu participarea directă sau indirectă a oraşelor
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EXCELENȚĂ ÎN SUD MUNTENIA

Elevi ai Liceului Tehnologic Energetic din Câmpina,
locul I în SUA la informatică

» andreea aldescu, Rareş dumitrică,
Victor alexandru, Gabriel năstase, denis
Cărăuş şi Cătălin oancea sunt cei şase
elevi ai Liceului tehnologic Energetic din
Câmpina care au reuşit o performanţă
remarcabilă peste ocean: locul I la
concursul internaţional de informatică
american Computer Science League,
organizat în Sua pentru elevi.

„ENERGETIC CÂMPINA . Locul 1 în concursul ACSL
NORTHERN DIVISION. Vă mulţumim tuturor celor
care ne-aţi ajutat să ajungem aici și să ne împlinim
www.adrmuntenia.ro

un vis. Suntem mândri că am reprezentat Câmpina
și liceul nostru aici în SUA. Mândri că suntem români!”,
au scris câştigătorii pe pagina specială de facebook
a echipei Cadon, sub numele căreia au concurat în
Statele unite. aceiaşi elevi au participat tot la acest
concurs şi anul trecut, unde s-au calificat în finală,
dar nu au reuşit să se claseze în top 5. Cu multă
ambiţie, informaticienii câmpineni au reluat munca
şi în acest an, dar de data aceasta, experienţa şi-a
spus cuvântul, astfel că au reuşit să obţină maximum
de puncte care a trimis echipa direct pe primul loc.
Echipa Cadon este coordonată de profesorul
denisa Stoicescu.

Sursa: observatorulph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Centrala Hidroelectrică Vidraru,
la 50 de ani de la înfiinţare!

Călăraşi

INFO JUDEȚE

Centrala Hidroelectrică Vidraru, Sucursala Hidrocentrale Curtea de argeş, a aniversat săptămâna trecută o jumătate de secol de când a fost
pusă în funcţiune (1966). Evenimentul a avut loc
la CHE Vidraru, din localitatea argeşeană Căpăţâneni. Cu acest prilej, avocatul Remus Borza - lichidatorul judiciar al SC Hidroelectrica - a făcut două
anunţuri în premieră. În primul rând este vorba de
schimbarea numelui Barajului Vidraru după profesorul inginer Radu Prişcu, cel care a proiectat şi coordonat această lucrare durabilă şi de maximă importanţă pentru ţara noastră. decizia a venit în urma
numeroaselor propuneri emise de-a lungul timpului
în această direcţie.
al doilea anunţ a reprezentat o veste mult-aşteptată pentru toţi oaspeţii: în data de 8 iunie,

11

compania va ieşi oficial din insolvenţă. Reamintim
că Hidroelectrica a alocat 1,2 miliarde de euro
pentru investiţii în perioada 2015 – 2020.
Sursa: argesexpres.ro

Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu”
a celebrat 59 de ani de existenţă

» Colectivul de elevi şi cadrele
didactice de la Colegiul tehnic „Ştefan
Bănulescu” din Călăraşi au celebrat, luni,
30 mai, un moment plin de însemnătate
pentru comunitatea de pe malul Borcei.

Într-un cadru festiv şi într-o atmosferă cu mare încărcătură emoţională, la sala „Barbu Ştirbei”
a Centrului cultural judeţean a fost marcată împlinirea celor 59 de ani de existenţă ai Colegiului
tehnic „Ştefan Bănulescu”. Cu acest prilej a fost
prezentată şi prima monografie a acestei instituţii
de învăţământ, apărută de sub tipar sub grija directorului liceului, prof. Vasilica Puran, şi a profesorului de istorie, nicolae Stoiculescu.
În momentul de deschidere al acestei manifestări prestigioase, directorul colegiului, prof. Vasilica Puran, a ţinut să aducă în atenţie importanţa
acestui eveniment aniversar, ce marchează activitatea celor 59 de ani ai celei mai prolifice unităţi
de învăţământ tehnic călărăşean. Memoria acestor
ani a fost transpusă în Monografia Colegiului „Ştefan Bănulescu”, căreia directorul acestei unităţi iwww.adrmuntenia.ro

a făcut o scurtă prezentare. „Am făcut acest lucru,
din respect pentru munca sutelor de cadre didactice care au îndrumat și format tot atâtea caractere, timp de aproape 60 de ani. Nu a fost o muncă
ușoară. Pornind de la activitatea de documentare,
în arhiva judeţului Călărași, a domnului profesor
de istorie, Nicolae Stoiculescu, de la profesionalismul cu care tânărul meu coleg a selectat și așternut pe hârtie cele mai importante date privind
începuturile și evoluţia școlii, urmând cu contactarea fostelor cadre didactice, inspectori, directori, directori adjuncţi (în special, a celor care au
fost prezente chiar de la înfiinţarea școlii) și redactarea materialelor, totul s-a desfășurat într-un
ritm, din ce în ce mai alert, pe măsura apropierii
momentului aniversar. (...) Cred că apariţia ei va
constitui un bun prilej de aducere aminte a momentelor plăcute și a experienţei didactice acumulate în decursul timpului în această școală, dar
și un prilej de mândrie pentru ceea ce a reprezentat această instituţie pentru învăţământul călărășean”.
Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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S-au finalizat lucrările de restaurare
şi consolidare a casei-atelier „Gabriel Popescu”
din comuna Vulcana-Pandele
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Dâmboviţa

Giurgiu

tehnica aquaforte susţinută de către artistul plastic andrei Scărlătescu.
Cu această ocazie, preşedintele Consiliului judeţean dâmboviţa, conf. univ. dr. adrian țuţuianu,
a spus:
„Necesitatea restaurării a fost una imperioasă
întrucât exista pericolul pierderii totale a acestor
imobile. Casa-atelier de la Vulcana-Pandele este locul unde artistul și-a desăvârșit opera și unde a lucrat și imprimat cele mai frumoase dintre gravurile
sale. Adesea, Gabriel Popescu își aducea studenţii la
atelierul său pentru a-i ajuta să-și imprime propriile
lor creaţii. Cunoscut atât în ţară, cât și în cercurile
artistice de la Paris, Gabriel Popescu s-a făcut remarcat la Expoziţia Internaţională Universală de la
Paris, unde a primit medalia de bronz.”

S-a lansat proiectul „High Performance
Green Port – etapa a II-a – Construcţia”

Săptămâna trecută a fost lansat proiectul „High
Performance Green Port – etapa a II-a – Construcţia”,
prin care în Zona Liberă Giurgiu se va construi un port
cu acces trimodal (rutier, naval şi feroviar). Echipa
de proiect formată din reprezentanţii ILR Logistica
Romania SRL, Industrie Logistik Linz GmbH, ai Primăriei Municipiului Giurgiu şi ai Zonei Libere Giurgiu, împreună cu invitaţi de la Ministerul afacerilor
Externe, al finanţelor, al transporturilor s-au deplasat la faţa locului pentru a vizita terenul unde
va fi construită hala trimodală. Primarul nicolae
Barbu a prezentat istoricul feribotului şi planurile
de viitor ale municipalităţii pentru acea locaţie
unde, conform proiectului, se va construi hala.
Partea a doua a evenimentului a continuat în
sala de şedinţe a primăriei, unde directorul general al ILR, Ralph Gallob, a făcut o scurtă prezentare
a proiectului, cu detalii privind bugetul proiectului, activităţile ce îi revin fiecărui partener, precum şi pentru calendarul activităţilor. acesta a exwww.adrmuntenia.ro

Sursa: cjd.ro

plicat totodată că s-au obţinut deja toate autorizaţiile de construire, iar în momentul de faţă se
urcă pe SEaP documentaţia de atribuire a contractelor, Primăria Giurgiu având deja în curs licitaţia
pentru partea sa de proiect.
acesta are o valoare de 15,5 milioane de euro,
fiind unul din cele 14 proiecte de infrastructură depuse de România pentru contractarea de fonduri europene în cadrul Programului „Connecting Europe Facility” (CEf). Proiectul vizează refacerea şi modernizarea cheului de descărcare, investiţii în utilaje cu
performanţe ridicate, extinderea căii ferate pentru
realizarea unei infrastructuri trimodale de transport,
reabilitarea infrastructurii rutiere din interiorul zonei
portuare, dragarea canalului navigabil, modernizarea
sistemelor de tehnologie a informaţiei existente şi
integrarea în cadrul Sistemului de Informaţii fluviale.
Proiectul a avut avut şi o primă etapă, de 800.000
de euro, în care a fost realizată partea de studii.
Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul judeţean dâmboviţa şi Complexul Muzeal „Curtea Domnească” din târgovişte au organizat joi, 2 iunie, simpozionul dedicat aniversării a 150
de ani de la naşterea gravorului Gabriel Popescu şi
finalizării lucrărilor de restaurare şi consolidare a
casei-atelier şi a casei natale. În cadrul programului
au fost susţinute alocuţiuni de către adrian țuţuianu,
preşedintele Consiliului judeţean dâmboviţa, Ruxandra
Beldiman, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie a
artei G. oprescu, Răzvan – Constantin Caratănase, lect.
univ. dr. la universitatea naţională de arte Bucureşti.
Manifestările dedicate acestui moment au fost
marcate şi prin intermediul înmânării diplomelor
Medalia „Gabriel Popescu”, urmate fiind de tăierea pamblicii şi dezvelirea plăcii aniversare. un alt
moment reprezentativ pentru acest eveniment l-a
constituit şi demonstraţia de tipărire a gravurii în
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Expoziţie de telefoane,
la Muzeul Agriculturii din Slobozia

13

„Facem un scurt istoric și parcurgem un segment al tehnologiei de comunicare, telefonia, de
la primul aparat până la cele mobile, de azi, care
sunt adevărate calculatoare”, a precizat în deschidere expoziţiei directorul Gheorghe Petre.
Primii vizitatori au fost atraşi de o cabină telefonică improvizată. telefonul, cea mai uzitată
cale de comunicare, a cunoscut o evoluţie substanţială de la data invenţiei şi până azi, după cum
exemplifică directorul Muzeului judeţean Buzău,
Laurenţiu Grigoraş: „Eu nu sunt chiar bătrân, dar
când le povestesc acum copiilor că stăteam la
coadă la telefonul public ca să vorbesc acasă cu 25
de bani, se uită ciudat la mine”.
Conform participanţilor, procesoarele telefoanelor mobile de azi sunt superioare ca putere de
calcul primului procesor de pe naveta spaţială Columbia. „Este bine să facem o punte peste ani în
tehnologia comunicaţiilor și telecomunicaţiilor, mai
ales că avem înaintași de vază: profesorul Adrian

INFO JUDEȚE

» Expoziţia de telefoane, deschisă
pentru publicul ialomiţean la Muzeul
agriculturii, reprezintă a doua colaborare
a instituţiei cu Muzeul judeţean Buzău,
din acest an. Colecţia integrală conţine
200 de aparate, fiind completată cu
imagini fotografice.

Petrescu este co-autor al primului sistem de transmisiune serială, care se folosește și acum în televiziunea mobilă”, a precizat vicepreşedintele Consiliului judeţean Ialomiţa, Ioan Martin.
Ca orice cucerire a tehnicii, aparatul performant a pierdut din aspectul retro al vremurilor de
altă dată. despre exponatul ales pentru afişul expoziţiei, muzeograful adrian Stroe spune că a fost construit în 1890 şi este de o eleganţă rară. „Este marca
Siemens, o marcă de prestigiu. Pe lângă faptul că
era un obiect util, era și un obiect de nobilitate, pentru casele nobiliare. Se construiau în serie mică și
erau făcute din materiale specific nobile: lemn de
mahon, lemn de trandafir, uneori cu intarsii aurite.”
Pentru reeditarea farmecului de altă dată al
telefonului fix, în expoziţie a fost recreată imaginea sufrageriei clasice, de la bloc, cu aparatul telefonic la loc de cinste.
Sursa: guraialomitei.com

Consolidarea şi restaurarea
Mănăstirii Zamfira, prin POR 2014 - 2020

Prahova

» Monument istoric, Mănăstirea Zamfira
necesită lucrări de restaurare şi consolidare.
Consiliul judeţean Prahova a decis să aloce
peste 300.000 de lei, pentru cofinanţarea
unui viitor proiect cu fonduri europene.

Valoarea totală necesară pentru consolidarea
şi restaurarea Mănăstirii Zamfira, dar şi pentru
conservarea picturii executate de nicolae Grigorescu, se cifrează la peste 16,6 milioane de lei. În
www.adrmuntenia.ro

parteneriat cu Patriarhia, Consiliul judeţean speră
ca acest proiect să beneficieze de finanţare de la
uniunea Europeană, prin Programul operaţional
Regional 2014 - 20120 - axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecţia
și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
priotitatea de intervenţie 5.1. În prezent, clădirea
a fost afectată ca urmare a infiltraţiilor, după ce
turla bisericii s-a înclinat.
Sursa: primarph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În căutarea vestigiilor arheologice
ale judeţului Teleorman
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În mod surprinzător, vestigiile arheologice ale
teleormanului sunt numeroase. Ele vorbesc despre
un trecut fabulos, pe care ar trebui să facem efortul să-l înţelegem. În primul rând, ar trebui să ştim
că vestigiile arheologice din epoca neo-eneolitică,
dar şi din alte epoci pre şi protoistorice sunt destul
de frecvent întâlnite în zona Munteniei. În acest
context, judeţul teleormanul excelează. Preotul
Ioan Spiru, a cărui mare pasiune a fost arheologia,
afirma despre teleorman, făcând o comparaţie cu
ţara faraonilor, că „dacă Egiptul este un dar al Nilului, Teleormanul arheologic este un dar al celor
16 cursuri de apă care îl străbat.”
aşezările gumelniţene, cunoscute şi sub denumirea de „măguri” sau „gorgane” s-au aflat în centrul unor legende ce au înflăcărat imaginaţia oamenilor. numite şi „cetăţi” construite de „jidovi”
din pământ cărat cu poala, existenţa lor a fost pusă
pe seama activităţii unor făpturi magice. de aceea,
căutătorii de comori le-au găsit întotdeauna fascinante. Pe de altă parte există teama că distrugerea
unor astfel de sit-uri arheologice ar determina propagarea unui blestem asupra celui care ar comite
gestul necugetat. de principiu, aceste aşezări au
fost considerate locuri de refugiu pentru haiduci
sau pentru păstori, dar şi sălaşuri ale unor personaje fantastice. Primele aşezări de tip tell au fost
semnalate în teleorman încă din secolul al xIx-lea,
Cezar Bolliac menţionând în anul 1869 existenţa
aşezărilor de la alexandria şi Calomfireşti. Și alţi
arheologi au identificat prin jurul anului 1800
existenţa unor astfel de aşezări la Beuca, Perii
Broşteni, Siliştea Gumeşti, Conţeşti, Licuriciu, Săceni sau Sfinţeşti.
În cea de-a doua jumătate a secolului al xIxlea, Cezar Bolliac a întreprins o serie de cercetări
arheologice în zona sudică a ţării, interesat fiind
mai ales de linia dunării la Giurgiu, Zimnicea,
turnu Măgurele, Celei, turnu Severin, dar şi
staţiuni din sudul dunării, precum Șiştov sau nikowww.adrmuntenia.ro
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» teleormanul este zona din ţară
cu cea mai mare concentrare de aşezări
gumelniţene de tip tell, numărul lor
depăşind în prezent cifra de 40.

pole. Preocuparea lui fundamentală a rămas,
totuşi, zona teleormanului, pe care a cercetat-o
amănunţit, prin prisma antichităţilor pre-romane
pe care le-a aflat aici. din timpul călătoriei din
anul 1869 datează, se pare, şi prima semnalare a
unei cetăţi preistorice din apropierea alexandriei,
cunoscută sub numele de Gorgan, care fusese deja
prădată de căutătorii de comori, având o groapă
mare în centru. La momentul acela, Bolliac a găsit
pe movilă doar ceva olărie dacică, fără a merge
mai departe cu cercetările, din lipsa resurselor
umane şi a timpului.
aşezările de tip tell vorbesc despre o civilizaţie incredibilă, în care stuful, lutul, paiele şi lemnul erau materia primă a vieţii. Ele vorbesc despre
daci. despre strămoşi. despre trecut.
Sursa: liberinteleorman.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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primarph.ro / 2 iunie 2016

Gazeta dâmboviţei / 2 iunie 2016

REVISTA PRESEI

observatorulph.ro / 2 iunie 2016

adevărul / 2 iunie 2016

Ziarul Prahova / 1 iunie 2016

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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

Biroul 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 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
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 „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional.
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
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 / 6 iunie 2016
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.

