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Bilanţul anual al implementării programului Regio
în Sud Muntenia

Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia a organizat, în data de 31 martie, Conferinţa
regională de prezentare a raportului anual de im-
plementare a Programului Operaţional Regional în
Sud Muntenia. Acţiunea a avut scopul de a prezen -
ta bilanţul anual de implementare a Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013 la nivelul Sud
Munteniei, precum şi de a informa participanţii
despre perioada de programare 2014 - 2020. 

Cu această ocazie, directorul AdR Sud Munte-
nia, Liviu Muşat, a oferit informaţii despre stadiul
implementării Programului la nivelul regiunii Sud
Muntenia şi despre rezultatele obţinute prin pro-
iectele derulate cu sprijin financiar nerambursabil
Regio: „Până la sfârşitul lunii decembrie, la nive-
lul regiunii Sud Muntenia au fost depuse aproape
900 de proiecte, pentru care s-a solicitat finanţare
Regio, dintre care s-au semnat contractele pentru
aproximativ 530 de cereri, a căror valoare totală
a asistenţei financiare nerambursabile depăşeşte
3 miliarde de lei, reprezentând fonduri FEDR şi de
la bugetul de stat.

(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
Proiectele contractate vizează dezvoltarea

urbană (peste 50 de contracte, cu o valoare ne-
rambursabilă de peste un miliard de lei), a infras-
tructurii de transport rutier (aproape 20 de con-
tracte – aproximativ 800 de milioane de lei), a in-
frastructurii sociale (peste 80 de contracte – apro-
ximativ 500 de milioane de lei), a mediului de afa-
ceri (aproape 350 de contracte – aproximativ 400
de milioane de lei) şi dezvoltarea infrastructurii
de turism (aproape 30 de contracte – peste 350 de
milioane de lei).

Totodată, aş vrea să detaliez şi doi dintre in-
dicatorii importanţi la nivel de program, respectiv
cei referitori la gradul de contractare a proiecte-
lor depuse şi la gradul de respingere a cererilor
de finanţare. Astfel, contractarea la nivelul regiu-
nii Sud Muntenia este de 54,4% din totalul proiec-
telor depuse. Din punctul nostru de vedere este
un indicator important ce relevă calitatea docu-
mentaţiei depuse de beneficiari şi vreau să vă mul-
ţumesc pentru acest lucru. În ceea ce priveşte res-
pingerea aplicaţiilor, Sud Muntenia are cel mai mic
procentaj dintre toate regiunile de dezvoltare din
România - 32,7%, iar acest lucru reflectă din nou
calitatea proiectelor, dar şi calitatea activităţii pe
care noi o desfăşurăm în ceea ce priveşte partea
de help-desk până la depunerea cererilor de fi-
nanţare”, a mai precizat directorul AdR Sud Mun-
tenia, Liviu Muşat.
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Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia
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AdR Sud Muntenia este Organism interme-
diar pentru Regio şi are responsabilităţi dele-
gate 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.
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Gabriela Călin –
10 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia
La Mulţi Ani, Gabi!
Colega noastră Gabriela Călin a împlinit, în data de

29 martie, 10 ani de activitate în cadrul Agenţiei pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia! Pe această cale do-
rim să o felicităm pentru sprijinul acordat tuturor co-
legilor Agenţiei şi pentru activitatea desfăşurată de-a
lungul celor 10 ani în cadrul Biroului Audit intern! Îţi mul -
ţumim pentru colegialitate şi pentru întreaga expertiză
profesională!

La Mulţi Ani cu împliniri pe toate planurile!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Ministerul Fondurilor Europene»
a trimis oficial propunerea de Acord
de Parteneriat 2014 - 2020 Comisiei
Europene, prin sistemul informatic de
comunicare – Structural Funds
Communication (SFC), luni, 31 martie.

„După ce a trimis în trecut versiuni de lucru
ale acestui document în cadrul dialogului informal,
România a trimis oficial, luni, Comisiei Europene
propunerea de Acord de Parteneriat. Transmiterea
oficială a acestui document înseamnă că România
se apropie de momentul semnării Acordului de
Parteneriat. Potrivit regulamentelor europene,
Comisia are la dispoziţie trei luni pentru a analiza
documentul, perioadă de timp ce poate fi între-
ruptă dacă statului membru îi sunt transmise co-
mentarii pe marginea acestui document, proces
absolut normal aplicabil tuturor statelor UE. To-
todată, subliniez că România nu înregistrează ni-
cio întârziere în trimiterea propunerii de Acord de
Parteneriat, termenul limită prevăzut de regula-
mentul UE fiind 22 aprilie 2014”, a declarat mi-
nistrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici.

Alocările financiare indicative la nivelul pro-
gramelor operaţionale pentru perioada 2014 -
2020:

Sistemul de implementare a fondurilor europe -
ne va fi mult mai eficient în perioada 2014 - 2020,
datorită simplificării structurii instituţionale. Su-
plimentar, sistemul va fi mai bine coordonat, fiind
stabilite atribuţii de Autoritate de management
numai la nivelul a trei ministere:

Ministerul fondurilor Europene va fi Autori-•
tate de management pentru: Programul Operaţio-
nal infrastructură Mare, Programul Operaţional Ca-
pital uman, Programul Operaţional Competitivi-
tate şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică;

Ministerul dezvoltării Regionale şi Adminis -•
traţiei Publice va fi Autoritate de management
pentru: Programul Operaţional Regional, Progra-
mul Operaţional Capacitate Administrativă, res-
pectiv pentru programele de cooperare teritorială
europeană;

Ministerul Agriculturii şi dezvoltării Rurale va•
fi Autoritate de management pentru Programul
naţional pentru dezvoltare Rurală, respectiv Pro-
gramul Operaţional pentru Pescuit.

Totodată, coordonarea va ţine seama de lec -
ţiile învăţate în perioada 2007 - 2013 şi va urmări
eficientizarea procesului de implementare şi re-
ducere a poverii administrative, iar concentrarea
tematică a fondurilor va asigura obţinerea unui im-
pact semnificativ al investiţiilor, respectiv conti-
nuitatea intervenţiilor sustenabile din actuala pe-
rioadă de programare.

NOTĂ: Propunerea de Acord de Parteneriat
transmisă Comisiei Europene este disponibilă pe
site-ul Ministerului Fondurilor Europene, în sec ţiu -
nea dedicată acesteia.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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România a trimis oficial propunerea
de Acord de Parteneriat 2014 - 2020

Comisiei Europene

Programul

Alocarea financiară
indicativă

pentru perioada
2014 - 2020

Programul Operaţional infrastructură
Mare

9,5 mld. euro

Programul Operaţional Regional 6,7 mld. euro

Programul Operaţional Capital uman 4,2 mld. euro

Programul Operaţional
Competitivitate

1,2 mld. euro

Programul Operaţional Capacitate
Administrativă

0,55 mld. euro

Programul Operaţional Asistenţă
Tehnică

0,21 mld. euro

Programele de cooperare
transfrontalieră

0,45 mld. euro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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Se pregăteşte o strategie pentru achiziţii publice,
la cererea Comisiei Europene

România pregăteşte, la cererea»
Comisiei Europene, o strategie pentru
achiziţii publice, cu scopul de a remedia
problemele pe care Bruxelles le-a
reclamat până acum în această zonă
şi pentru a se conforma noilor directive,
a declarat ministrul Eugen Teodorovici.

MfE trebuie să dezvolte şi să trimită CE o stra-
tegie naţională pe achiziţii publice, care să trateze
trei puncte: cadrul legislativ, cel instituţional şi pre-
gătirea autorităţilor contractante, a precizat Eugen
Teodorovici, la o dezbatere cu autorităţile locale,
organizată de institutul pentru Politici Publice.

În privinţa cadrului legislativ trebuie „să ară-
tăm modul în care România va transpune aceste
noi directive în legislaţia naţională şi de când o va
face”, a explicat ministrul.

„Al doilea punct se referă la partea de cadru
instituţional, şi anume să vedem exact dacă ac-
tualul cadru, care ne-a creat foarte multe pro-
bleme, mai trebuie modificat şi cum, adică iden-
tificarea numărului de structuri, comasarea unora
dintre ele. Ideea e să mergem strict pe ceea ce
prevede Directiva europeană pe achiziţii publice”,
a spus Teodorovici.

Cel de-al treilea punct se referă „la partea de
formare, de pregătire pentru tot ce înseamnă au-
torităţi contractante şi acei experţi care sunt co-
optaţi în comisia de evaluare”, a mai spus minis-
trul fondurilor europene, care estimează că stra-
tegia va fi gata în aprilie.

Procedurile de achiziţii publice din România
sunt vulnerabile, în permanenţă, la corupţie, astfel
că ar trebui instituit un sistem ex-ante de verificare
a conflictului de interese, se arată în raport.

Experţii CE notează că magistraţii şi agenţii eco-
nomici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
achiziţiilor publice din România amintesc, „pe lângă
necesitatea de a consolida mijloacele de pre venire a
corupţiei şi a conflictelor de interese în materie de
achiziţii publice”, „două aspecte-che ie: raţionaliza-
rea legislaţiei şi asigurarea unei mai mari stabilităţi”.

CE recomandă „consolidarea cooperării dintre

ANRMAP şi ANI, în vederea instituirii unui sistem
ex-ante de verificare a conflictului de interese în
cadrul procedurii de atribuire a contractelor de
achiziţii publice, inclusiv extinderea rapidă a abor -
dării de la procedurile de ofertare în care sunt im-
plicate fonduri ale UE la toate procedurile de achi-
ziţii publice din România”.

Procedurile de achiziţii publice reprezintă un
subiect de interes pentru Bruxelles, PE adoptând, la
15 ianuarie, două rezoluţii prin care se instituie re-
guli noi în uniunea Europeană privind licitaţiile pu-
blice şi contractele de concesionare, care vor asigura
o calitate mai mare şi un preţ mai bun la achiziţia
de bunuri şi servicii, potrivit unui comunicat al PE.

noile reguli uE privind licitaţiile publice şi con -
tractele de concesionare vor asigura o calitate mai
mare şi un preţ mai bun atunci când autorităţile
publice vor cumpăra sau închiria activităţi, bunuri
sau servicii. Totodată, noua legislaţie comunitară
va facilita accesul la licitaţii al firmelor mici şi mij-
locii şi vor include prevederi mai stricte privind
subcontractarea.

(continuare în pagina 6)

Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene
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(continuare din pagina 5)
Legislaţia aprobată în PE a fost deja agreată cu

Consiliul în iunie 2013. Aceasta revizuieşte regulile ac-
tuale privind licitaţiile publice în uE şi stabileşte pentru
prima dată standarde comune în spaţiul comunitar pri-
vind contractele de concesionare pentru a încuraja
competiţia corectă şi a asigura un raport echilibrat între
preţ şi calitate, prin introducerea unor criterii noi de
atribuire ce pun mai mult accent pe aspectele legate
de mediu, de inovaţii şi pe cele sociale.

Autorităţile publice cheltuiesc aproximativ 18% din
PiB pe achiziţiile de activităţi, bunuri sau servicii, lici-
taţiile fiind un instrument puternic pentru atingerea
unor scopuri sociale specifice.

Eurodeputaţii au decis introducerea unei proceduri
complet noi pentru a întări soluţiile inovatoare în lici-
taţiile publice. noul „Parteneriat pentru Inovaţie” va
permite autorităţilor publice să organizeze licitaţii pen-
tru a rezolva o problemă specifică fără să anticipeze
soluţia, lăsând astfel spaţiu contractorului şi contrac-
tantului să găsească împreună soluţii inovatoare.

de asemenea, procedura de depunere a ofertelor
companiilor va fi mai simplă, cu un „Document Unic Eu-
ropean de Licitaţie”, bazat pe declaraţii pe proprie răs-
pundere. doar câştigătorul va trebui să pună la dispo-
ziţie documentele originale. Acest lucru ar putea reduce
povara administrativă a companiilor cu mai mult de
80%, conform estimărilor Comisiei Europene. noile re-
guli vor încuraja divizarea contractelor în loturi, pentru

a facilita accesul la licitaţie al firmelor mai mici.
Totodată, la 20 martie, Comisia pentru control bu-

getar (COnT) şi Comisia pentru libertăţi civile (juRi) din
Parlamentul European au decis instituirea unor pedepse
maxime cu închisoarea de cel puţin 10 ani pentru per-
soanele care comit fraude cu fonduri europene, potrivit
unui comunicat al PE.

Membrii celor două comisii au modificat prevede-
rile unui proiect de directivă a CE, stabilind clar infrac-
ţiunile împotriva bugetului uE: fraudă, corupţie activă
şi pasivă, spălare de bani, delapidare şi nereguli la con-
tractele de achiziţii publice. Pedeapsa maximă pentru
aceste infracţiuni va fi de cel puţin 5 sau 10 ani de în-
chisoare, în funcţie de modul de comitere a infracţiunii,
individual sau în grup organizat. Valoarea minimă a pre-
judiciului de la care se va aplica pedeapsa cu închisoa-
rea este definită în termeni financiari: 100.000 de euro,
pentru persoa nele juridice. Pentru infracţiunile comise
de per soane fizice, europarlamentarii au coborât pragul
minim al prejudiciului la 5.000 de euro, faţă de 10.000
de euro propunerea Comisiei. Eurodeputaţii din COnT
şi juRi au fost de acord cu propunerea Comisiei de a in-
troduce ca infracţiune în directivă frauda de la TVA. To-
todată, ei au extins definiţia „interesele financiare ale
UE”, incluzând acţiunile şi obligaţiunile, precum şi ac-
tivităţile de creditare şi împrumut.

Proiectul de directivă va fi votat, în primă lectură,
în Parlamentul European, în luna aprilie.

Sursa: www.mediafax.ro

Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici:
Guvernul României a aprobat un nou împrumut

cu o valoare de peste 900 milioane de lei pentru plata
beneficiarilor de fonduri europene

Guvernul României a aprobat în şedinţa din data
de 26 martie a.c., un nou împrumut de la Trezoreria
Statului pentru a pune la dispoziţia Autorităţilor de
Management ale programelor operaţionale resursele
necesare pentru plata facturilor către beneficiarii de
fonduri europene.

„Guvernul României a aprobat un nou împrumut
cu o valoare de peste 900 milioane de lei, prin care
asigură resursele necesare pentru plata beneficiarilor
de fonduri europene. Astfel, Guvernul României con-
tinuă angajamentul ferm de a susţine implementarea
proiectelor finanţate din fondurile UE şi, implicit,
procesul de absorbţie rapidă a fondurilor structurale

şi de coeziune”, a declarat ministrul fondurilor euro-
pene, Eugen Teodorovici.

noile fonduri vor fi folosite pentru efectuarea de
plăţi către beneficiarii proiectelor implementate în
cadrul a trei programe. Astfel, pentru efectuarea de
plăţi către beneficiarii Programului Operaţional Regio-
nal au fost alocate fonduri în valoare de 360 milioane
de lei, pentru achitarea facturilor către beneficiarii
Programului Operaţional Sectorial Mediu o sumă de
aproximativ 294 milioane de lei, iar pentru cei ai Pro-
gramului Operaţional Sectorial „Creşterea Competi-
tivităţii Economice” o sumă de 255 milioane de lei.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Programul Operaţional
Competitivitate 2014 - 2020 va dezvolta

competenţe ştiinţifice, iniţiative
antreprenoriale şi oportunităţi financiare

„Provocările-cheie pentru»
România pentru Orizontul 2020
în cadrul Programului Operaţional
Competivitate sunt dezvoltarea şi
dinamizarea inovării prin susţinerea
cercetării - dezvoltării, stimularea
mediului privat pentru inovare
şi susţinerea dezvoltării resurselor
umane din domeniul Cercetare-
Dezvoltare-Inovare (CDI), orientate
spre sectoare cu potenţial de creştere”,
a declarat ministrul delegat pentru
Învăţământ Superior, Cercetare
Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică,
Mihnea Costoiu.

În condiţiile în care obiectivul perioadei de
programare 2007-2013 a vizat trei indicatori (creş-
terea capacităţii de Cercetare şi dezvoltare, sti-
mularea cooperării între instituţiile de Cdi şi în-
treprinderi şi creşterea accesului întreprinderilor
la Cdi), Programul Operaţional Competitivitate
2014 - 2020 va dezvolta toate intervenţiile (com-
petenţe ştiinţifice, iniţiative antreprenoriale şi
oportunităţi financiare) în jurul celor patru dome-
nii de specializare inteligentă relevante pentru Ro-
mânia, a mai precizat ministrul Mihnea Costoiu.
Aceste patru domenii sunt bio-economia, tehnolo-
gia informaţiei şi comunicaţiilor, energia şi mediul,
respectiv eco-tehnologiile. Suplimentar, va fi spri-
jinit şi programul Cdi pentru sănătate, un sector
de interes naţional pentru România.

„Una dintre cele mai importante lecţii desprin -
se din perioada de programare 2007 - 2013 a fost
ca, în contextul resurselor limitate acordate sec-
torului CDI şi subfinanţării actorilor din piaţă, este
necesară prioritizarea şi concentrarea tematică,
pornind de la cerere, în scopul de a consolida şi
de a genera excelenţă în CDI, în domeniile priori-

tare economice şi sociale în care România are cea
mai mare nevoie de astfel de activităţi. Conside-
răm, deci, că această abordare a exerciţiului fi-
nanciar 2014 - 2020, care va valorifica rezultatele
pozitive obţinute în actuala perioadă de progra-
mare şi va oferi instrumente şi direcţii noi, este de
natură să conducă, pe de o parte, la atingerea o -
biectivelor propuse la nivel naţional de creştere
a excelenţei ştiinţifice şi a competitivităţii eco-
nomice, iar pe de altă parte să susţină în mod de-
terminant contribuţia României la atingerea obiec -
tivelor Uniunii Europene în domeniul cercetării şi
inovării şi, implicit, a obiectivelor Strategiei Eu-
ropa 2020”, a conchis ministrul Mihnea Costoiu.

În cadrul domeniului major de intervenţie 1,
axat pe parteneriate, au fost finanţate 85 de pro-
iecte de cercetare - dezvoltare şi inovare, dintre
care 44 au fost solicitate şi cofinanţate de între-
prinderi în parteneriat cu instituţii de cercetare-
dezvoltare specializate, rezultatele urmând a fi
implementate de către întreprinderile respective
(produse, procese, servicii noi sau îmbunătăţite).
Celelalte 41 de proiecte au fost iniţiative de Cd de
înalt nivel ştiinţific conduse de specialişti din stră-
inătate. În cadrul domeniului major de intervenţie
2 au fost finanţate 89 de proiecte de investiţii, cu
bugete ce au putut merge până la 15 milioane de
euro, care au urmărit dezvoltarea infrastructurii
de Cd a instituţiilor de învăţământ superior şi a in-
stitutelor de Cd de drept public (inclusiv a spita-
lelor clinice şi universitare care au activitate de
Cd) prin dotarea/ modernizarea laboratoarelor exis-
tente şi crearea de noi infrastructuri, inclusiv cen-
tre de stocare şi prelucrare de date de tip GRid.
domeniul major de intervenţie 2 a susţinut şi con-
solidarea capacităţii administrative în 73 de insti-
tuţii publice de cercetare. Tot în cadrul domeniului
major de intervenţie 2 este finanţat proiectul ma-
jor Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics
(ELI-NP), infrastructura pan-europeană de Cd. 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro
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„Investiţii în exploataţii agricole” – 
Măsura va fi lansată în luna mai

şi are alocată suma
de 150 de milioane de euro

Aşa cum a anunţat ministrul agriculturii şi dez-
voltării rurale, daniel Constantin, prima măsură
din noul Program naţional de dez voltare Rurală
2014 - 2020, denumită „Investiţii în exploataţii a -
gricole şi fermele de familie”, ca re are alocată o
sumă de 150 de milioane de euro, va fi lansată la
începutul lunii mai a.c..

de reţinut faptul că Ministerul Agriculturii şi
dezvoltării Rurale (MAdR) a transmis în data de 21
martie prima variantă a Programului naţional de
dezvoltare Rurală (PndR) 2014 – 2020 către servi-
ciile specializate ale Comisiei Europene, în vede-
rea obţinerii unei opinii din partea experţilor eu-
ropeni asupra conţinutului viitorului PndR. Cea
mai importantă măsură din noul PndR vizează „In-
vestiţii în active fizice” şi are prevăzută o sumă
de 1,932 miliarde de euro, cu trei submăsuri, respec -

tiv modernizarea fermelor, procesare şi infra struc -
tu ră, iar cea mai mare sumă – 1,025 miliarde de eu -
ro – este orientată către modernizarea fermelor.

„Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderi-
lor” are prevăzută fonduri de 1,032 miliarde de euro
în noul PndR, circa 619 milioane de euro vor merge
către „Instalarea tinerilor fermieri” şi 412,8 mi-
lioane de euro pentru „Start-up-uri şi dezvoltarea
de microîntreprinderi”. O altă măsură din noul PndR
vizează „Serviciile de bază şi re înnoirea satelor din
zonele ru ra le” cu fonduri de un miliard de eu ro, în
timp ce agricultura ecologică va beneficia, în următorii
şap te ani, de peste 200 de milioane de euro. O altă
măsură importan tă este cea legată de „Gestionarea
riscurilor”, ce are alocată o sumă de 397,8 milioane
de euro.

Sursa: www.ziarulmara.ro

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 31 martie 2014, la sediul Agen-
ţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 1124 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Ope-
raţional Regional), Planul integrat de dezvoltare ur-
bană pentru Polul de dezvoltare (Pidu) – Municipiul

Piteşti, Pid-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. de asemenea au fost semnate 530 de con-
tracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă so-
licitată de 3.096.160.752,32 lei. din cele 530 de
contracte semnate, 42 de proiecte au fost reziliate.

IN
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 REG
IO

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3
„Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a -
tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de
euro este distribuită la nivel naţional.

* * *
ORGAniSMuL inTERMEdiAR PEnTRu TuRiSM:

Ministerul Economiei, direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bu-
cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio şi are
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile
de finanţare din Regio puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Până în data de 31 martie, Agenţia pentru dez -
voltare Regională Sud Muntenia a preluat de la sediul
Autorităţii de Management POS CCE 172 de cereri de
finanţare aferente Axei prioritare 1 – Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient, din ca re 161 de pro-
iecte au fost finalizate, 6 au fost reziliate/ retrase,
iar 5 proiecte se află în implementare. Suma neram-
bursabilă solicitată a fost de 215.606.341,18 lei.

La sediul Agenţiei pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, până în prezent au fost propuse spre
finanţare 204 cereri în urma procesului de evaluare
desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru dezvol-
tare Regională şi a Autorităţii de Management POS
CCE. din cele 204 de cereri, 158 de contracte de fi-
nanţare semnate (din care 8 contracte au fost rezi-
liate), 6 contracte au fost transmise la AM POS CCE
în vederea semnării, 10 contracte se află în pregătire
la AdR SM/ Oi POS CCE, 10 sunt retrase şi 20 de res-
pinse. Suma nerambursabilă solicitată prin cele 158
de proiecte aflate în implementare este de
142.667.891,32 lei. finanţarea nerambursabilă se
va acorda prin Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013,
Axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi eco-
eficient, dMi 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pen-
tru competiţia pe piaţă, în special a IMM-urilor, O -
peraţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi moderni-
zarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi in-
tangibile, A2 Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii.

de asemenea, Agenţia pentru dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de
cereri pentru care se va acorda finanţare din Axa prio-
ritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi eco-efi-
cient, dMi 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoria-
tului, Operaţiunea 2 Sprijin pentru consultanţă acor-
dat întreprinderilor mici şi mijlocii, apelul 2, sesiunea
2. din cele 88 de cereri, 9 au fost respinse/ retrase
şi 79 au fost admise în etapa de evaluare tehnică şi
financiară. din cele 79 de proiecte admise, 2 s-au re-
tras, iar 77 au fost admise din punct de vedere teh-
nico-financiar. Valoarea financiară nerambursabilă
aprobată pentru cele 77 de proiecte este de
8.731.967,01 lei.

Totodată, au fost preluate de la sediul Au to ri tăţii
de Management POS CCE, 26 de cereri de finanţare

pentru care se va acorda finanţare din Axa prioritară
1 Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, dMi
1.1 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Ope-
raţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi moderniza-
rea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi in-
tangibile, Schema de finanţare A1 Sprijin financiar
cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000 de lei pentru
investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii. Valoarea
financiară nerambursabilă solicitată de cele 26 de ce-
reri este de 123.629.954,48 lei.

În data de 31 martie sunt semnate de beneficiar
şi de AdR Sud Muntenia 22 de contracte de finanţare
cu o valoare nerambursabilă solicitată de 108.354.350,97
lei. 14 dintre acestea au fost sem nate şi de către Au-
toritatea de Management, fiind în prezent în imple-
mentare şi însumează o valoare totală a finanţării ne-
ramburabile solicitate de 74.869.566,25 lei. Alte 8
contracte semnate au fost transmise la AM POSCEE în
vederea avizării. Celelalte 4 proiecte au fost retrase/
respinse.

Începând cu data de 5 martie 2014 a fost preluat
în vederea contractării un număr de 9 proiecte (5 pro-
iecte cu implementare în regiunea Sud Muntenia şi 4
proiecte cu implementare în Regiunea Bucureşti - il-
fov), pentru care se va acorda finanţare din Axa prio-
ritară 1 Un sistem inovativ şi ecoeficient de produc-
ţie; domeniul de intervenţie 1.1 Investiţii productive
şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprin-
derilor, în special a IMM; Operaţiunea b) Sprijin pen-
tru implementarea stan dardelor internaţionale. Va-
loarea financiară nerambursabilă solicitată de cele 9
cereri de finan ţare este de 1.394.150,58 lei.

În data de 25 martie 2014 a fost semnat Actul
adiţional nr.1/2014 la Acordul-cadru de delegare a
atribuţiilor privind implementarea POSCCE 2007 –
2013, în urma căruia au fost preluate în vederea
evaluării - selecţiei - contractării, 66 de proiecte
depuse în cadrul Axei prioritare 3 „Tehnologia In-
formaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele pri-
vat şi public”, respectiv Operaţiunea 3.1.1 „Spri-
jinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”
din cadrul domeniului de intervenţie „Susţinerea
utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţii-
lor” – apelul 2, proiecte ce se implementează în
regiunea Sud Muntenia. Valoarea financiară neram-
bursabilă solicitată de cele 66 de cereri de finan -
ţare este de 5.069.731,63 lei.
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În strategia de dezvoltare»
a judeţului Argeş pentru perioada
2014 - 2020 sunt incluse 224 de
proiecte de investiţii, în valoare totală
de 4,5 miliarde de euro, a anunţat
preşedintele interimar al Consiliului
Judeţean Argeş, Florin Tecău. 

Conform documentului ce va fi supus aprobării
în următoarea şedinţă a Cj Argeş, pentru finanţa-
rea proiectelor ar urma să fie accesate fonduri eu-
ropene în sumă totală de 2,5 miliarde de euro şi
fonduri naţionale de 500 de milioane de euro, iar
1,5 miliarde de euro s-ar putea obţine de la inves-
titorii privaţi. 

„Sunt nişte proiecte, nişte idealuri şi nişte vise
pentru argeşeni, pe care ne propunem să le reali-
zăm împreună. Şi dacă vom reuşi să realizăm o
parte din această strategie, cred că va fi un lucru
benefic”, a declarat florin Tecău. 

Turismul, industria şi agricultura sunt priorită -
ţile incluse în strategia de dezvoltare a judeţului
Argeş pentru perioada 2014 – 2020, al cărei proiect
a fost finalizat şi lansat în dezbatere publică la
sfârşitul anului 2013. Obiectivul principal pentru
următorii şapte ani este creşterea la cel puţin 70%
a ratei de ocupare a forţei de muncă pentru popu-
laţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani, prin
dezvoltarea turismului, agriculturii şi industriei. 

Pentru dezvoltarea turismului se are în vedere
continuarea demersurilor pentru înfiinţarea unor
staţiuni montane, promovarea şi punerea în va-
loare a patrimoniului cultural şi reabilitarea căilor
de acces. În domeniul industriei se preconizează
înfiinţarea unui centru de formare şi consultanţă
pentru iMM-uri, investiţiile în construcţii, instalaţii
şi tehnologii moderne, dezvoltarea producţiei de
ansamble şi subansamble pentru industria auto,
stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor şi
extinderea activităţilor economice în mediul rural. 

dezvoltarea serviciilor de colectare şi trans-
port a produselor agricole, înfiinţarea centrelor de
depozitare, prelucrare şi procesare a acestora,

dezvoltarea microfermelor de creştere a animale-
lor, refacerea bazinului pomicol şi dezvoltarea in-
stalaţiilor de irigaţii reprezintă priorităţile strate-
giei de sprijinire a agriculturii. 

un alt obiectiv pentru perioada 2014 - 2016 îl
reprezintă creşterea investiţiilor în cercetare şi
dezvoltare, care ar urma să fie de minim un pro-
cent din Produsul intern Brut al judeţului. În dome -
niul educaţiei, obiectivele vor fi reducerea aban-
donului şcolar timpuriu sub 11,3% şi creşterea nu-
mărului persoanelor cu studii postuniversitare. 

un ultim obiectiv va fi scăderea numărului
persoanelor expuse sărăciei cu 25% prin dezvolta-
rea serviciilor sociale comunitare şi facilitarea ac-
cesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Alte
domenii prioritare pentru perioada 2014 - 2016 vor
fi serviciile medicale, infrastructura de transport
şi infrastructura edilitară. Printre priorităţi se mai
numără reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră, creşterea cu 20% a ponderii energiilor rege-
nerabile în consumul final de energie şi creşterea
cu 20% a eficienţei energetice.

Sursa: www.administratie.ro
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Proiecte de 4,5 miliarde de euro
în strategia de dezvoltare

a judeţului Argeş până în 2020 

Argeş

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.administratie.ro
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Membrii Clubului Sportiv SEijiTSu Călăraşi s-au
întors cu un palmares bogat de la Buftea, unde au
participat la Cupa României la „Karate-Do”, faza
regională, ediţia a V-a, organizată de Palatul Co-
piilor Buftea în data de 29 martie. La această com -
petiţie au fost prezenţi 300 de sportivi de la 15 clu-
buri din ţară, care au participat la probe de kata,
kumite şi kihon. C.S. Seijitsu Călăraşi a ob ţi nut 30
de medalii: 10 de aur, 10 de argint şi 10 de bronz,
iar preşedintele clubului, Gheorghită Mirea, a pri-
mit o cupă şi diploma de excelenţă pentru rezul-
tatele obţinute şi promovarea Karate-ului.

În data de 10 mai 2014, la Călăraşi va fi orga-
nizată competiţia de karate „Cupa SEIJITSU”, unde
vor fi prezente peste 10 cluburi din ţară şi posibil
un club de karate din Bulgaria. Organizatorii aces-

tei competiţii sunt C.S. Seijitsu şi iSKf România, al
cărui preşedinte este Shihan Tudorel Simion, 7 dan
Karate-do Shotokan.

Mai multe detalii şi fotografii de la Buftea puteţi
vizualiza accesând site-ul actualitateacalarasi.ro.

Sursa: actualitateacalarasi.ro

Copiii de la C.S. SEIJITSU Călăraşi,
palmares bogat la Buftea

Călăraşi

Cartierul Micro VI,
în cele mai ample lucrări de infrastructură

din ultimele decenii!
Cartierul Micro VI este în»

prezent scena celui mai important
proiect de reabilitare a cartierului din
ultimii 30 de ani. Planul Integrat de
Dezvoltare Urbană (PIDU) cuprinde în
zona „A” exact acest cartier. Lucrările
sunt realizate în cadrul programului
Regio, finanţat de Uniunea Europeană
cu 98%, contribuţia comunităţii locale
fiind de 2%.

Gabriel Boriga, primarul municipiului Târgo -
vişte, a inspectat şantierele din MVi, afirmând că
este un proiect „vital” pentru comunitatea locală:
„S-a început cu decopertarea suprafeţei ce aco-
peră pământul. Este vorba de pavele, borduri şi
garaje. Vor urma lucrările de refacere a sistemului
de apă şi canalizare, se va face asfaltarea în to-
talitate a tuturor locurilor de parcare şi crearea
de noi locuri de parcare, îmbunătăţirea trotuare-

lor şi a aleilor pietonale. Accesul persoanelor se
va face mult mai uşor, elegant şi civilizat. Nu dis-
pare niciun metru pătrat de spaţiu verde, amena-
jăm spaţiile cu locuri de joacă pentru copii, păr-
culeţe şi locuri de recreere. Este un proiect vital
pentru dezvoltarea Târgoviştei, iar lucrările sunt
în grafic”, a declarat primarul Gabriel Boriga.

Sursa: www.damboviteanul.com

Dâmboviţa

http://www.damboviteanul.com
http://www.actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Compania Naţională»
Administraţia Porturilor Dunării
Fluviale S.A. Giurgiu este partener în
cadrul proiectului DaHar „Dezvoltarea
porturilor interioare ale Dunării”, ce
se derulează prin Programul de
Cooperare Transnaţională Sud-Estul
Europei, Axa prioritară 3
„Îmbunătăţirea accesibilităţii”, aria
de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea
condiţiilor cadrul pentru platformele
multimodale”.

Obiectivul general al proiectului este de a
contribui la o mai bună integrare a navigaţiei flu-
viale în cadrul logisticii de transport, prin investi-
garea şi utilizarea potenţialelor multimodale ale
porturilor şi ale zonelor portuare, în oraşele por-
tuare de dimensiuni medii sud-europene, de-a lun-
gul dunării.

Proiectul reuneşte parteneri din şapte ţări ri-
verane dunării, astfel: Primăria din dunaujvaros –
ungaria, Compania naţională Administraţia Portu-
rilor dunării fluviale S.A. Giurgiu – România, Primă-
ria Galaţi – România, Compania naţională Adminis-
traţia Porturilor dunării Maritime S.A. Galaţi – Ro-
mânia, Ennshafen OÖ GmbH – Austria, Primăria din
Vidin – Bulgaria, institutul de Logistică şi Sisteme de
Producţie – fundaţia Bay Zoltán – ungaria, Adminis-
traţia Porturilor Publice – Slovacia, Primăria din Si-
listra – Bulgaria, universitatea din novi Sad – Serbia,
Portul novi Sad – Serbia, Via donau – Austria, Primă-
ria din Giurgiu – România, Vukovar City – Croaţia.

urmând a fi finalizat în curând, proiectul da-
Har „Dezvoltarea porturilor interioare ale Dună-
rii” şi-a asumat obiectivele în deplină rezonanţă
cu trendurile de dezvoltare la nivel european şi nu
numai. Activităţile realizate, ce corespund Strate-
giei uE pentru Regiunea dunării, sunt de asemenea
în concordanţă cu ample perspective de dezvoltare
regională, care pot fi realizate doar prin coopera-
rea mai multor parteneri din ţări la nivel european

şi nu numai.
În cadrul proiectului, partenerii au pregătit

studii care detaliază starea actuală a porturilor
(State of the art studies), iar ulterior au evaluat
pe rând aceste porturi, (în cadrul iWT Labs), ana-
lizând situaţia lor cu onestitate, identificând, în
acelaşi timp, posibilităţile lor de dezvoltare. de
asemenea, a fost realizată analiza SWOT a celor
nouă porturi implicate în proiect (Enns – Austria,
Bratislava – Slovacia, dunaújváros – ungaria, Vuko-
var – Croaţia, novi Sad – Serbia, Lom, Silistra – Bul-
garia, Giurgiu, Galaţi – Romania).

Portul Giurgiu, situat în zona cuprinsă între km
491 şi km 494 pe malul stâng al dunării, este con-
siderat unul din principalele porturi la dunăre.
Acest lucru reprezintă un avantaj major pentru
transportul de mărfuri pe cale fluvială, fluviul du-
nărea conferindu-i o legătură naturală cu toate por-
turile dunărene până la ieşirea în Marea neagră.

de asemenea, fluviul dunărea asigură portului
Giurgiu legături fluviale cu cele opt ţări riverane
dunării din Europa de Est şi Centrală, iar prin Ca-
nalul Rhin-Main-dunăre cu ţările din Vestul Euro-
pei, cu ieşire la Marea nordului prin Portul Rotter-
dam. Se asigură deci o legătură directă pe apă, în-
tre Marea neagră, prin Portul Maritim Constanţa,
şi Marea nordului prin Portul Rotterdam, portul
Giurgiu asigurând o „placă turnantă” pentru trafi -
cul destinat ţărilor balcanice şi Orientului Mijlociu.

implementarea în portul Giurgiu a investiţiilor
identificate prin intermediul proiectului daHar –
„Dezvoltarea porturilor interioare ale Dunării” va
conduce spre o optimizare, fluidizare şi ieftinire a
transportului de mărfuri, containere şi persoane
între ţările riverane dunării şi culoarele de trans-
port din România, în special cu zonele mari indus-
triale şi agricole, va asigura conectivitatea portului
cu principalele moduri de transport din România şi
va contribui de asemenea la dezvoltarea modului
de transport naval, prin reducerea noxelor speci-
fice pentru cantităţi echivalente de mărfuri faţă
de transportul auto pe distanţe lungi.

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro
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Implementarea proiectului DaHar
„Dezvoltarea porturilor interioare ale Dunării”

se apropie de final

Giurgiu

http://regio.adrmuntenia.ro
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La 17 ani de la începerea lucrărilor de reabi-
litare, sala de spectacole a Consiliului judeţean
ialomiţa pare că îşi va găsi, în vara acestui an,
forma finală, reprezentanţii instituţiei anunţând
un termen ferm de finalizare a lucrărilor: 12 august
2014. din punctul de vedere al arhitecturii, sala va
fi unică la nivel naţional şi va putea găzdui eveni-
mente variate, de la teatru, la box.

necesitatea unei noi săli de spectacole la Slo-
bozia a fost explicată de către preşedintele Con-
siliului judeţean ialomiţa, Silvian Ciupercă. „Aceas -
tă sală este de o mare utilitate publică. În acest
moment, Centrul Cultural «Ionel Perlea», institu -
ţia care ne reprezintă interesele culturale la nivel
de judeţ, are doar două săli micuţe, nesatisfăcă-
toare pentru strategia judeţeană de emancipare
culturală, spirituală şi materială. Foarte mulţi oa-
meni îşi doresc o asemenea sală, care va fi desti-
nată, în bună parte, promovării valorilor locale”,
a declarat domnia sa.

după prima serie de execuţie a lucrărilor, ce
au avut loc în perioada 1997 - 2013, anul trecut,
Consiliul judeţean a acordat restul de execuţie,

prin licitaţie, firmei Concas Buzău, ce se poate lă -
uda cu mai multe realizări importante la nivel na -
ţional, precum clădirea Muzeului de istorie din Bu-
zău, sala de sport de la Craiova, cea mai mare din
ţară, Bazinul Olimpic de la izvorani, dar şi Palatul
Prefecturii ialomiţa. Valoarea contractului se ri-
dică la peste 6,3 milioane de lei, cu TVA inclus, iar
termenul de finalizare este 12 august 2014.

Sala va avea o capacitate de 280 de locuri, dar
şi un sistem modern de geometrie variabilă, unic
în ţară, astfel încât să poată fi adaptată rapid, în
funcţie de tipul de manifestare organizată în in-
cinta ei. „Geometria sălii va permite desfăşurarea
uni largi varietăţi de evenimente, atât culturale,
cât şi sportive: teatru de operetă, teatru liric, dar
şi meciuri de box. Cea mai mare realizare a sălii
este scena mobilă, care se va muta în funcţie de
tipul spectacolului. Ea va fi în poziţia de teatru
muzical, dar scena culisantă poate acoperi fosa de
orchestră, astfel încât ea să devină sală de teatru
italian”, explică ionel Gagu, directorul Concas Bu-
zău.

Sursa: www.observator24.ro
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Investiţii de peste 6 milioane de lei
la Sala de spectacole

a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Ialomiţa

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Adăpostul de zi din Alexandria
va fi reabilitat până în 2015

Adăpostul de zi pentru»
persoanele aflate în dificultate
s-a dovedit a fi, pentru multă lume,
o formă de sprijin fundamentală,
în lipsa unei astfel de facilităţi, mulţi
fiind în situaţia de a locui în stradă.

Şi chiar dacă adăpostul nu reprezintă o formă
de sprijin gândită pe termen lung, beneficiarii fiind
obligaţi ca în termen de şase luni sau un an să gă-
sească soluţii de locuire, el poate reprezenta un
mod provizoriu de a-i susţine pe cei care au rămas
fără acoperiş deasupra capului, din motive inde-
pendente de voinţa lor. Pentru a se putea semna
contractul de finanţare pentru reabilitarea adă-
postului de zi, Consiliul Local Alexandria s-a reunit
în şedinţă extraordinară în data de 24 martie şi a
aprobat contribuţia municipiului la finanţarea pro-
iectului „Reabilitare adăpost pentru familii, per-
soane adulte şi copii aflaţi în dificultate”, fondu-
rile nerambursabile europene fiind binevenite în
condiţiile date. Programul Operaţional Regional
2007 – 2013 implementează elemente ale Strate-
giei de dezvoltare a mediului de afaceri, contri-
buind, alături de celelalte programe operaţionale,
la realizarea obiectivului de diminuare a dispari-

tăţilor de dezvoltare economică şi socială dintre
România şi media dezvoltării statelor membre ale
uniunii Europene. Prin reabilitarea Adăpostului de
zi este vizată îmbunătăţirea condiţiilor pentru cei
cazaţi acolo şi creşterea capacităţii de găzduire a
Adăpostului, oferirea de asistenţă medicală şi
hrană pentru toată perioada adăpostirii.

Proiectul vine aşadar în sprijinul comunităţii
pentru rezolvarea problemelor sociale pe care le
înfruntă persoanele cu o situaţie socială precară,
şi aici discutăm despre familii aflate în dificultate
temporară sau situaţie de criză ca urmare a unor
stări conflictuale, calamităţi, incendii sau familii
în curs de destrămare şi fără adăpost, persoane
adulte, cu precădere femei, aflate în situaţie de
risc social, supuse violenţei domestice şi copii
aflaţi în situaţii de risc pe fondul destrămării fa-
miliei sau violenţei din familie.

Valoarea totală a proiectului se ridică la
3.989.459,58 de lei, iar contribuţia proprie a mu-
nicipiului Alexandria este de 141.514,64 lei. durata
de implementare a proiectului este de 12 luni de
la data semnării contractului de finanţare, iar du-
rata de execuţie a lucrărilor de reabilitare se va
prelungi până la opt luni.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Teleorman

una dintre cele mai vechi moşteniri ale Can-
tacuzinilor pe tărâmurile prahovene, Palatul Can-
tacuzino din filipeştii de Târg, ar putea intra în
lista obiectivelor restaurate cu fonduri europene,
pe perioada de programare 2014 - 2020.

Mircea Cosma, preşedintele Consiliului jude-
ţean Prahova, a analizat modul în care Palatul Can-
tacuzino de la filipeştii de Târg ar putea fi inclus
în rândul monumentelor istorice readuse la viaţă,
după ce a ajuns în stadiul de ruină.

Clădirea, din care a mai rămas doar un zid, se

află în centrul comunei filipeştii de Târg şi a fost
reşedinţa postelnicului Constantin Cantacuzino, fi-
ind construită la mijlocul secolului al XVii-lea.

dacă proiectul va intra pe lista monumentelor
care vor fi restaurate cu fonduri europene, aceasta ar
fi a doua clădire aflată în proprietate publică pentru
care s-ar găsi bani de la uE în vederea includerii în cir-
cuitul turistic al drumului Voievozilor, după Conacul
Pană filipescu, aflat tot la filipeştii de Târg. În acest
ultim caz, lucrările de restaurare sunt în derulare.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

Palatul Cantacuzino
de la Filipeştii de Târg ar putea fi refăcut

cu fonduri europene

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Radio Voces Campi / 31 martie 2014

Ziarul Prahova / 27 martie 2014
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Radio Voces Campi / 24 martie 2014

Ploieştiri.ro / 31 martie 2014

Arena / 28 martie 2014
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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 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de informare REGiO Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

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
Victoriei, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul independenţei, nr. 1, et. iV,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647, 
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 IALOMIŢA
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

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

Biroul Judeţean 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 PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 1 aprilie 2014

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 ca ractere 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.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro

