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» începând din acest an, adR Sud
Muntenia este coordonator al proiectului
„PROSME - Promovarea IMM-urilor din
România prin intermediul Enterprise
Europe Network”, finanțat în cadrul
Programului pentru Competitivitatea
întreprinderilor și pentru IMM-uri (COSME)!

agenția a preluat, din luna ianuarie 2017, atribuțiile de coordonator de la fundația Centrul Român pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, conform
contractului de finanțare încheiat împreună cu Comisia Europeană în data de 7 februarie a.c.. astfel,
pentru o perioadă de doi ani (ianuarie 2017 – decembrie 2018), adR Sud Muntenia va coordona
activitățile proiectului destinat IMM-urilor care
sunt orientate spre creștere, afaceri integrate și
servicii de sprijin pentru inovare și sunt conectate
la piețele europene și internaționale. Bugetul total,
pentru perioada ianuarie 2017 – decembrie 2018,
este de 966.590 de euro, din care bugetul adR Sud
Muntenia este de 99.847,50 euro.
Scopul acestui proiect constă în facilitarea accesului IMM-urilor la piețele europene și internaționale, precum și crearea de parteneriate internaționale cu mediul de cercetare. în acest sens, agenția, alături de partenerii din consorțiul proiectului furnizează, cu titlu gratuit, servicii de sprijin
în domeniul dezvoltării internaționale a afacerilor
pentru firmele din macroregiunea 3 (Sud Muntenia
și București - Ilfov) și identificare de parteneri din
uE și terțe țări pentru realizarea de proiecte în colaborare în cadrul programului HORIZON 2020. toate aceste servicii sunt furnizate prin aderarea consorțiului la rețeaua Enterprise Europe.
PROSME pune la dispoziția organizațiilor din
regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia resursele
a 600 de organizații partenere în rețeaua Enterprise Europe din 50 de țări. Baza de date a rețelei
Enterprise Europe include oportunități de cooperare în afaceri lansate de diferite firme, respectiv cereri și oferte de produse și servicii, de cooperare
www.adrmuntenia.ro

comercială, tehnologică, financiară și în producție.
Reunind în jur de 600 de organizații de sprijinire a
afacerilor, rețeaua va ajuta companiile mici să profite de oportunitățile de afaceri de neegalat de pe
piața unică a uE. Rețeaua contribuie și la consolidarea competitivității și durabilității întreprinderilor europene, care încearcă să exploateze noile
oportunități apărute atât pe piața unică, cât și în țările terțe.
alături de agenție, din consorțiul proiectului
PROSME, ce se deruleză în perioada 1 ianuarie 2015 –
31 decembrie 2020, fac parte următoarele entități
partenere: fundația Centrul Român pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, adR București - Ilfov, asociația Constructorilor din România, Ministerul Economiei, universitatea Politehnică din București, Institutul național de Cercetare – dezvoltare pentru
Mașini și Instalații destinate agriculturii și Industriei alimentare – IMMa, InPulSE Partners SRl, SC
IPa Sa – societate comercială pentru cercetare, proiectare și producție de echipamente și instalații de
automatizare, Camera de Comerț și Industrie Prahova, CEC Bank Sa, asociația Română pentru Industrie Electronică și Software.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, coordonator al proiectului
„PROSME - Promovarea IMM-urilor din România
prin intermediul Enterprise Europe Network”

Info Regional Sud Muntenia

3

Buletin Informativ nr. 310 / 6 - 13 februarie 2017

agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin direcția dezvoltare și Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru
luna februarie 2017. Scopul editării acestei publicații
este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de
fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care
doresc să realizeze diferite investiții. astfel, în acest
document sunt prezentate oportunitățile de finanțare
din programele operaționale și schemele de grant, ce
se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile din Programul național pentru dezvoltare Rurală 2014 – 2020, IntERREG V-a și uRBaCt III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul
agenției, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/csf_feb-2017.pdf.

Proceduri pentru programe naţionale
de sprijinire a IMM-urilor, în consultare publică

Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comerț și antreprenoriat a publicat, spre consultare, proiectele
procedurilor de implementare a șase dintre programele naționale ce urmează a se derula în anul 2017,
și anume:
• Programul național multianual de microindustrializare;
• Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață;
• Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului;
• Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii;
• Programul pentru organizarea târgului întreprinderilor Mici și Mijlocii – tIMM 2017;
• Programul unCtad/EMPREtEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
Propunerile și observațiile cu privire la acestea pot fi
transmise pe adresa de e-mail: direcția.imm@imm.gov.ro,
până vineri, 17 februarie.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna februarie 2017
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Ministerul dezvoltării Regionale, administrației Publice și fondurilor Europene a publicat spre
dezbatere publică, proiectul de hotărâre de Guvern pentru pentru aprobarea listei proiectelor nefuncționale conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2015, privind închiderea programelor
operaționale finanțate în perioada 2007 – 2013,
prin fondul European pentru dezvoltare Regională,
fondul Social European, fondul de Coeziune și fondul European pentru Pescuit.
Conform documentelor publicate, sunt vizate
49 de proiecte pe POR 2007 - 2013, 2 proiecte pe
Programul de Cooperare transfrontalieră România Bulgaria 2007 - 2013 și 23 de proiecte pe POS Mediu
2017 - 2013, a căror implementare ar urma să fie continuată până cel târziu în data de 31 martie 2019,
finalizarea proiectelor fiind asigurată de beneficiari din resurse proprii.

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre
privind aprobarea listei
proiectelor nefuncţionale din 2007-2013

Sursa: finantare.ro
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• Curs Inforeuro februarie 2017: 4,5008 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare uE (fEdR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHE), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare uE (fEdR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile
eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare uE (fEdR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

www.adrmuntenia.ro
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LEGENDĂ

apel lansat

apel deschis
apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
în data de 10 februarie 2016
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» Comisia Europeană a
anunțat numele câștigătorilor
concursului său anual de
traducere „Juvenes
Translatores”. Câștigătoarea
din România este alina
Cristiana tache, elevă în clasa
a xI-a la profilul filologie,
bilingv engleză, din cadrul
Colegiului național „Mihai
Viteazul” din Ploiești.

28 de elevi din învățământul
secundar, câte unul din fiecare
stat membru, vor fi invitați la Bruxelles pe 6 aprilie pentru a-și primi trofeele de la comisarul european responsabil pentru buget și
resurse umane, Günther Oettinger.
„Îi adresez felicitările mele
elevei Alina Cristiana Tache, câștigătoarea din România a celei
de-a zecea ediții a concursului!
Părinții și profesorii săi trebuie
să fie foarte mândri de această
realizare și o aplaud pentru că a
răspuns provocării și a dat dovadă de un talent atât de promițător. Limbile străine ne deschid
mintea și înlătură bariere. Ne
ajută să înțelegem alte popoare
și culturi. Felicitări tuturor celor
28 de elevi câștigători, pentru creativitatea și flerul de care au dat
dovadă în toate cele 24 de limbi
ale UE. Bravo tuturor!”, a spus
comisarul Günther Oettinger.
Pentru a zecea oară din 2007,
peste 3.000 de elevi din întreaga
uniune Europeană au tradus texte având ca subiect, de data aceasta, limbile străine și traducerea.
Ei au putut alege oricare dintre
www.adrmuntenia.ro

cele 552 de combinații posibile
între oricare două dintre cele 24
de limbi oficiale ale uE. Pasionată de limbile străine și deja extrem de interesată de profesia
de traducător, câștigătoarea din
România a tradus din germană în
română și este convinsă că obținerea premiului „Juvenes Translatores” va avea consecințe pozitive asupra viitoarei sale cariere. Câștigătorii vor primi un premiu, un trofeu și o diplomă.
„Alina este o elevă merituoasă, extrem de dedicată pasiunii ei pentru limbile străine, în spe-

cial pentru limba germană, unde
este nevoie de mult mai multă
muncă și motivație pentru a atinge nivelul performanței. Ce este
însă uimitor în privința Alinei
este faptul că, deși nu a călătorit
și nu a învățat în țările de limbă
germană, reușește cu ușurință și
naturalețe să atingă în eseurile și
traducerile ei subtilități ale limbii germane, care atestă nu numai
talentul său, ci și efortul și pasiunea care îl susțin”, a declarat profesoara ei de limba germană, dna
Carmen Minculescu.
Sursa: ec.europa.eu

http://regio.adrmuntenia.ro

EXCELENȚĂ ÎN SUD MUNTENIA

O elevă din Ploieşti a câştigat concursul
Juvenes Translatores 10 al Comisiei Europene!
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Argeş

40 de milioane de lei
pentru noi investiţii în judeţul Argeş

Călăraşi

țean argeș se numără reabilitarea și consolidarea clădirii Spitalului județean de urgență din Pitești, finalizarea lucrărilor de amenajare a pârtiei de schi de la
Molivișu, introducerea de utilități și grupuri sanitare
în școli, modernizarea clădirilor Muzeului județean și
Galeriei de artă din Pitești și reabilitarea cetății Poenari din comuna arefu, de pe transfăgărășan.

Bloc operator nou
pentru Spitalul Judeţean Călăraşi

Spitalul județean de urgență Călărași va avea
din primăvara acestui an un nou bloc operator.
acesta va fi situat la etajul al IV-lea al unității medicale și va fi dotat cu aparatură de specialitate la
standarde europene. dr. Cristian Giurcă, șeful Secției Ortopedie-traumatologie a Spitalului județean
Călărași, a declarat de curând următoarele: „Așteptăm deschiderea noului bloc operator, care se
află la etajul al IV-lea al spitalului. Va fi un bloc
operator unic, ce va găzdui mai multe secții, printre care secția de ortopedie, chirurgie plastică și

Sursa: epitesti.ro

obstetrică-ginecologie. Fiecare secție va avea sala
ei, iar noul bloc operator va fi unul modern, cu aparat de aer condiționat cu flux laminat, dotat după
toate standardele care țin de săli de operații. Probabil că în această primăvară blocul operator
poate fi dat în folosință. În prezent, activitatea
chirurgicală o desfășurăm la etajul I, în fostul bloc
operator al ORL - Oftalmologie, care a fost reabilitat și oferă condiții optime pentru ca noi să ne
desfășurăm activitatea”.
Sursa: radiovocescampi.ro

Întâlnire de lucru
cu reprezentanţii Băncii Mondiale, la CJ Dâmboviţa
Dâmboviţa

administrația județeană a avut de curând o întâlnire
de lucru cu reprezentanții Băncii Mondiale, cu privire la
dezvoltarea urbană și regională a județului dâmbovița.
întâlnirea desfășurată la sediul Consiliului județean a avut
loc ca urmare a unei analize realizate de specialiștii Băncii Mondiale, care clasifică dâmbovița ca având cel mai
mare potențial de dezvoltare dintre județele țării. dezbaterea a vizat identificarea posibilităților menite să armonizeze transpunerea nevoilor de dezvoltare a județului în obiective reale de investiții în varii domenii de
interes local, care să deservească soluționării principalelor probleme economice sau sociale înregistrate la nivelul județului. discuțiile au fost constructive pentru consolidarea potențialului pe care județul dâmbovița îl are
www.adrmuntenia.ro

în spectrul dezvoltării multilaterale a regiunii, președintele alexandru Oprea arătându-și întreaga deschidere,
preocupare și receptivitate pentru susținerea tuturor inițiativelor, recomandărilor și proiectelor care să favorizeze dezvoltarea județului. totodată, președintele alexandru Oprea a precizat că dâmbovița are ca priorități
atât investițiile majore în domeniul infrastructurii rutiere
- privite ca factori esențiali pentru deschiderea județului
către investitori și agenți economici importanți, cât și
crearea de locuri de muncă, ca urmare a stabilirii acestor
factori în regiune. Există interes și pentru proiectele de
dezvoltare din domeniul infrastructurii educaționale, turistice, sociale sau a celei de apă și canal.
Sursa: ziardambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiectul de buget al județului argeș pentru
anul 2017 va fi adoptat până la finalul lunii în curs.
alocările bugetare de la nivel național pentru argeș
(după ce bugetul de stat a fost adoptat) sunt de
40.000.000 de lei, dintre care 10.000.000 de lei
pentru reabilitarea drumurilor județene.
Printre cele mai importante obiective prevăzute
în proiectul de buget pentru 2017 al Consiliului jude-
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Proiecte de modernizare
pentru străzile din vestul şi nord-vestul
municipiului Giurgiu
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Giurgiu

Ialomiţa

mul Național de Dezvoltare Locală (...). Este vorba
despre străzile de piatră și pământ de dincolo de
barieră, din zona Ramadan, toate străzile acelea,
aproape 34 km de modernizat. Acum sunt 27 km,
pentru că nu am luat străzile principale. Se fac cu
un proiect european toate străzile principale, străzile mari. La vremea respectivă, anul trecut, am
grupat acele străzi de piatră și pământ în opt proiecte, tocmai ca să avem șanse mai mari cu proiecte mai mici și să fie acceptate. Metodologia pentru
perioada 2017 – 2020 este un pic schimbată. Se depun acum toate proiectele pe zona respectivă și,
ca să avem șanse mai mari să cuprindem toate lucrările în prima fază, le strângem pe toate în două
proiecte mai mari. Drept urmare, ceea ce ați aprobat în luna august în opt piese, acum se regrupează în două: cinci într-un studiu și trei în alt studiu”.
documentațiile au fost aprobate în unanimitate de consilieri și vor fi depuse la MdRaPfE pentru înscrierea în Programul național de dezvoltare locală.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Dezbatere publică la Slobozia,
privind strategia, dezvoltarea
şi programul de investiţii

Primăria Municipiului Slobozia organizează
miercuri, 15 februarie, o dezbatere publică privind
strategia, dezvoltarea și programul de investiții în
domeniile sport și cultură.
Evenimentul va avea loc începând cu ora
17:00, la Casa Municipală de Cultură – Cinema Galax.
„Invităm toți cetățenii municipiului Slobozia
și reprezentanții mass-media să participe la această întâlnire pentru a-și exprima observațiile
și sugestiile cu privire la dezvoltarea sportului și
culturii slobozene”, a anunțat adrian-nicolae Mocioniu, primarul municipiului Slobozia.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: obiectiv.net

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Ședința extraordinară a Consiliului local Giurgiu, desfășurată la începutul lunii februarie, a adus
în atenția consilierilor două proiecte importante
pentru locuitorii din zonele de vest și nord-vest ale
municipiului reședință de județ. Este vorba de
obiectivele de investiții „Modernizare ansamblu
străzi situate în zona 1 a municipiului Giurgiu” și
„Modernizare ansamblu străzi situate în zona 2 a
municipiului Giurgiu”, a căror documentație tehnico-economică și cofinanțare de la bugetul local
au fost supuse aprobării pentru înscrierea în Programul național de dezvoltare locală 2016 - 2020.
în ședința extraordinară, primarul nicolae Barbu a explicat care au fost motivele ce au stat la baza regrupării străzilor în doar două proiecte:
„După cum ați văzut și în material, și în conținutul hotărârii, se aprobă o documentație și se revocă anumite hotărâri ale Consiliului Local din luna
august. Legea spune că odată cu aprobarea bugetului se depun și anexele (Anexa nr. 3, adică studiile de fezabilitate) pentru înscrierea în Progra-
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Prahova

S-a înfiinţat GAL „Valea Budurească”,
prin asocierea a şase comune
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Considerând că numai prin colaborare instituțională se pot concepe și pune în practică proiecte
pentru comunitate, șase unități administrativ-teritoriale din mediul rural, de la nivelul județului Prahova, au pus bazele unei asociații, prin intermediul
căreia au reușit să atragă fonduri. Concret, localitățile tomșani, Colceag, fulga, fântânele, Vadu-Săpat și Călugăreni pot spune că au pășit cu dreptul
în anul 2017, prin semnarea contractului de
finanțare a activităților ce vor fi desfășurate de
către Grupul de acțiune locală (Gal) „Valea Budurească”. Gal-ul este format din localitățile menționate, președinte fiind Mihai Pelin, primarul comunei tomșani. Valoarea totală a proiectelor ce se
vor finanța este de 1.266.965,15 euro, de fonduri
urmând să beneficieze atât sectorul privat , cât și
primăriile din tomșani, Colceag, fulga, fântânele,
Vadu-Săpat și Călugăreni.

Sursa: ziarulprahova.ro

Teleorman

Parc industrial, la Alexandria

aleșii locali alexăndreni, întruniți în ședință ordinară,
au aprobat asocierea Municipiului alexandria, prin Consiliul local al Municipiului alexandria cu SC administrația
Străzilor, Construcții Edilitare SRl (a.S.C.E.), pentru constituirea Societății Comerciale cu răspundere limitată
„Parc Industrial Alexandria”. în noua societate care se va
ocupa de realizarea obiectivului, participarea la asociere
va consta în 99% aportul Municipiului alexandria și 1%
aportul SC a.S.C.E. SRl. Capitalul social subscris și vărsat
este de 1.000 de lei, divizat în 100 de părți sociale, numerotate de la 1 la 100, a câte 10 lei fiecare, reprezentând aportul Municipiului alexandria de 990 de lei, respectiv aportul SC administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRl de 10 lei.
în 2015, autoritățile locale au aprobat un proiect de
hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat de interes local al municipiului a unui teren cu destinația „Parc Industrial”. terenul are o suprafață de aproape
18,7 ha și este situat pe dE 70, la o distanță de aproximativ
3 km de centrul orașului. Pentru realizarea parcului, terenul urma să fie scos din circuitul agricol. la aproape doi
ani de la adoptarea proiectului prin care s-a stabilit locația
www.adrmuntenia.ro

parcului, realizarea investiției a fost lansată în dezbatere
publică. Potrivit municipalității, dezvoltarea unui parc industrial în alexandria ar contribui la dezvoltarea economiei municipiului reședință de județ. finalitatea ar înseamna atragerea în parcul industrial a unor firme, cu capital străin sau românesc, care vor crea locuri de muncă.
în prezent, investiția se află în dezbatere publică.
alexăndrenii mai au la dispoziție o lună și jumătate pentru
a trimite propuneri la agenția județeană pentru protecția
mediului în legătură cu realizarea unui parc industrial și
a raportului de mediu emis asupra obiectivului.
Proiectul constă într-un amplasament în extravilan,
în partea estică a municipiului alexandria, spre centura
ocolitoare a orașului. Conform planului, accesul pe suprafața de teren de peste 18 ha se va face din dn 6. deși
proiectul este în stadiu incipient, autoritățile locale speră
să atragă pe plan local firme pentru comercializarea utilajelor agricole, a materialelor de construire ori prelucrare a produselor agricole. dezbaterea publică a proiectului este programată în data de 2 martie, în sala mare
de ședințe a Primăriei alexandria, începând cu ora 10:00.

Sursa: teleorman24.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
argeș, sediul Consiliului județean argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. argeș; 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 și 101, mun. târgoviște, 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. Ploiești, 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 și de către Ministerul dezvoltării Regionale, administrației Publice
și fondurilor Europene, în vederea promovării
Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
REGIO Sud Muntenia și 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, Călărași, jud.
Călărași, 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 - șef 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 / 14 februarie 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. 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) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și administrației
Publice, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

