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S-a inaugurat Şcoala „Ion Ghica” din Ghergani,
reabilitată prin programul Regio 2007 - 2013

unitatea Administrativ-teritorială (uAt) Răcari, în calitate de beneficiar, a obţinut finanţare
europeană în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructură educaţională
Şcoala Ghergani, judeţul Dâmboviţa”, uAt Răcari
a semnat contractul de finanţare în toamna anului
2010, având o perioadă de implementare de aproximativ 68 de luni.
Valoarea totală a investiţiei a fost de peste 9,1
milioane de lei, din care valoarea totală eligibilă
a fost de peste 6,48 milioane de lei (fonduri feDR –

EVENIMENTE

» În data de 10 mai,
directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat,
a participat la inaugurarea
unităţii şcolare din satul
Ghergani, oraşul Răcari,
reabilitată şi modernizată
printr-un proiect european,
realizat cu fonduri
nerambursabile prin
programul Regio 2007 2013.

5.513.939,80 lei; fonduri de la bugetul de stat –
843.308,44 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului – 129.739,76 lei).
Acest proiect a vizat îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prin asigurarea pe de o parte a
creşterii calităţii infrastructurii educaţionale, iar
pe de altă parte a accesului la educaţie în mod nediscriminatoriu. Astfel, au fost realizate lucrări de
reabilitare, modernizare şi extindere a corpurilor
C1 şi C2 ale şcolii şi a fost construit un corp nou.
unitatea de învăţământ din Ghergani va deservi
peste 170 de elevi de clasele V – VIII, care vor beneficia, în urma implementării acestui proiect european, de săli de clasă spaţioase, dotări moderne
de mobilier şi echipamente didactice, sală de
sport, precum şi de un teren de sport multifuncţional.
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.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la prima întâlnire de lucru
a proiectului UpGradeSME

În perioada 10 - 13 mai, Daniela traian, director adjunct Dezvoltare şi Comunicare, împreună
cu Gilda niculescu, şef Serviciu Dezvoltare din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au participat la întâlnirea de lansare a proiectului UpGradeSME, ce a avut loc la Budapesta,
ungaria. Alături de reprezentanţii Agenţiei au fost
prezenţi la această întâlnire şi doi reprezentanţi ai
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
Proiectul „UpGradeSME - Improving policy instruments supporting innovative SME performance”
este finanţat în cadrul programului Interreg europe
şi se derulează în perioada 1 aprilie 2016 - 31 martie 2021.
ADR Sud Muntenia este partener în cadrul acestuia, alături de Asociaţia Pannon Business network
Association –ungaria (lider de proiect), fundaţia
pentru Dezvoltarea Afacerilor friesland – Olanda,
Municipalitatea din Leeuwarden – Olanda, Steinbels Innovation gGmbH – Germania, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională din Vale do Ave - Portugalia,
Agenţia pentru Dezvoltare Socio-economică din
San Sebastian – Spania şi Ministerul economiei din
ungaria.
În cadrul primei întâlniri de lucru de la Budapesta s-au purtat discuţii despre managementul proiectului, rolul şi responsabilităţile fiecărui partener, contribuţia la succesul proiectului şi s-au stabilit metodologia, impactul şi strategia de comuwww.adrmuntenia.ro

nicare. În prima zi de lucru s-a realizat un schimb
de experienţă între parteneri, pentru a se cunoaşte experienţa fiecăruia în implementarea de proiecte europene, iar cea de-a doua zi a fost destinată prezentării instrumentelor de politică pentru
internaţionalizarea IMM-urilor din ungaria.
Bugetul proiectului este de 1.534.775 de euro,
din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 170.900 de euro.
Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea politicilor în domeniul dezvoltării competitivităţii
IMM-urilor. Se bazează pe instrumente de politici
specifice pentru fiecare regiune/ţară. Componenţa
parteneriatului consolidează transferul de knowhow, pe de o parte între regiunile partenere şi pe
de altă parte între ţările partenere.
Proiectul se va implementa în două etape, aşa
cum este prevăzut în manualul programului. Prima
etapă are o durată de 3 ani, timp în care se realizează învăţarea la nivel regional şi schimbul de experienţă între parteneri. La finalizarea primei etape de implementare, partenerii trebuie să realizeze un plan local de acţiune pentru sprijinirea elaborării de noi politici pentru domeniile abordate
de proiect. Partenerii din proiect trebuie să elaboreze un plan de acţiune comun cu recomandări
pentru nivelul european. În cea de-a doua etapă,
partenerii vor monitoriza modalitatea în care se
implementează planul de acţiune elaborat în prima
etapă.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Începând din data de 16 mai, până în data de
16 noiembrie a.c., solicitanţii eligibili de la nivelul
regiunii noastre pot depune cererile de finanţare
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 2020, pentru investiţiile ce vizează creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, precum
şi modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene!
Apelurile de proiecte aferente Priorităţilor de
investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul
locuinţelor” – operaţiunea 1 „Clădiri rezidenţiale”
şi 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”
din POR 2014 - 2020 sunt de tip non-competitiv. Depunerea proiectelor se va face direct la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia din
municipiul Călăraşi, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A.
În cadrul apelului destinat clădirilor rezidenţiale prin Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea 1
„Clădiri rezidenţiale”, regiunea Sud Muntenia are
o alocare financiară de peste 57 milioane de euro.
Conform ghidului solicitantului, aplicanţii eligibili
în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor.
Obiectivul specific vizează creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale.
Prin Prioritatea de investiţii 6.1, unităţile administrativ-teritoriale judeţ (definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi parteneriate dintre acestea, în calitate de
aplicanţi eligibili, pot solicita finanţare pentru proiecte ce vizează următoarele activităţi: modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri judeţene
www.adrmuntenia.ro

(inclusiv poduri şi podeţe, acces la proprietăţi aflate în domeniul public), care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu reţeaua ten-t; construirea unor noi segmente de drum judeţean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
construirea/modernizarea variantelor ocolitoare
cu statut de drum judeţean, ce vor face parte din
drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea
de sensuri giratorii şi alte elemente pentru creşterea siguranţei circulaţiei; precum şi construirea/
modernizarea/reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (doar pentru asigurarea conectivităţii directe
la autostrăzi ten-t a drumurilor judeţene) şi construirea pasarelelor pietonale. Alocarea financiară
la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru reabilitarea
şi modernizarea drumurilor judeţene şi crearea de
legături cu reţeaua de transport europeană este
de peste 125 milioane de euro (fonduri feDR şi de
la bugetul de stat).
Ghidurile solicitantului aferente celor două priorităţi de investiţii pot fi consultate pe website-ul
nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, precum şi pe pagina de
Internet a programului – www.inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi
obţine contactând experţii Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Start POR 2014 – 2020: S-au deschis primele
apeluri de proiecte, pentru clădiri rezidenţiale
şi drumuri judeţene!
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru
luna mai 2016. Scopul editării acestei publicaţii este
de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care
doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest
document sunt prezentate oportunităţile de finanţare
din programele operaţionale şi schemele de grant, ce
se derulează în prezent în România, precum şi oportunităţile din Programul naţional pentru Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020, InteRReG V-A şi uRBACt III. Publicaţia electronică poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-mai.pdf.

Finanţări de până la 50.000 de euro pentru startup-urile
din domeniul sănătăţii digitale

Au fost deschise înscrierile pentru o nouă ediţie a Acceleratorului
Grants4Apps (G4A), organizat de
compania farmaceutică Bayer, prin
care 5 startup-uri din domeniul sănătăţii digitale vor obţine finanţări
de până la 50.000 de euro şi vor
primi gratuit, timp de 100 de zile,
un spaţiu de lucru în incinta sediului Bayer Pharmaceuticals din Berlin. Proiectele pot fi înscrise până
pe 31 mai 2016.
„Din 2014, pasionaţii de IT şi
tehnologie din întreaga lume, cu un
interes faţă de domeniul sănătăţii,
sunt invitaţi să aplice pentru ceea ce ar putea să devină pentru ei cea mai mare oportunitate de dezvoltare. Ne mândrim cu impactul acestui proiect, în
special la nivel local, Bucureştiul fiind pe locul 2 în
ordinea numărului de aplicaţii trimise în 2015. În
plus, România este pe locul 6 mondial în privinţa numărului de aplicaţii, ceea ce este un rezultat excepţional”, arată Ruxandra Pirojoc, director Comuniwww.adrmuntenia.ro

care Bayer România şi Bulgaria.
În iunie, un juriu de experţi din
cadrul Bayer va selecta cei cinci
câştigători care vor fi invitaţi să petreacă trei luni şi jumătate în Acceleratorul din incinta sediului Bayer
Pharmaceuticals din Berlin, în perioada august – decembrie 2016.
Pe lângă sprijinul financiar
alocat dezvoltării, startup-urile
vor primi în mod gratuit spaţiu de
lucru, mentorat şi sfaturi profesionale despre extinderea afacerii,
cercetare de piaţă, planificare financiară şi atragerea investitorilor.
Obiectivul acestor start-up-uri este de a îşi dezvolta produsele şi modelul de business, astfel încât
să poată obţine finanţare din alte surse după încheierea programului G4A.
Se pot înscrie startup-uri care dezvoltă servicii
software, tehnologii şi aplicaţii ce au potenţialul
de a crea valoare pentru medici şi pacienţi.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna mai 2016
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Guvernul va adopta, în cel mai
scurt timp, hotărârile ce vor duce la
aplicarea imediată a pachetului de
legi privind achiziţiile publice, în aşa
fel încât să poată fi deblocate şi licitaţiile pe fonduri europene, a declarat premierul Dacian Cioloş, marţi, la
Parlament. Premierul a spus că a dorit
să fie prezent la şedinţa de vot final,
din Camera Deputaţilor, privind pachetul de legi privind achiziţiile publice, achiziţiile sectoriale, legea privind soluţionarea contestaţiilor şi cea
privind concesiunile de lucrări şi de
servicii, deoarece acestea sunt extrem de importante şi pentru ceea ce
Guvernul s-a angajat, darşi pentru toţi
cei care sunt interesaţi de buna gestionare a resurselor din România.
„Este un pachet de legi care
până acum a blocat inclusiv utilizarea fondurilor europene, pentru că
nu s-au putut lansa licitaţii publice
pe legislaţia anterioară, care expirase deja pe 18 aprilie. Acest pachet
de legi nou al achiziţiilor publice ar
fi trebuit să intre în vigoare de la 18
aprilie, în acest an. Aceasta fusese
obligaţia, era chiar o condiţionalitate pentru utilizarea fondurilor europene. Chiar dacă votul s-a întâmplat
mai târziu, e foarte bine că s-a întâmplat”, le-a transmis Dacian Cioloş parlamentarilor. Prim-ministrul a
mai afirmat că executivul are deja
pregătite HG-urile pentru implementarea acestor legi cât mai repede.
„Guvernul are deja pregătit pachetul de Hotărâri pentru implementarea acestor legi cât mai repede, în aşa fel încât să putem dewww.adrmuntenia.ro

bloca şi licitaţiile pe fonduri europene. Dar pot să vă spun că acest pachet de legi este aşteptat şi de mediul economic de multă vreme, tocmai pentru că vine cu precizări noi,
moderne privind licitaţiile, achiziţiile publice şi vine cu câteva elemente de transparenţă privind utilizarea fondurilor publice care erau
mult aşteptate nu doar de mediul
economic, dar şi de toţi cetăţenii, de
toţi contribuabilii. Deci doresc să vă
mulţumesc pentru adoptarea acestor legi şi să vă asigur că Guvernul va
adopta în cel mai scurt timp, probabil chiar săptămâna viitoare, în şedinţa de Guvern, hotărârile adiţionale care ar duce la aplicarea imediată a acestor legi”, le-a mai spus
Dacian Cioloş parlamentarilor.
După votul din Camera Deputaţilor, premierul a precizat că se bucură că pachetul de legi a fost adoptat şi nu a fost necesară o Ordonanţă
de urgenţă. „Am vrut să fim prezenţi
şi astăzi, aşa cum am vrut şi săptămâna trecută, când n-a fost cvorum.
Mai bine mai târziu decât niciodată
(...) Acestea erau esenţiale pentru că
suntem deja în întârziere, ele ar fi trebuit să fie adoptate până pe 18 aprilie. Practic, de atunci încolo orice nouă licitaţie publică şi contracte semnate pe vechea legislaţie ar fi însemnat penalităţi din partea Uniunii Europene pe fonduri europene. De aceea,
votul acesta era important şi mă bucur
că s-a întâmplat şi că n-am fost, nu
suntem puşi în situaţia de a fi forţat
printr-o OUG”, a mai afirmat Cioloş.

Sursa: administratie.ro

POCU:
4 miliarde
de euro
pentru tineri
şi grupuri
vulnerabile

un tânăr român din patru este şomer. Ar vrea să lucreze, dar angajatorii îi cer experienţă şi, mai ales,
abilităţi practice pe care ar trebui să
le înveţe. Dar toate acestea costă.
uniunea europeană oferă 4 miliarde
de euro, o parte pentru tineri şi alta
pentru integrarea grupurilor vulnerabile.
Programul Operaţional Capital
uman (POCu) seamănă foarte mult cu
precedentul, din exerciţiul financiar
2007 – 2013, suma alocată fiind de
peste 4 miliarde de euro.
Acest program urmăreşte să investească fonduri ue pentru a ajuta cetăţenii români, inclusiv tinerii, să îşi
găsească un loc de muncă, să îşi îmbunătăţească nivelul de educaţie şi
de competenţe, precum şi pentru a
contribui la reducerea sărăciei şi a
excluziunii sociale, la promovarea
unor servicii sociale mai bune şi la
eficientizarea instituţiilor de pe piaţa
muncii. O atenţie deosebită este acordată tinerilor, romilor şi populaţiei
din mediul rural.
Obiectivele specifice POCu:
• promovarea calităţii sistemului
de educaţie şi formare profesională
iniţială şi continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
• promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;
• facilitarea inserţiei tinerilor şi a
şomerilor de lungă durată pe piaţa
muncii;
• dezvoltarea unei pieţe a muncii
moderne, flexibile şi incluzive;
• promovarea (re)inserţiei pe piaţa
muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
• îmbunătăţirea serviciilor publice
de ocupare;
facilitarea accesului la educaţie şi
pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Dacian Cioloş: „Guvernul va
adopta în scurt timp hotărârile
pentru aplicarea pachetului de
legi privind achiziţiile publice”
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» Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice (MDRAP) va monitoriza
mai atent autorităţile locale
şi are intenţia de a realiza
un standard privind
informaţiile publice, a declarat
Sirma Caraman, secretar
de stat în MDRAP.

lă a înregistrat unele progrese privind transparenţa, însă există probleme în privinţa implementării
prevederilor legale. „Problema pe
care o avem aproape în toate administraţiile locale - sunt unele
care respectă legea - este de a implementa prevederile legale. În
acest domeniu, structurile asociative din administraţia publică loSirma Caraman, secretar de stat în MDRAP
cală - Asociaţia Municipiilor, Aso„Abia am început monitorizarea autorităţilor ciaţia Oraşelor şi Asociaţia Comunelor - au luat mălocale pe această linie prin respectarea legislaţiei suri să sprijine autorităţile în implementarea acesde a-şi pune pe site hotărârile de consiliu local, tor acte normative privind transparenţa decizională
toate, execuţia bugetului. Au obligaţia ca trimes- (...). Vom continua să monitorizăm modul de restrial să (...) pună pe site execuţia bugetului. Refe- pectare de către administraţia locală (...), proritor la achiziţii, deocamdată, ei pun pe site numai blema transparenţei decizionale şi problema transacele directe, achiziţii după procedura internă pe parenţei, ca toţi cetăţenii să fie informaţi ce acticare o iau. Nu toate îşi pun pe site rezultatul achi- vităţi desfăşoară, ce investiţii şi ce buget şi ce exeziţiilor şi contractele. Dar urmează în perioada ur- cuţie bugetară au şi cum fac licitaţiile. Împreună
mătoare o monitorizare mai atentă şi o atenţionare cu Ministerul Consultării Publice avem (intenţia,
la toate autorităţile locale”.
n.r.) în perioada imediat următoare de a îmbună„Avem intenţia de a face un standard privind tăţi puţin legislaţia, de a standardiza informaţiile
informaţiile publice pentru site-urile autorităţilor pe care autorităţile locale trebuie să le aibă pe
locale, aşa cum s-a făcut pentru autorităţile cen- site, de a fi unice ca standard, ca fel de comunicare
trale prin memorandum standardizarea informa- cu cei care sunt beneficiarii acestor informaţii”, a
ţiilor”, a explicat Sirma Caraman.
afirmat Sirma Caraman.
Sursa: administratie.ro
Sirma Caraman a arătat că administraţia loca-

Legea incubatoarelor de afaceri - aprobată
de Camera Deputaţilor

Proiectul de lege privind incubatoarele de afaceri a fost aprobat săptămâna trecută de către plenul Camerei Deputaţilor. florin jianu, preşedintele
Consiliului naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
din România (CnIPMMR), fost ministru al IMM-urilor,
a declarat: „Am iniţiat acest proiect de lege ocupând funcţia de ministru ca instrument inovator
pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Se va atinge astfel, dezideratul Strategiei guvernamentale
pentru dezvoltarea IMM-urilor - Orizont 2020, şi
www.adrmuntenia.ro

anume acela că România poate să devină ţara cu
mediul de afaceri cel mai atractiv din Sud-Estul Europei. CNIPMMR va promova activ această lege în
rândul membrilor privind dezvoltarea şi susţinerea
incubatoarelor de afaceri. Având în vedere existenţa unui context legislativ, apreciem în acest moment
ca fiind oportun susţinerea financiară a incubatoarelor de afaceri prin lansarea unui apel dedicat a
Programului Operaţional Regional, Axa 2.1.”.
(continuare în pagina 8)
http://regio.adrmuntenia.ro
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MDRAP va monitoriza atent autorităţile locale
în privinţa transparenţei şi vrea să realizeze
un standard pentru informaţiile publice
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(continuare din pagina 7)
Legea privind incubatoarele de afaceri reglementează regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a acestora, prin acordarea de facilităţi pentru
stimularea înfiinţării incubatoarelor de afaceri,
pentru crearea de noi locuri de muncă, diversificarea economiilor şi crearea unui mediu antreprenorial în cadrul comunităţilor locale.
Incubatorul de afaceri este o structură de sprijin a afacerilor, gestionată de un administrator,
care urmăreşte crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru întreprinderile mici şi mjlocii nou
înfiinţate stimulându-le potenţialul de dezvoltare
şi de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilităţii
comune şi a suportului managerial necesar.
Pot fi fondatori ai unui incubator de afaceri
autorităţile publice locale, instituţia sau consorţiul
de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ sau persoane juridice
de drept privat.
tipurile de incubatoare de afaceri care se pot
înfiiinţa sunt: cu portofoliu mixt; tehnologic; academic; agro-incubator; social; virtual; pentru activităţi nonagricole în mediul rural.
Acordarea titlului de incubator de afaceri se
face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mci şi mijlocii.
Perioada de valabilitate a titlului de incubator
de afaceri este de 10 ani, putând fi prelungit pentru perioade similare.

8

Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri sunt: preincubare, pentru o perioadă maximă de 6 luni; incubare - pentru un ciclu
de incubare de maxim 3 ani; accelerator de afaceri
-pentru o perioadă maximă de 2 ani. facilităţile
acordate fondatorului incubatorului de afaceri,
prin intermediul schemelor de ajutor de stat, sunt:
scutirea de la plata impozitului pe teren, corespunzător terenului aferent infrastructurii incubatorului de afaceri; scutirea de la plata impozitului
pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte
din infrastructura incubatorului de afaceri; scutiri
de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale;
alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de
autorităţile administraţiei publice locale sau centrale.
Sursa: bursa.ro

INFO ADR SUD MUNTENIA

Victorina Ligia Dragu
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 13 mai, colega noastră Victorina Ligia Dragu,
şef Serviciu financiar – Contabil, a împlinit 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm şi să îi mulţumim
pentru colegialitate şi pentru expertiza profesională dovedită
prin activitatea desfăşurată în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulţi Ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Creşterea albinelor este una dintre
activităţile agricole pentru care se pot
obţine fonduri europene nerambursabile
prin submăsura 6.3 – Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici. Pentru a putea
accesa finanţările nerambursabile de cel
mult 15.000 de euro, stuparii trebuie să
îndeplinească anumite condiţii şi,
bineînţeles, să depună proiect la AfIR în
cadrul sesiunii continue ce s-a deschis pe
28 aprilie şi se va încheia pe 31 octombrie.

Sprijinul nerambursabil maxim ce poate fi accesat este de 15.000 de euro, bani ce se achita pe
o perioadă de trei ani în două tranşe: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanţare şi 25% din cuantumul sprijinului în maximum
3 ani de la primirea deciziei de finanţare.
Dimensiunea exploataţiei trebuie să fie între
8.000 şi 11.999 SO (valoarea producţiei standard).
Pentru a calcula dimensiunea stupinei în aceste
unităţi de măsură reglementate de ue, trebuie să
ştiţi că fiecare familie de albine valorează 52,26
SO. Astfel, sunt eligibili pentru a primi acest sprijin
doar apicultorii care deţin între 153 şi 229 de familii de albine!
Stupina trebuie să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică, să fie înregistrată
de solicitant, în nume propriu sau sub formă de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu
cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3, în Registrul
unic de Identificare – APIA şi/ sau în Registrul naţional al exploataţiilor – AnSVSA, precum şi la primărie, în Registrul Agricol.
nu se pot „sparge” stupine pentru accesarea
fondurilor europene, această acţiune fiind considerată ca o creare de condiţii artificiale.
Apicultorii care pot accesa banii europeni trebuie:
• să fie persoane juridice române;
• să acţioneze în nume propriu;
• să aibă vârsta de cel puţin 18 ani, împliniţi la
data depunerii Cererii de finanţare;
www.adrmuntenia.ro

• să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase).
forme de organizare eligibile:
A. persoană fizică înregistrată şi autorizată în
conformitate cu prevederile OuG nr. 44/2008, cu
modificările şi completările ulterioare:
- ca persoană fizică autorizată;
- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
- ca întreprindere familială.
B. societate cu răspundere limitată cu asociat
unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată
prin:
- asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
- asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1)
care are şi calitatea de administrator al societăţii.
În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu,
asociatul majoritar trebuie să exercite controlul
efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanţare.
În categoria SRL-uri este inclusă şi microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant
(„societate cu răspundere limitată – debutant” sau
„S.R.L. – D.”) în baza prevederilor OuG nr. 6/ 2011,
cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia respectării criteriilor prevăzute de legislaţia
europeană şi naţională în vigoare pentru schema
de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de
finanţare;
Apicultorul trebuie să aibă stabilit domiciliul/
sediul social în unitatea Administrativ-teritorială
în care este înregistrată exploataţia. În cazul în
care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi
uAt sau zona limitrofă a uAt-ului în care este înregistrată exploatatia vizată pentru sprijin. Aceste
condiţii trebuie îndeplinite în maxim 9 luni de la
data semnării Deciziei de finanţare.
Planul de Afaceri va fi întocmit conform modelului din Anexa nr. 3 la Ghidul solicitantului (vezi
site-ul www.afir.info) şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
(continuare în pagina 10)
http://regio.adrmuntenia.ro
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PNDR: 15.000 de euro, finanţare nerambursabilă
pentru creşterea albinelor
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(continuare din pagina 9)
• prezentarea situaţiei iniţiale
a exploatatiei agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activităţii, formă juridică a
solicitantului, abilităţi profesionale, istoricul întreprinderii agricole, facilităţi de producţie, dotarea exploatatiei);
• prezentarea ţintelor şi obiectivelor de etapă propuse pentru
dezvoltarea exploataţiei agricole
(de ex: obiectivul general, obiectivele operaţionale – planificarea
îndeplinirii acestora, riscurile de
implementare, standarde şi norme
europene legate de protecţia muncii şi de mediu şi normele sanitarveterinare, în cazul exploataţiilor
agricole care vizează creşterea de
animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu, precum şi previziunea bugetului
de venituri – cheltuieli);
• prezentarea detaliată a acţiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului şi de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploataţiei agricole, formarea sau consilierea (îmbunătăţirea economică propusă a exploataţiei, planul propus pentru formare şi consiliere –
pentru a îmbunătăţi aptitudinile beneficiarilor şi
eficacitatea exploataţiei, restructurarea şi diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor
de mediu şi planificarea implementării).
O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin
pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PnDR 20142020, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai
sprijinului prin această submăsură.
În cadrul unei familii, doar unul dintre membri
poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de
organizare a membrilor familiei, aferentă accesării
submăsurii 6.3 (PfA, II, If, SRL).
În cazul exploataţiilor care deţin animale sau
albine, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.
Pe perioada de implementare şi monitorizare
a proiectului, solicitantul trebuie să menţină cel
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puţin încadrarea în dimensiunea SO a exploataţiei
agricole, fără a reduce dimensiunea SO sub limita
care defineşte mărimea exploataţiei pentru care
proiectul este selectat şi aprobat.
Pentru a accesa fondurile europene, apicultorii trebuie să depună:
• cererea de finanţare (Anexă nr. 2 la Ghidul solicitantului);
• Planul de afaceri (Anexă nr. 3 la Ghidul solicitantului);
• alte documente justificative.
Dosarul cererii de finanţare se completează
într-un exemplar – original – şi se depune pe suport
de hârtie personal de către solicitant la Oficiul judeţean pentru finanţarea Investiţiilor Rurale (OjfIR) aferent judeţului unde este înregistrată exploataţia, împreună cu formatul electronic (CD) al
Anexelor 2 – Cererea de finanţare şi 3 – Planul de
Afaceri. În cazul în care proiectul este amplasat
pe teritoriul mai multor judeţe, acesta va fi depus
la OjfIR-ul pe raza căruia exploataţia agricolă are
ponderea cea mai mare (suprafaţă agricolă/ animale). Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act
de proprietate, act de identitate etc.), copiile depuse în Dosarul Cererii de finanţare trebuie să conţină menţiunea solicitantului „Conform cu originalul”.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş
va fi consolidat
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Consiliul judeţean Argeş a decis să înceapă demersurile pentru efectuarea lucrărilor de consolidare a clădirii Spitalului judeţean de urgenţă din
municipiul Piteşti. Mai întâi va fi elaborat un studiu
de fezabilitate pentru care se vor cheltui circa
580.000 de lei. În urma studiului se va decide şi tipul lucrărilor ce vor fi efectuate. Conform unui raport al Consiliului judeţean Argeş, clădirea are nevoie de consolidare, deşi nu prezintă risc seismic ridicat. Dat fiind însă faptul că la structura de rezistenţă nu s-a mai umblat de la darea în folosinţă a
spitalului, investiţia este mai mult decât necesară.

Sursa: ziarulargesul.ro

Prezentarea proiectelor europene
accesate de Primăria Călăraşi, de Ziua Europei

Călăraşi

Pe parcursul istoriei, ziua de 9 mai a căpătat o
triplă semnificaţie pentru poporul român, aceasta
marcând evoluţia României în trei momente distincte: Ziua Independenţei României – 9 mai 1877 –
proclamarea independenţei de stat a României, îndepărtarea ultimei verigi a suveranităţii otomane;
Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial – 1945,
Victoria Coaliţiei naţiunilor unite în cel de-al Doilea Război Mondial; Ziua europei – istorica declaraţie de la 9 mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan
de colaborare economică între franţa şi Germania,
pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele
două state, propunerea fiind considerată piatra de
temelie a uniunii europene.
Primăria Călăraşi, instituţie aflată în plin proces de reformare, depune toate eforturile pentru
transformarea municipiului Călăraşi într-o localitate europeană. Anul acesta, pentru marcarea Zilei
europei, începând de luni, 9 mai, la parterul instituţiei, timp de o săptămână, s-au aflat prezentări
ale proiectelor cu finanţare europeană implementate de Primăria Municipiului Călăraşi în perioada
2012 - 2016. Primăria Municipiului Călăraşi doreşte,
cu această ocazie, să aducă mulţumiri organizaţiilor cu rol în dezvoltarea regională, cu rol în atragewww.adrmuntenia.ro

rea, prin proiecte, a fondurilor europene: ADR Sud
Muntenia, BRCt Călăraşi, fLAG DunăReA CăLăRăŞeAnă; OIR POS DRu Sud Muntenia; colaboratorilor: Consiliul judeţean Călăraşi, Inspectoratul Şcolar al judeţului Călăraşi, Casa Corpului Didactic Călăraşi, Centrul Cultural judeţean Călăraşi, Direcţia
judeţeană pentru Sport şi tineret Călăraşi, AjVPS
Călăraşi, uSAMV Bucureşti – filiala Călăraşi şi tuturor acelora care contribuie la dezvoltarea municipiului şi la creşterea standardului de viaţă din această localitate.
Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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CJ Dâmboviţa vrea să reabiliteze
clădirea fostei Şcoli de Cavalerie de la Târgovişte
Dâmboviţa

Consiliul judeţean Dâmboviţa vrea să realizeze un proiect pentru accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea clădirii Şcolii de Cavalerie,
de la târgovişte, acolo unde funcţionează şi Muzeul Comunismului şi unde au fost împuşcaţi soţii
Ceauşescu. unitatea Administrativ-teritorială Dâmboviţa, prin Consiliul judeţean Dâmboviţa, intenţionează să implementeze proiectul „Conservarea,
restaurarea şi valorificarea clădirii Şcolii de Cavalerie în vederea consolidării identităţii culturale a
judeţului Dâmboviţa” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”. La 20 octombrie 1907 era
aşezată piatra de temelie pentru clădirea care, din
anul 1910, va găzdui Şcoala de Ofiţeri de Cavalerie
de la târgovişte, în prezenţa a două figuri emblematice ale istoriei României, moştenitorul tronului,
principele ferdinand, viitorul rege ferdinand I Întregitorul (1914 - 1927), în acel moment Inspector General al Cavaleriei, şi Ministrul de Război, Generalul Alexandru Averescu (1859 - 1938), figura cea mai
impozantă a istoriei militare româneşti, erou al Priwww.adrmuntenia.ro

mului Război Mondial, mareşal al României (din
anul 1930), preşedinte al Consiliului de Miniştri în
două rânduri. Pe frontispiciul clădirii va fi inscripţionată deviza acestei şcoli: „Ofiţerul de cavalerie
trebuie să fie călăreţ şi cavaler”, deviză care este
vizibilă până în prezent. Cazarma Şcolii de Ofiţeri
de Cavalerie de la târgovişte (devenită ulterior
Şcoala de Ofiţeri de Cavalerie „Ferdinand I”) cuprindea o serie de clădiri şi terenuri de exerciţiu
adecvate misiunii pe care şi-a propus-o. Pavilionul
central al şcolii, în prezent considerat monument
istoric clasa B (cod LMI DB-II-m-B-17307), se prezintă ca o clădire monumentală, bine proporţionată, sobră, cu săli înalte şi spaţioase.
În cadrul proiectului se propun activităţi de
conservare, protejare şi promovare a clădirii fostei
Şcoli de Cavelerie. Scopul şi realizarea activităţilor
propuse în proiect vor contribui la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu pentru a se crea
premisele creşterii numărului de vizitatori şi de a
contribui la creşterea competitivităţii arealului în
care este localizată. Aspectele tehnice referitoare
la proiect se regăsesc în Anexa 6 - fişa cadru de prezentare proiect, ce poate fi accesată pe pagina web
a Consiliului judeţean Dâmboviţa - www.cjd.ro

Sursa: adevarul.ro
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Giurgiu

» Sâmbătă 14 mai, Colegiul naţional
„Ion Maiorescu” şi Asociaţia „Pro
Maiorescu”, cu sprijinul Centrului
Cultural „Ion Vinea”, au organizat,
pentru cel de-al treilea an consecutiv,
spectacolul „Gala Absolventului”.

evenimentul s-a derulat în sala de concerte a
Ateneului „Nicolae Bălănescu” din municipiul Giurgiu şi s-a bucurat de o prezenţă numeroasă din partea elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice, dar
şi a personalităţilor locale.
Scopul manifestării l-a reprezentat îmbunătăţirea actului educaţional, prin strângerea de fonduri pentru realizarea unei săli de proiecţie video,

Ialomiţa

necesară în desfăşurarea activităţilor şcolare şi
extraşcolare şi pentru amenajarea unei baze sportive exterioare, la fel de necesară elevilor maiorescieni. Spectacolul a cuprins o expoziţie cu vânzare, o tombolă şi o licitaţie, în paralel spectatorii
deleactându-se cu diverse momente artistice – interpretări muzicale, dansuri, recitări de poezie.
Cea mai mare parte a obiectelor expuse, folosite la tombolă şi la licitaţie, conform declaraţiilor preşedintelui Asociaţiei „Pro Maiorescu”,
prof. Mugurel Burcescu, au fost realizate de către
elevii din Giurgiu, sub îndrumarea profesorilor, iar
celelalte au fost donate de cadrele didactice de la
Colegiul naţional „Ion Maiorescu”.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

25 de ediţii de festival „Ionel Perlea”

festivalul şi concursul naţional de interpretare a liedului, dedicate celui mai emblematic artist al judeţului Ialomiţa, au marcat anul acesta a
25-a ediţie. Manifestarea a reunit 18 concurenţi
de la universităţile de Muzică din Bucureşti, Iaşi,
Constanţa, timişoara şi Cluj.
Deschiderea festivalului a avut loc vineri, 13
mai, începând cu lansarea volumului „Patru secole
de lied”, scris de prof. univ. DHC Grigore Constantinescu, urmat de prima serie de concurenţi şi recitaluri în care s-au interpretat lieduri de Mansi
Barberis, cu ocazia comemorării a trei decenii de
la moartea sa.
A doua zi au avut loc reprezentaţiile, iar duminică au avut loc Gala decernării premiilor, precum şi o a doua lansare de carte, a volumului
„Principii fundamentale în studierea disciplinei
canto. Metode şi practici vizuale”, de florenţa Marinescu şi Radu Corneliu făgărăşan.
Liedurile obligatorii au fost compuse anul
acesta de George Balint, iar festivalul s-a desfăşurat în sala de spectacol a Centrului Cultural „Ionel
Perlea” din Slobozia.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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„Gala Absolventului”,
eveniment cu scop caritabil
al Colegiului Naţional „Ion Maiorescu”
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Maternitatea din Ploieşti se va încălzi
cu energie solară şi va fi iluminată cu tehnologie LED
Prahova

INFO JUDEȚE

Maternitatea din Ploieşti va beneficia de investiţii
importante în perioada următoare. Dacă în prima fază,
unitatea va intra într-un proces de reabilitare interioară, lucrări ce vor fi finanţate de Consiliul judeţean
Prahova, într-o etapă ulterioară vor fi accesate fonduri
europene pentru reabilitarea termică exterioară a clădirii spitalului. Potrivit directorului Marius Andrei Dinu,
modernizarea pe fonduri europene va cuprinde izolarea termică a clădirii, refacerea tâmplăriei exterioare,
precum şi montarea de panouri solare şi trecerea întregii maternităţi la iluminatul de tip LeD.
Sursa: faptdivers.ro

Teleorman

Pasaj subteran şi parcări supraterane
pentru Alexandria

» un pasaj subteran de 660 m, cu
două parcări subterane sub platourile de la
Casa de Cultură din Alexandria şi Direcţia
generală a finanţelor publice şi alte trei
parcări supraterane în zone diferite ale
municipiului sunt proiecte ce se vor
concretiza cu ajutorul fondurilor europene.

Conform autorităţilor locale, parcările supraterane şi pasajul subteran din Alexandria sunt promisiuni pentru locuitorii Alexandriei ce vor fi realizate prin proiecte ce se vor depune pentru obţinerea de finanţare europeană prin Programul Operaţional Regional.
Pentru proiectul privind realizarea unui pasaj
subteran în zona centrală a Alexandriei se doreşte
a se obţine finanţare prin Axa prioritară 4, ce vizează „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. „Proiectul propus va cuprinde zona delimitată de Str.
Dunării: tronson str. C-tin Brâncoveanu - str. T.Vladimirescu şi zona pietonală până la Str. Libertăţii:
tronson str. C-tin Brâncoveanu - str. T. Vladimirescu. Proiectul va avea următoarele caracteristici: lungimea pasajului - 660 m (inclusiv rampe
acces); pe verticală vor fi admise doar maşinile ce
au un gabarit cu înălţime mai mică de 5 m; vor fi
www.adrmuntenia.ro

două benzi de circulaţie. Proiectul include o parcare subternă cu 120 de locuri, sub pasajul de la
Casa de Cultură şi sub platoul de la Finanţe”, a
explicat primarul Alexandriei.
Deasupra acestui pasaj ar urma să fie reamenajată întreaga zonă. „Pentru partea supraterană
s-au prevăzut următoarele lucrări de refacere a spaţiului verde (inclusiv parc); refacere alei pietonale, montare mobilier urban, amenajare zone si
echipamente de joacă, obiecte de iluminat, cu panouri solare”, a adăugat primarul Victor Drăguşin.
Pentru ca acest proiect să fie realizat, Alexandria ar trebui să obţină o finanţare în valoare de
139.182.362 de lei.

Sursa: ziarulmara.ro
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top de Argeş / 13 mai 2016

Adevărul / 12 mai 2016

REVISTA PRESEI

ph-online.ro / 12 mai 2016

Gazeta Dâmboviţei / 10 mai 2016
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare ReGIO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 16 mai 2016
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare ReGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

