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vineri, 4 august, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat,
împreună cu ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, și președintele Consiliului județean Dâmbovița, Alexandru oprea, au semnat contractul de finanțare pentru unul dintre cele mai importante proiecte pentru infrastructura de transport rutier din județul Dâmbovița, denumit „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean, prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B, pe traseul limită de județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani Băleni - Dobra - Finta - Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov”.
Această inițiativă este rezultatul colaborării dintre județul Dâmbovița (în calitate de lider de proiect), Municipiul târgoviște și Municipiul Moreni, care au depus, în parteneriat, aplicația în cadrul Axei
prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
de importanță regională”, Prioritatea de investiții
6.1 „Stimularea mobilității regionale, prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.
valoarea totală a contractului de finanțare este de 211.822.388,29 lei, din care 211.190.265,05 lei
reprezintă valoarea nerambursabilă, iar 4.223.805,30
lei este cofinanțarea beneficiarului.
Prin acest proiect, ce are o durată de implementare de 45 de luni de la semnarea contractului de
finanțare, va crește gradul de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețewww.adrmuntenia.ro

lei ten-t, prin modernizarea Dj 720, Dj 720B, Dj
711 și Dj 101B, pe traseul limită de județ Prahova –
Moreni – Gura ocniței – Răzvad – ulmi – târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești - Butimanu – niculești – limită județ Ilfov. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile PoR vor
fi modernizați în total peste 62 de kilometri de drumuri județene, ce vor deservi peste 180.000 de persoane, asigurându-se astfel accesul la coridoarele ten-t.
Prin Prioritatea de investiții 6.1, regiunii noastre îi sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125 de milioane de euro. În cadrul celor două apeluri lansate în cadrul acestei linii de finanțare PoR, toate cele șapte județe ale regiunii Sud
Muntenia au depus proiecte pentru modernizarea
și reabilitarea infrastructurii rutiere județene, până la termenul limită 13 iulie a.c.. Harta cu drumurile prioritare, ce necesită lucrări de modernizare
și reabilitare, a fost anterior aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
în luna decembrie 2016. Prioritizarea acestor drumuri județene s-a făcut ținând cont de legăturile la
magistrala de transport ten-t și, de asemenea, de
Masterplanul General de transport al României.
Astfel, cele trei trasee din regiunea noastră
propuse pentru finanțare prin PoR 2014 – 2020 totalizează peste 330 de kilometri lungime. În acest
sens, cu sprijin financiar PoR pot fi realizate lucrări
de modernizare și reabilitare a rețelelor de drumuri
județene, ce asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua ten-t.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri POR de peste 211 milioane de lei
pentru modernizarea infrastructurii rutiere
din Dâmboviţa
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» județul Călărași a devenit primul
beneficiar de la nivelul regiunii Sud Muntenia
care a obținut fonduri nerambursabile în
cadrul Programului operațional Regional
pentru modernizarea drumurilor județene!

În data de 3 august, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu președintele Consiliului județean Călărași, vasile Iliuță, au semnat primul contract de finanțare pentru modernizarea infrastructurii rutiere de la nivelul regiunii noastre, prin Programul operațional Regional.
Proiectul „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 402, tronson DN4 - Curcani - Măriuța - limită județ Ialomița, Km 0 + 000 - Km 53 +
700, și DJ 302, tronson DN3 - Belcigatele - Măriuța limita de județ Ialomița, Km 0 + 000 - Km 15 + 365”
este finanțat în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale, prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale”.
Primul contract de finanțare PoR din Sud Muntenia, semnat pentru modernizarea infrastructurii
rutiere, este implementat în parteneriat de către
județul Călărași (în calitate de lider de proiect),
comunele Curcani, Luica, nana, Sohatu, Sărulești,
tămădău Mare, Belciugatele și orașul fundulea.
valoarea totală a contractului de finanțare este de 128.868.255,92 lei, din care 125.788.430,89
lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 2.700.000 de lei este cofinanțarea beneficiarului.
Prin acest proiect se urmărește creșterea gradului de accesibilitate în zonele rurale și urbane
situate în proximitatea rețelei ten-t, prin modernizarea și reabilitarea celor două drumuri județene
de pe teritoriul județului Călărași – Dj 402 și Dj
302 -, ce vor deservi peste 24 de mii de persoane,
asigurându-se astfel accesul la coridoarele ten-t.
Cu ajutorul financiar PoR se vor realiza lucrări
de modernizare și reabilitare a aproximativ 62 de
www.adrmuntenia.ro

kilometri de drumuri județene, conducând astfel
la reducerea timpului de călătorie pe Dj 402 și Dj
302 cu 40% și, totodată, la creșterea siguranței
circulației rutiere pe cele două tronsoane de drum
vizate prin proiect cu 15%. Perioada de implementare a proiectului este de 47 de luni de la data semnării contractului de finanțare.
În cadrul celor două apeluri deschise pentru Prioritatea de investiții 6.1, toate cele șapte județe ale
regiunii Sud Muntenia au depus proiecte pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere județene. Harta cu cele trei trasee de drumuri județene
din regiunea noastră propuse pentru finanțare prin
PoR, care totalizează peste 330 de kilometri lungime, a fost anterior aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Menționăm
că prioritizarea acestor drumuri județene s-a realizat ținând cont de legăturile la magistrala de transport ten-t și, de asemenea, de Masterplanul General
de transport al României. Prin această linie de finanțare, regiunii noastre îi sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125 de milioane de euro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Primul contract pentru modernizarea
infrastructurii rutiere din Sud Muntenia,
finanţat prin POR!
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EVENIMENTE

Întâlnirea anuală
a membrilor Reţelei REGIO Sud Muntenia

» Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a organizat, în data de 2
august, la sediul din Călărași, Întâlnirea
anuală a Rețelei de Informare ReGIo Sud
Muntenia. Acest eveniment, la care au
participat aproximativ 40 de comunicatori
ReGIo, s-a aflat la cea de-a noua ediție,
prima astfel de întâlnire având loc în anul
2009, odată cu înființarea rețelei la nivelul
regiunii noastre.

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate
stadiul de implementare a Programului operațional Regional 2014 – 2020 în Sud Muntenia, precum
și oportunitățile de finanțare disponibile pentru regiunea noastră.
În cadrul PoR s-au depus 663 de proiecte, prin
care se solicită finanțare de peste 2,3 miliarde de
lei. Dintre toate aceste aplicații depuse în Sud Muntenia, până în prezent s-au semnat 23 de contracte
de finanțare, ce au o valoare totală de peste 180 de
milioane de lei, din care valoarea solicitată de beneficiari depășește 170 de milioane de lei. Prin aceste proiecte se vor realiza investiții pentru valorificarea patrimoniului cultural, precum și pentru dezvoltarea mediului privat din regiunea Sud Muntenia.
totodată, cu această ocazie au fost prezentate cele mai utile și de impact instrumente de comunicare utilizate de Agenție în vederea promovării
Programului operațional Regional în Sud Muntenia,
www.adrmuntenia.ro

atât pentru perioada de programare 2007 – 2013, cât
și pentru actualul exercițiu financiar, 2014 - 2020.
La finalul evenimentului s-au purtat discuții libere privind așteptările, precum și propunerile comunicatorilor ReGIo pentru consolidarea Rețelei
de informare și pentru îmbunătățirea metodelor de
comunicare în contextul Programului operațional Regional 2014 - 2020.
Întâlnirea anuală destinată Rețelei de Informare ReGIo Sud Muntenia a fost organizată cu sprijinul Axei prioritare 12 „Asistență tehnică”, finanțată din PoR 2014 - 2020, aceasta având scopul de
a disemina oportunitățile de finanțare ale Programului operațional Regional, precum și de a facilita
un schimb de experiență între membrii Rețelei.
Până în prezent, Rețeaua comunicatorilor ReGIo
este constituită din aproximativ 80 de membri, reprezentanți ai autorităților publice locale, ai direcțiilor deconcentrate, ai organizațiilor non-guvernamentale, ai Camerelor de comerț și ai instituțiilor academice de la nivelul regiunii Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are
responsabilităţi delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din POR 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
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EVENIMENTE

Noi beneficiari de fonduri POR,
instruiţi de ADR Sud Muntenia

» vineri, 4 august, Agentia pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
organizat un seminar de instruire destinat
noilor beneficiari de fonduri nerambursabile
alocate prin programul PoR.

Întâlnirea de lucru a fost destinată reprezentanților Ministerului Apărării naționale, în calitate de
beneficiar, care va primi asistență financiară nerambursabilă pentru restaurarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul Monumentului Crucea eroilor Români din Primul Război Mondial de pe vârful Caraiman din munții Bucegi.
Proiectul „Restaurarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui spațiu expozițional în
cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul Crucea eroilor ‘Crucea Caraiman’/Monumentul
eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)” va primi
finanțare în cadrul Axei prioritare 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural
și cultural”. valoarea totală a contractului este de
19.159.031,29 lei, din care 15.946.043,85 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă.
Implementarea proiectului are o durată de 56
de luni și urmărește promovarea istoriei și identităwww.adrmuntenia.ro

ții naționale prin conservarea, protejarea și valorificarea unui monument cultural și istoric de referință pentru România, precum și creșterea numărului de vizitatori ai monumentului cu un minim de
6% în primul an după finalizarea lucrărilor de construire.
Scopul organizării semiarului de instruire a fost
de a informa noii beneficiari despre etapele implementării proiectului, despre regulile privind identitatea vizuală Regio, ce trebuie să fie respectate
în activitățile de informare și publicitate, precum
și despre documentele folosite în implementarea
contractului (prefinanțare, notificare privind depunerea cererii de prefinanțare/ rambursare, termen
de depunere, documente ce trebuie să însoțească
cererile de plată). totodată, beneficiarii de fonduri
Regio au fost informați despre cum trebuie realizate achizițiile publice în cadrul proiectului‚ principii
și reguli, întocmirea documentației de atribuire, precum și despre conformitatea dosarului achiziției.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are
responsabilităţi delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din POR 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
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» Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia implementează, în calitate
de partener, un nou proiect finanțat din
fonduri europene, ce vizează dezvoltarea
antreprenoriatului social în România.

Proiectul SENSES - Consolidarea antreprenoriatului social, prin adoptarea Practicilor de responsabilitate socială corporativă în dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale în regiunea Dunării este implementat în perioada 1 ianuarie 2017 –
30 iunie 2019, fiind finanțat în cadrul primului apel
al programului transnațional Dunărea, Axa prioritară 1 – O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă din punct de vedere social.
Întreprinderile sociale reprezintă factori importanți ai dezvoltării favorabile incluziunii și joacă un
rol esențial în abordarea actualelor provocări economice, sociale și de mediu. Cu toate acestea, lipsa politicilor sociale și a unui cadru legal adecvat, a
piețelor de investiții sociale, precum și lipsa cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului social sunt
probleme des întâlnite în regiunea Dunării.
Proiectul SENSES vine în întâmpinarea acestor
provocări, prin crearea unei rețele transnaționale de
întreprinderi sociale, întreprinderi tradiționale responsabile social, investitori financiari (sociali), factori de decizie, reprezentanți ai mediului academic,
www.adrmuntenia.ro

funcționari ai onG-urilor, toți aceștia însumând un
total 600 - 800 de membri în regiunea Dunării. Rolul rețelei este de a promova în comun un model
inovator de întreprindere socială, precum și dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării, pe
baza inovării sociale.
La finalul proiectului, în urma derulării activităților menite să sprijine reprezentanții rețelei constituite, se va organiza un curs online, realizat în comun de către partenerii consorțiului, ai cărui beneficiari vor fi întreprinderile sociale din regiunea Dunării. Cursul, a cărui durată va avea 60 de ore, va
conține module referitoare la economie, management, marketing, resurse umane, managementul vânzărilor, precum și module personalizate de mentorat și coaching elaborate de reprezentanții corporațiilor RSC (Responsabilitate Socială Corporatistă).
Proiectul este implementat de un consorțiu format din 17 parteneri din 10 state din aria eligibilă a
programului transnațional Dunărea (Cehia, Slovenia,
ungaria, Slovacia, Austria, Croația, Serbia, Belgia,
Moldova și România).
Liderul de proiect este IfKA din ungaria - instituție de drept public non-profit pentru dezvoltarea industriei. Bugetul total al proiectului este de
1.530.777,50 euro, iar bugetul ADR Sud Muntenia
este de 132.097,62 euro, contribuția proprie fiind
de 2.641,96 euro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia,
parteneră într-un nou proiect european,
finanţat din programul transnaţional Dunărea
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Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene, în calitate de Autoritate
de Management pentru PoR, a publicat la sfârșitul săptămânii trecute primul raport de cercetare privind evaluarea comunicării pentru Programul operațional Regional 2014-2020, respectiv rezultatele Sondajului de opinie realizat la nivelul potențialilor beneficiari autorități
publice locale și centrale. Raportul de cercetare a fost
elaborat în cadrul contractului 183/29.04.2017, ce are
ca scop realizarea evaluării acțiunilor de informare și
publicitate realizate conform Planului de comunicare
pentru PoR 2014-2020 și propunerea unui set de recomandări care să orienteze măsurile de informare și comunicare pentru intervalul 2020 – 2023, până la finalizarea programului. etapa I a acestui contract a avut
ca obiectiv stabilirea nevoilor de informare, a canalelor
preferate și stadiul de informare în rândul potențialilor
aplicanți. Acest raport vizează, din categoria potențialilor beneficiari, autoritățile publice locale. Metoda utilizată pentru colectarea datelor a fost ancheta pe baza
sondajului de opinie la nivelul beneficiarilor autorități
publice locale și județene, sondaj cu un volum de 503 respondenți, reprezentanți ai Consiliilor județene, Administrațiilor municipale, orășenești și comunale din toată țara.
La nivelul administrației publice locale, sondajul de

opinie efectuat a evidențiat, printre altele, următoarele:
• experiența cu proiecte finanțate prin PoR a generat,
la nivelul reprezentanților administrației publice locale,
nu doar o creștere a competențelor generale în accesarea
de proiecte prin acest program operațional, ci și un plus
semnificativ de încredere. Încrederea în Regio și dorința
de implicare a reprezentanților administrației publice locale
în proiecte finanțate prin Regio sunt în creștere;
• 66% dintre reprezentanții administrației publice locale au o opinie predominant pozitivă când aud de Regio.
Principalele motive care argumentează atitudinea pozitivă față de Regio vizează tocmai succesul proiectelor implementate;
• principalele mijloace de informare sunt site-urile dedicate și comunicatele de presă difuzate de minister sau
ADR. Informațiile de pe site-ul Regio, evenimentele organizate la nivel local și regional și informațiile directe primite
prin Rețeaua Comunicatorilor Regio sunt principalele instrumente de comunicare la nivelul administrație publice
locale. Instrumentele Regio sunt considerate modele de
succes în transmiterea de informații referitoarele la programele operaționale și finanțările din fonduri europene.
Studiul poate fi consultat pe website-ul programului,
accesând link-ul: http://inforegio.ro/ro/informare-si-publicitate/evaluarea-activitatilor-de-informare-si-publicitate.html.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 4 august 2017

• Curs Inforeuro august 2017: 4,5580 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.
• (1) Alocarea apelurilor POR/2017/5/5.1/SUERD/1 și POR/2017/5/5.2/SUERD/1 este la nivelul SueRD.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 și P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C este la nivel național.

www.adrmuntenia.ro

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Studii de evaluare a comunicării Programul Operaţional Regional 2014 - 2020
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toate autoritățile de management sunt acreditate,
a anunțat, vineri, ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, precizând că, în prezent, există solicitări de rambursare de 172 de milioane de euro.
„În momentul de față, toate autoritățile de management sunt acreditate, suntem în linie cu Comisia Europeană. Am dat drumul deja la solicitări de
rambursare de 172 de milioane de euro, avem o depășire în ceea ce privește cererile de rambursare,
față de prognozat, cu 60% pe luna iulie”, a declarat Rovana Plumb, la începutul ședinței de Guvern.
totodată, Rovana Plumb a mulțumit celor care
s-au implicat în finalizarea acreditării autorităților
de management:
„A fost o muncă desfășurată în permanență și
într-un ritm alert, mulțumind pe această cale tutu-

ror colegilor, colegelor, dumneavoastră, domnule primministru, pentru susținere, Autorității de Audit, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, care și-au adus contribuția în funcționarea sistemului MySMIS 2014”.
Potrivit ministrului delegat, în momentul de
față există contracte de 4,3 miliarde de euro, cărora le este asigurată plata în permanență.
„Vreau să fac un apel cu această ocazie către toți
beneficiarii de a transmite cereri de plată, astfel încât să le asigurăm decontarea în maxim zece zile de
la primirea acestora și, de asemenea, să depună
în continuare proiecte. În momentul de față avem
contracte în sumă de 4,3 miliarde de euro, cărora
le asigurăm plata în permanență”, a spus Plumb.

Agenția națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (AnCPI) finanțează, anul acesta, din veniturile
proprii, lucrări de cadastru general pentru 2.340 de
localități. Suma totală alocată de AnCPI, în 2017, este
de 442.350.000 de lei, pentru un număr maxim de
7.372.500 de imobile. Aproape 80% dintre primăriile
eligibile au semnat, până la sfârșitul lunii iulie, contracte de finanțare cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (oCPI) pentru realizarea lucrărilor de
înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, în cadrul Programului național de Cadastru și Carte funciară
2015 - 2023 (PnCCf). valoarea acestor contracte este
de 335.739.014 lei, sumă necesară pentru înregistrarea imobilelor din 2.340 de unități administrativ-teritoriale (uAt), din totalul celor 2.949 eligibile.
Potrivit legii, uAt-urile primesc, în 2017, pentru
realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma
de 150.000 de lei/uAt, față de 135.000 de lei/uAt, în 2016.
În plus, începând din 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd banii dacă
nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului.
Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică va fi organizată de uAt-uri, iar plățile către primării vor fi efectuate după deschiderea cărților
funciare aferente imobilelor recepționate. finanțarea
lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector

cadastral din extravilan și, prin excepție, din intravilan,
se realizează în baza unui contract încheiat de uAt cu
oficiul de cadastru și publicitate imobiliară de pe raza
județului în care se află. Potrivit legii, primăriile au obligația să selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes național și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). obiectivul principal al PnCCf este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat
de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat
din veniturile proprii ale AnCPI - peste 4 miliarde de
lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul
operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o
altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al primăriilor.
În prezent, situația lucrărilor de înregistrare sistematică, la nivel național, este următoarea:
• lucrări finalizate la nivel de uAt - 26;
• lucrări în derulare la nivel de uAt - 195;
• lucrări finalizate la nivel de sector cadastral 981 de sectoare cadastrale, din 416 uAt-uri;
• lucrări în derulare la nivel de sector cadastral 984 de sectoare cadastrale, din 281 uAt-uri.

Sursa: euractiv.ro

ANCPI finanţează lucrări pentru 2.340 de localităţi

www.adrmuntenia.ro

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Rovana Plumb anunţă că toate
autorităţile de management sunt acreditate
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» firmele mici și mijlocii (IMM) din
toată țara, cu vechime de cel puțin un an,
vor putea obține fonduri nerabursabile de
maximum 250.000 de lei (circa 55.000 de
euro) de la stat, pentru o serie întreagă de
activități CAen, în programul Comerț
2017, conform celor mai recente proiecte,
emise marți, 1 august, de Ministerul
pentru Mediul de Afaceri.

Prin Programul de dezvoltare a activităților de
comercializare a produselor și serviciilor de piață,
beneficiarii eligibili vor primi un ajutor financiar
nerambursabil de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără tvA),
dar nu mai mult de 250.000 de lei pentru fiecare
beneficiar.
Aceasta înseamnă că la final beneficiarul va trebui să suporte restul de minimum 10% din valoarea
investiției eligibile, plus întreaga tvA (deductibilă
pentru firmele cu cod de tvA).
Partea de ajutor nerambursabil, de maximum
250.000 de lei va fi decontată de stat după ce antreprenorul efectuează cheltuielile din resursele
sale. Decontarea se face într-o singură tranșă pentru toate activitățile pentru care s-a făcut dovada
www.adrmuntenia.ro

achitării integrale a acestora, conform prevederilor proiectului de procedură emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri.
Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare 2017 2020 este de 199.796.000 de lei. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul 2017 este de 49.949.000
de lei.
Prin implementarea programului în perioada
2017 – 2020, Guvernul estimează acordarea de
ajutor de minimis unui număr de maxim 800 de
beneficiari, din care 200 de beneficiari în anul
2017.
Potrivit reprezentanților Ministerului pentru
Mediul de Afaceri, programul Comerț se va lasa în
data de 16 august 2017. Antreprenorii interesați vor
putea depune cererile de finanțare și planurile de
investiții în program într-o aplicație elctronică ce
se va deschide pe site-ul Direcției de Antreprenoriat și Programe pentru IMM (DAPIMM) din subordinea ministerului, aippimm.ro.
Schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv în București și județul Ilfov, conform
celei mai recente variante a proiectului de procedură de implementare a programului.
Sursa: startupcafe.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri pentru firme:
Aproximativ 55.000 de euro de la stat,
prin programul Comerț 2017
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Muzeul național al Agriculturii, Slobozia

Obiective turistice din inima Bărăganului

» În această ediție a newsletter-ului
vă vom prezenta pe scurt câteva dintre
cele mai importante obiective turistice din
județul Ialomița.

An de an, frumusețile Bărăganului au atras foarte mulți vizitatori în județul străbătut de apele Ialomiței. Cel mai important punct de atracție este stațiunea balneară Amara. efectele curative ale nămolului din apă au făcut ca, de-a lungul timpului, sute de
mii de oameni să vină aici pentru a-și trata afecțiunile.
Pe drumul vechi către Marea neagră, pasionații de istorie se pot opri la ruinele orașului de floci,
locul unde s-a născut marele domnitor Mihai viteazul. Aici au șansa să descopere urmele unor civilizații demult dispărute. vechea cetate medievală de
la Giurgeni a fost cel mai important centru comercial din zona de sud a țării.
Bărăganul i-a atras chiar și pe marii politicieni
ai secolului al XIX-lea. Barbu Catargiu este una dintre marile personalități ale istoriei românești care
și-a ridicat, în comuna Maia, un conac impresionat.
Moșia lui Catargiu se întindea pe o suprafață de
peste 15 hectare. Din toată avuția sa, astăzi se mai
păstrează doar biserica de la conac, transformată
în muzeu. În cripta lăcașului de cult se află mormintele ilustrului om politic și al soției sale.
www.adrmuntenia.ro

tot în Bărăgan s-au născut și mari muzicieni, precum compozitorul și dirijorul Ionel Perlea. În ograda natală, comună aflată la câțiva kilometri de Slobozia, se află casa memorială a artistului. un alt punct
de atracție pentru călătorii care trec prin Ialomița
îl reprezintă ferma Model de la Perieți, care, în perioada interbelică, era considerată „Perla” fermelor din europa de est.
Reședința județului, municipiul Slobozia, adăpostește un monument cultural inedit. este vorba
despre Muzeul național al Agriculturii, singurul muzeu de profil din țară, în patrimoniul căruia se regăsesc piese unicat în lume. Mai mult, exponatele sale sunt folosite de către regizorii români în filmele de epocă.
Sursa: adevarul.ro
orașul de floci

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Parc de aventură la Bascov

metri înălțime;
• trasee verzi – care sunt ușoare, unde vă puteți
obișnui cu înălțimea jocurilor, care nu depășesc 6
metri;
• trasee roșii care cer deja energie, forță și tehnică; pe aceste trasee avem parte de adrenalină
la maxim.
„Reprezentanții societății care investește în
parcul de aventură de la Bascov sunt pe ultima
sută de metri cu obținerea avizelor, astfel că nu
va trece mult timp și vom avea parte de distracție
și adrenalină chiar în localitatea noastră. Dincolo
de faptul că locuitorilor li se oferă o nouă modalitate de petrecere a timpului liber, nu trebuie
omise beneficiile unei astfel de investiții pentru
Bascov. Atuul proiectului constă în faptul că poate
crea un pol de interes turistic care să atragă în
fiecare an zeci de mii de turiști, nu numai din Argeș, ci și din țară, fără distrugeri și influențe negative asupra mediului. Bascovul este centrul turistic și cultural al județului Argeș”, a precizat primarul Gheorghe Stancu.
Sursa: universulargesean.ro

Chinezii din Qinghai
caută oportunităţi de afaceri în Călăraşi

Călăraşi

» o delegație chineză formată din 7
personalități administrative din provincia
Qinghai, interesată de oportunități în zona
mediului de afaceri agrar și zootehnic,
a vizitat joi, 3 august, județul Călărași.

vasile Iliuță, președintele Consiliului județean
Călărași a prezentat, în dechiderea discuțiilor care
au avut loc la sediul ADR Sud Muntenia, caracteristicile generale ale județului, precum și deschiderea
autorităților pentru realizarea de parteneriate economice. „Agricultura reprezintă cea mai importantă ramură economică a județului, cu o valoare anuală a producției de aproximativ 2.400.000.000 lei, industria alimentară ocupând primul loc cu 27%, fiind
urmată de fabricarea substanțelor și produselor chimice cu 15,2%, industria metalurgică cu 12,1% și fabricarea articolelor de îmbrăcăminte cu 9,5%”, a dewww.adrmuntenia.ro

clarat președintele Cj.
„Provincia Qinghai - Tibet, cu o populație de 5,8
milioane de locuitori și o suprafață de peste 721 de
mii de kilometri pătrați, dezvoltă o economie bazată pe agricultură și creșterea animalelor în baze ecologice, total nepoluate. Investițiile pentru dezvoltare provin în proporție de 60% de la Guvern, 30% investiții autohtone și 10% sunt străine”, a prezentat regiunea șeful delegației chineze, Cao Hong.
La evenimentul desfășurat în sala de ședințe
a ADR Sud Muntenia au mai participat directorul
Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Călărași Silvia Mîndruțescu, viceprimarii municipiului Călărași, consilieri județeni și oameni de afaceri. Întâlnirea a fost urmată de două vizite în teren la o societate de procesare a cărnii și la o fermă zootehnică.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Parcurile de aventură au devenit în ultimii ani
una dintre modalitățile preferate ale românilor de
petrecere a timpului liber. este, practic, varianta
modernă a cățăratului în copaci, de această dată
în cadru organizat și cu riscuri reduse la minimum.
un astfel de parc este pe cale să se deschidă
și în comuna Bascov, mai exact în satul Prislopu Mic,
în zona Aleii Constantinescu. Aici, un investitor din
Giurgiu a achiziționat recent un teren, apoi a mai
închiriat un altul, obținând astfel o suprafață de
cinci hectare, pe care și-a propus să amenajeze mai
multe trasee, atât pentru adulți, cât și pentru copii.
tiroliene, butuci suspendați, platforme, poduri, scări – toate interconectate între copaci, în
mai multe trasee cu grade diferite de dificultate
vor fi amplasate în noul parc de aventură de la Bascov.
• trasee mov – pentru copiii sub 8 ani; acestea
au un sistem de securitate fără manipularea carabinierelor, pentru maximum de siguranță;
• trasee galbene – pentru copiii de la 8 ani împliniți și pentru începători, care nu depășesc 3
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Dâmboviţa

» Ministerul turismului a luat în
considerare Dâmbovița în elaborarea
Strategiei în domeniul turismului și a
prevăzut realizarea unor investiții importante
în special în zona de nord a județului.
Președintele Consiliului județean Dâmbovița,
Alexandru oprea, a anunțat că în planurile
Ministerului turismului se află realizarea mult
așteptatelor pârtii de schi în zona montană a
județului, realizarea unei parcări importante
în localitatea montană Moroieni, dar și
dezvoltarea unei zone de agrement nautic pe
lacul de acumulare de la Pucioasa.

Președintele forului administrativ dorește ca
investiția pe care reprezentanții ministerului o au
în plan să o realizeze la barajul Pucioasa să o mute
tot în zona de munte a județului, pe lacul de la Scropoasa. Președintele Consiliului județean susține că
lacul de acumulare de la Pucioasa este colmatat,
fapt ce ar îngreuna derularea investiției, în schimb
în zona montană situația este cu mult mai favorabilă atât din punctul de vedere al banilor investiți,
cât și al atragerii de turiști din județ, din țară și de
ce nu din afara granițelor țării. Cu toate acestea,
conducerea CjD a anunțat că administrația județeană este pregătită să vină și cu o parte de cofinanțare, dacă va fi cazul, dar și să realizeze documentația necesară pentru implementarea investițiilor.
„Nu vă ascund faptul că am primit cu satisfacție demersurile pe care le-a făcut Ministerul Turismului de elaborare a unei strategii în domeniul
turismului. Vreau să vă spun că și județul Dâmbovița este prins cu câteva obiective, în speță realizarea unei parcări în zona Moroieni și iar suntem
privilegiați datorită faptului că avem documentația tehnică întocmită și o putem depune foarte rapid. Chiar dacă se pune problema de cofinanțare,
noi suntem pregătiți să facem și acest lucru. Suntem prevăzuți în această Strategie cu realizarea unor pârtii de schi, iată vorbim de ani întregi de reawww.adrmuntenia.ro

lizarea unor pârtii. (...) Este vorba și de constituirea unei zone de agrement pe lacul de la Pucioasa,
dar eu spun că aici ar trebui puțin să reanalizăm,
pentru că lacul acela este colmatat și cred că mai
important ar fi să ducem pe lacul de sus de la Scropoasa această zonă de agrement nautic. De asemenea mai este prevăzută localitatea Pucioasa cu
câteva investiții în această Strategie. Lucru bun și
dătător de speranță pentru județul Dâmbovița este faptul că vor fi alocate și finanțări pentru realizarea acestor obiective, depinde de noi, de autorități, modul în care vom întocmi aceste proiecte”,
a declarat președintele Consiliului județean Dâmbovița, Alexandru oprea.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa, prinsă
în Strategia de turism elaborată
de Ministerul Turismului

12

Info Regional Sud Muntenia

13

Buletin Informativ nr. 335 / 31 iulie - 6 august 2017

Proiecte europene
pentru şcolile din Giurgiu

Giurgiu

Ialomiţa

‘Nicolae Bălănescu’, un proiect de 4 milioane de lei
pentru anvelopare, la trei școli generale proiecte
cu sume cuprinse între 3,5 și 7 milioane de lei, iar
la trei grădinițe proiecte cuprinse între 1,4 și 3,
5 milioane de lei. În total, proiectele au o sumă
totală de 31,1 milioane de lei”, a precizat primarul nicolae Barbu.
el a afirmat că în cadrul acestor proiecte se
vor executa lucrări de reabilitare, anvelopare sau
reamenajarea unor clădiri existente pentru îmbunătățirea sau mărirea spațiilor destinate educației
în școli sau grădinițe.
Sursa: stirigiurgiu.ro

Ediţia jubilară a Festivalului Amara

festivalul și Concursul național de Muzică ușoară Românească de la Amara a împlinit 50 de ani de
la debut. evenimentul muzical s-a desfășurat în perioada 3 - 6 august și a avut ca nouatate față de celelalte ediții o secțiune pentru copii.
Manifestarea și-a propus atragerea iubitorilor
acestui gen muzical, în întreaga sa frumusețe, precum și promovarea tinerelor talente pe firmamentul valorilor muzicii ușoare.
organizatorii acestui eveniment artistic național au fost Consiliul Local Amara și Consiliul județean Ialomița, instituții care susțin și promovează
muzica ușoară românească prin acest festival–concurs de interpretare a muzicii ușoare românești.
La Amara, în fiecare miez de vară, muzica ușoară românească este evocată de cele mai bune voci
în cadrul festivalului „Trofeul Tinereții”, a cărui tradiție a dobândit o solidă identitate în timp, și totodată un serios ascendent artistic, într-o ambianță deosebită a Grădinii de vară Amara. Mai mult decât o
simplă întâlnire artistică de profil, acest festival oferă retrospectiva creației unui întreg an, aducând
în prim plan aspectul spectacolului muzical, fiind
deschis participării tinerilor între 16 și 26 de ani,
cu scopul afirmării și lansării tinerelor voci, stimulării valorilor autentice în vederea lansării în elita
muzicii ușoare românești și, nu în ultimul rând, întâlnirea tinerilor interpreți cu o serie de personawww.adrmuntenia.ro

teodora Găitanovici, câștigătoarea trofeului tinereții 50

lități ale muzicii ușoare românești. vedetele de anul
acesta care au evoluat pe scena Grădinii de vară din
Amara au fost Horia Brenciu, nico, Direcția 5, oana
Sârbu și laureați ai edițiilor anterioare.
În acest an, teodora Găitanovici din Buzău a câștigat trofeul tinereții 50 (foto), iar Mălina Paraschiv din Slobozia a câștigat Premiul de Popularitate.
Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primarul municipiului Giurgiu, nicolae Barbu,
a declarat, în cea mai recentă conferință de presă,
că va depune proiecte pentru opt unități școlare
din localitate, în valoare totală de peste 31 de milioane de lei în cadrul Programului operațional Regional.
„În ceea ce privește lucrările de investiții la
școli în oraș, pe Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 din Programul Operațional Regional sunt
deja opt proiecte, termenul de depunere a proiectelor fiind luna octombrie, dar cred că în vara aceasta le vom depune pe toate. Astfel, la Liceul ‘Tudor Vianu’ avem un proiect de 4,5 milioane de lei, la Liceul
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Oraşul Azuga, în topul investiţiilor
cuprinse în Masterplanul naţional de turism

Prahova

județul Prahova are cele mai multe obiective
cuprinse în acest masterplan, iar dintre localitățile
care au cele mai multe posibile investiții care să
fie finanțate și de la bugetul național în top se află
orașul Azuga, rămas în urma celorlalte stațiuni de
pe valea Prahovei la capitolul investiții în infrastructura turistică.
obiectivele din județul Prahova incluse în lista
investițiilor de importanță locală aprobată de guvern sunt amenajare pârtie de schi Cazacu – zona
superioară, inclusiv legătura cu stația superioară
de telegondolă – orașul Azuga; dezvoltarea domeniului schiabil al stațiunii Azuga prin construire telegondolă Cazacu – orașul Azuga; îmbunătățirea
condițiilor de funcționare instalație zăpadă artificială etapa I – orașul Azuga; amenajare pârtie de
schi III „Urechea”, instalație de transport pe cablu
și instalație zăpadă artificială – orașul Azuga; amenajare traseu schi (bretea legătură) Pârtia Sorica –
Stație inferioară telegondolă – orașul Azuga; realizarea unei noi instalații de transport pe cablu
Bușteni – Platou Bucegi – orașul Bușteni; realizarea
unor trasee – pârtii de schi fond în munții Baiului –
orașul Bușteni; amenajarea domeniului Schiabil –
Pârtiile de schi Babeșu 1 și Babeșu 2 – stațiunea
Cheia, comuna Măneciu; dezvoltarea domeniului
schiabil zona Cota 1400 – Cota 2000 – orașul Sinaia;
dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – Zona vânturiș – vf. Cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000 – orașul
Sinaia; Reabilitarea pârtiei de bob – orașul Sinaia;
Complex de agrement, orașul Sinaia; Park Aventura –
orașul Sinaia; Amenajare zonă de campare – orașul
Sinaia.
Potrivit reprezentanților guvernului, Masterplanul investițiilor în turism are ca obiectiv principal
dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor
publice în infrastructura turistică. Actul normativ
www.adrmuntenia.ro
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» La sfârșitul săptămânii trecute,
Guvernul României a aprobat Programul
Multianual pentru dezvoltarea investițiilor
în turism și pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate a proiectelor de investiții în
turism.

prevede activități majore în domeniul turismului:
dezvoltarea turismului de sănătate, a domeniului
schiabil, a infrastructurii turistice de agrement,
dar și dezvoltarea echilibrată și integrată a zonei
turistice din Delta Dunării și a stațiunilor de pe litoralul Mării negre, a infrastructurii turistice de-a
lungul Dunării și cea din zona montană înaltă și extinderea infrastructurii de vizitare din ariile naturale protejate, altele decât cele din zona montană.
Conform Hotărârii, contribuția financiară a Ministerului turismului în investiții variază în funcție
de nivelul de importanță. Pentru investițiile de
importanță națională, contribuția aparține în totalitate ministerului de resort.
Pentru investiții realizate în stațiunile de interes național, atestate în condițiile legii, contribuția instituției este de 90%, iar contribuția unității administrativ-teritoriale beneficiare este de
10%; pentru investiții realizate în stațiunile de interes local, contribuția Ministerului turismului este
de 85%, iar contribuția uAt-ului beneficiar este de
15%. Contribuția Ministerului turismului este de 70%
și contribuția uAt-ului/asociației de dezvoltare intercomunitară beneficiară este de 30% pentru investiții în domenii de aplicare ale Hotărârii, altele
decât cele menționate anterior.
Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 335 / 31 iulie - 6 august 2017

15

Întâlnire de lucru
cu fermierii din Teleorman,
pentru promovarea produselor tradiţionale

Teleorman

o astfel de temă de larg interes în rândul producătorilor agricoli și a celor din sectorul de procesare a produselor de origine vegetală și animalieră din județul teleorman a fost dezbătută în cursul zilei de 4 august, în cadrul întâlnirii organizate
în comuna Dobrotești. o întrunire la care au participat producători agricoli din comunele Dobrotești,
Beuca și Zâmbreasca, primarii celor trei localități,
reprezentanți ai celor șase Grupuri de Acțiune Locală din teleorman, specialiști din cadrul Direcției
pentru agricultură a județului teleorman etc..
Cu această ocazie s-a făcut cunoscută disponibilitatea Ministerului Agriculturii în ceea ce privește susținerea necondiționată a fermierilor și a procesatorilor de a-și promova produsele de origine vegetală și animalieră tradiționale, pentru obținerea
de atestate care să le permită valorificarea acestor
produse în țară, dar și în celelalte țări ale uniunii
europene.
Disponibilitatea de a promova produse alimentare cu specific local ce ar putea face obiectul încadrării lor în schemele de calitate europene, conform Regulamentului Comisiei europene nr. 1151/
2012, respectiv Denumire de origine Protejată (DoP),
Indicație Geografică Protejată și Specialitate tradițională Garantată (StG).
De asemenea, au fost prezentate în detaliu
schemele de calitate și de înregistrare a produselor
protejate la nivel european. Au fost explicate în detaliu cele trei scheme de calitate – Indicație Geografică Protejată, Denumire de origine Protejată
și Specialitate tradițională Garantată, necesitatea
www.adrmuntenia.ro

Primăria Comunei Dobrotești, jud. teleorman

ca producătorii români să le respecte, în așa fel
încât să poată intra mai ușor și mai avantajos pe
piața europeană. totodată, s-au prezentat pașii necesari pentru obținerea atestatului de „Produs tradițional”, pe care trebuie să-l obțină micii antreprenori, precum și detalii despre atestatele ce trebuie obținute privind realizarea produselor după
rețete consacrate, destinate sistemului industrial.
Discuțiile interactive dintre specialiștii Ministerului Agriculturii, fermieri și reprezentanții administrației județene au dovedit că o astfel de temă
este de real interes pentru producătorii autohtoni,
care caută soluțiile pentru valorificarea în condiții
avantajoase a produselor de origine animală pe
care le obțin.
Administrația publică locală din comuna Dobrotești a organizat o expoziție cuprinzând produse
tradiționale și produse alimentare obținute după
metode consacrate realizate de fermieri din această localitate. În cadrul expoziției, la loc de frunte
s-au aflat produse aparținând crecătorilor de oi și
vaci de lapte, respectiv „Brânza de Dobrotești” și
„Pastrama de Dobrotești”, produse înscrise în cursa
de obținere a atestatului de „produs tradițional”.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

» Specialiștii Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale derulează la nivel
național o amplă campanie de prezentare
a Schemelor de calitate europene și a
condițiilor de înregistrare de noi produse
alimentare protejate la nivel european,
de promovare a produselor tradiționale
românești, dar și a celor realizate după
rețete consacrate.
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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 PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 7 august 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, Administrației
Publice și fondurilor europene, 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.

