Publicaţie editată de
Agenţia pentru
Dezvoltare Regională
Sud Muntenia

eVenIMente

▪ A doua întâlnire transnaţională
a proiectului InMA ......... 2

▪ Despre rezultatele
implementării
proiectului NewStart,
la ADR Sud Muntenia ...... 3

▪ Promovarea proiectului
PROSME în rândul mediului
privat şi de cercetare din
Sud Muntenia ............... 4

InfO ADR SuD MuntenIA

▪ Zoltan Horvath - 17 ani
de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia! ........ 5

Buletin Informativ nr. 282 / 27 iunie - 4 iulie 2016

InfO RețeA ReGIO

▪ Programul Interreg V-A
România – Bulgaria, în primul
semestru al anului 2016 ... 5

InfO POR 2014 - 2020

▪ Clarificări AM POR
la Ghidul solicitantului –
condiţii de accesare a
finanţării europene în cadrul
Priorităţii de investiţii 2.1 –
Microîntreprinderi ......... 6

OPORtunItățI De fInAnțARe

▪ Gabriel friptu, director
general MDRAP: „În noul
program vom discuta de
elemente calitative” ...... 7

▪ finanţări de aproape 18
miliarde de euro, prin planul
de investiţii Juncker ....... 8

InfO

Formarea de Manageri de Inovare,
prin proiectul european INMA,
derulat în parteneriat de către
ADR Sud Muntenia
pagina 2

JuDețe

Argeş / S-a finalizat proiectul de reabilitare a Complexului Muzeal Goleşti, finanţat prin POR 2007 - 2013 ...12
Călăraşi / Conferinţa de finalizare a proiectului de extindere şi modernizare a Școlii cu clasele I-VIII din Ștefan cel Mare ...12

Dâmboviţa / Centru de informare turistică, pe bani europeni .........................................................13

Giurgiu / 90 de locuinţe sociale noi, la Giurgiu ...........................................................................13
Ialomiţa / Dezbatere publică „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” .........................................14

Prahova / noi termene de finalizare a lucrărilor cu fonduri europene pentru proiectele derulate prin POR ...14

Teleorman / Incubator necesar nou-născuţilor prematur, la Spitalul Judeţean de urgenţă Alexandria ..........15

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 282 / 27 iunie - 4 iulie 2016

2

În data de 28 iunie, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în calitate de partener în
cadrul proiectului INMA, a organizat Seminarul de
informare cu privire la nevoile şi provocările cu care
se confruntă IMM-urile româneşti în domeniul inovării. evenimentul, organizat în cadrul proiectului
„INMA - Agenți pentru managementul inovării în cadrul IMM-urilor”, s-a desfăşurat la sediul Agenţiei din
Călăraşi, având ca participanţi reprezentanţi ai
administraţiei publice, universităţilor, institutelor de
cercetare, întreprinderilor şi organizaţiilor din regiunea Sud Muntenia. Cu această ocazie, invitaţilor
le-au fost prezentate obiectivele proiectului, grupul
ţintă, rezultatele aşteptate, precum şi programul de
instruire ce va fi organizat în cadrul acestuia.
Agenţia implementează acest proiect în cadrul
unui consorţiu format din cinci parteneri din ţări precum: turcia, Spania, Italia, România şi Portugalia.
Proiectul se derulează în perioada noiembrie 2015 –
octombrie 2017 şi este finanţat de către Comisia europeană, în cadrul programului erasmus+. Bugetul
proiectului INMA este de 246.524 de euro, din care
38.103 euro reprezintă contribuţia financiară a
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Obiectivul principal al acestui proiect vizează
transferarea către partenerii din alte ţări europene, a profilului ocupaţional european „Agent
pentru Managementul Inovării în cadrul Întreprinderilor mici și mijlocii”, alături de materialele de
informare necesare partenerilor pentru instruirea
viitorilor manageri de inovare, care să aducă valoare adăugată activităţii desfăşurate de întreprinderile mici şi mijlocii. Acesta are ca scop formarea
de Manageri de Inovare şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor lor, astfel încât să corespundă
cu cerinţele de pe piaţa muncii.
Grupul ţintă al acestui proiect este reprezentat de tineri şomeri cu calificări academice sau
care lucrează pe posturi sub nivelul lor de calificare şi caută o promovare la locul de muncă, precum şi de IMM-urile din regiune ce au nevoie de resurse umane calificate în domeniul inovării, administraţia publică şi mediul de cercetare.
www.adrmuntenia.ro

A doua întâlnire transnaţională
a proiectului INMA

În perioada 20-24 iunie, doi reprezentanţi ai Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au participat la
cea de-a doua întâlnire transnaţională a proiectului „INMA Agenți pentru managementul inovării în cadrul IMM-urilor”,
organizată la Lisabona, Portugalia.
La întâlnire au participat reprezentanţii ai organizaţiilor
partenere în cadrul proiectului din: turcia, Spania, Italia,
România şi Portugalia. Proiectul, ce se derulează începând
cu luna noiembrie 2015 şi va fi finalizat la sfârşitul lunii octombrie 2017, are ca obiectivul principal transferarea către
partenerii din alte ţări europene, a profilului ocupaţional
european „Agent pentru Managementul Inovării în cadrului
Întreprinderilor mici și mijlocii”.
În cadrul întâlnirilor de lucru ale proiectului INMA au fost
discutate atât activităţile realizate deja, cât şi următoarele acţiuni ce vor avea loc în perioada viitoare. Până în acest
moment a fost realizată de către fiecare partener o analiză
naţională cu privire la nevoile şi provocările cu care se confruntă IMM-urile europene în încercarea de a inova. Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a elaborat o sinteză a acestor rapoarte, în vederea furnizării unei imagini
de ansamblu ce va fi utilă în instruirea şomerilor ce au calificări academice pentru ca aceştia să devină agenţi pentru managementul inovării în cadrul IMM-urilor. Cu această
ocazie au fost prezentate etapele ulterioare ale proiectului
(organizate pe categorii: management, diseminare, evaluare calitativă etc.), termenele limită, precum şi modalităţile de implementare cu succes ale acestora.

http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Formarea de Manageri de Inovare,
prin proiectul european INMA,
derulat în parteneriat de către ADR Sud Muntenia
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EVENIMENTE

Despre rezultatele implementării proiectului
NewStart, la ADR Sud Muntenia

» Săptămâna trecută, în data
de 28 iunie, Agenţia pentru Regională
Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare
şi Comunicare, a organizat la sediul
instituţiei din Călăraşi, un seminar local
pentru diseminarea rezultatelor
proiectului „NEW START - Instruirea
femeilor victime ale violenței domestice
în vederea unui nou început”.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a implementat acest proiect în cadrul unui
consorţiu format din şapte parteneri din ţări precum Belgia, franţa, Grecia, Irlanda, Italia, România şi Spania. Proiectul s-a derulat în perioada septembrie 2014 – iunie 2016, a fost finanţat de Direcţia Generală de Justiţie în cadrul programului
Daphne III şi a avut ca obiectiv principal furnizarea
unor servicii de instruire pentru femeile victime
ale violenţei domestice, bazat pe tehnici de mentorat şi de coaching.
Cursurile de instruire oferite femeilor victime
ale violenţei domestice au contribuit la consolidarea încrederii şi la sporirea stimei de sine a acestora. De asemenea, programul de instruire a contribuit la îmbunătăţirea competenţelor şi a stimulat dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, cu scowww.adrmuntenia.ro

pul de a facilita incluziunea socială şi de a contribui la reintegrarea acestora pe piaţa muncii.
Valoarea totală a proiectului a fost de 587.395
de euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost 33.182,11 euro,
80% din sumă (26.545,69 euro) reprezentând cofinanţarea uniunii europene şi 20% din buget
(6.636,42 euro) fiind contribuţia proprie a Agenţiei.
La acest eveniment, care a avut ca principal
scop diseminarea rezultatelor obţinute ca urmare
a implementării proiectului NEW START, au participat peste 20 de reprezentanţi ai instituţiilor cu
atribuţii în furnizarea de servicii de sprijin a femeilor victime ale violenţei domestice: DGASPC,
IPJ, AJOfM, CRfPA, precum şi alţi stakeholderi relevanţi din regiunea noastră.

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 282 / 27 iunie - 4 iulie 2016

4

Promovarea proiectului PROSME în rândul
mediului privat şi de cercetare din Sud Muntenia

Agenţia, prin Serviciul Dezvoltare, împreună
cu reprezentantul liderului de proiect - Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Cristian
Ormindean, a organizat mai multe evenimente locale în regiunea Sud Muntenia, la care au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai mediului privat
şi celui de cercetare de la nivelul regiunii Sud Muntenia. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate
informaţii utile despre serviciile oferite în cadrul
proiectul PROSMe, precum şi oportunităţi de finanţare din programul HORIZOn 2020.
La evenimentul organizat în judeţul Prahova,
în data de 30 iunie, aproximativ 20 de reprezentanţi ai mediului de afaceri şi alţi stakeholderi relevanţi au fost informaţi cu privire la serviciile oferite în cadrul proiectului PROSMe.
Scopul acestui proiect, ce se deruleză în perioada în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie
2020, constă în facilitarea accesului IMM-urilor la
pieţele europene şi internaţionale şi crearea de
parteneriate internaţionale pentru mediul de cercetare, pentru accesarea de fonduri din programul
european HORIZOn 2020. În acest sens, Agenţia,
alături de partenerii din consorţiul proiectului furnizează, cu titlu gratuit, servicii de sprijin la export pentru firmele din macroregiunea 3 (Sud Muntenia şi Bucureşti - Ilfov) şi identificare de parteneri din ue şi terţe ţări pentru realizarea de proiecte în colaborare pe programul HORIZOn 2020.
toate aceste servicii sunt furnizate prin aderarea
consorţiului la reţeaua enterprise europe. Reunind
în jur de 600 de organizaţii de sprijinire a afacerilor din peste 50 de ţări, reţeaua va ajuta companiile mici să profite de oportunităţile de afaceri de
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În perioada 14 – 30 iunie, ADR Sud
Muntenia, în calitate de partener, a
organizat o rundă de evenimente locale
pentru promovarea proiectului PROSMe –
Promovarea IMM-urilor din România prin
intermediul enterprise europe network,
finanţat în cadrul Programului pentru
Competitivitatea Întreprinderilor şi pentru
IMM-uri (COSMe).

neegalat de pe piaţa unică a ue. Reţeaua contribuie şi la consolidarea competitivităţii şi durabilităţii întreprinderilor europene, care încearcă să
exploateze noile oportunităţi apărute atât pe piaţa
unică, cât şi în ţările terţe.
Bugetul total al proiectului, pentru perioada
ianuarie 2015 – decembrie 2016, este de 966.592,50
euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de
82.896 de euro.
Alături de Agenţie, din consorţiul proiectului
fac parte următoarele entităţi: fundaţia Centrul
Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (lider
de proiect), ADR Bucureşti - Ilfov, Asociaţia Constructorilor din România, Ministerul economiei,
universitatea Politehnică din Bucureşti, Institutul
naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini
şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – IMMA, InPuLSe Partners SRL, SC IPA SA –
Societate comercială pentru cercetare, proiectare
şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova,
CeC Bank SA, Asociaţia Română pentru Industrie
electronică şi Software (ARIeS).
http://regio.adrmuntenia.ro
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Pentru Programul Interreg V-A România – Bulgaria, Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare transfrontalieră Călăraşi
pentru graniţa România – Bulgaria (BRCt Călăraşi)
acţionează ca un liant în relaţiile dintre organismele de management ale Programului şi beneficiari, în vederea implementării cu succes a proiectelor finanţate, dar şi ca un bun promotor al iniţiativelor şi rezultatelor obţinute la nivelul programului, prin campanii şi evenimente de informare
şi promovare.
Secretariatul Comun a venit în întâmpinarea
beneficiarilor prin organizarea unui eveniment de
prezentare a regulilor de implementare a proiectelor, la scurt timp după semnarea contractelor de
finanţare. Depunerea rapoartelor privind progresul
înregistrat la nivelul proiectelor, a solicitărilor de
Control de Prim nivel pentru beneficiarii români,
dar şi a cererilor de rambursare, reflectă stadiul
implementării celor 23 de proiecte finanţate în cadrul Interreg V-A România - Bulgaria.
experţii din cadrul Secretariatului Comun au
acordat acestora asistenţă tehnică în cadrul întâlnirilor, au elaborat şi transmis 85 de recomandări
şi avize de respectare a identităţii vizuale a materialelor de informare şi promovare şi 25 de fişe de
asistenţă tehnică, ce au vizat diverse aspecte.
Pentru că informarea şi promovarea Programului reprezintă o preocupare constantă, Secre-

tariatul Comun a organizat patru sesiuni de informare şi promovare privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte cu termen de depunere 30
martie 2016, două evenimente pentru celebrarea
Zilei europei atât în România (Școala Gimnazială
„Nicolae Titulescu”, Călăraşi), cât şi în Bulgaria
(Școala Primară „Oteț Paisii”, Silistra), dar şi diverse acţiuni de prezentare a rezultatelor remarcabile a unor proiecte finanţate în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.
Pentru a afla mai multe despre Programul Intereg V-A România - Bulgaria, despre evenimentele
viitoare, dar şi despre proiectele transfrontaliere
aflate în curs de implementare, accesaţi pagina de
internet www.interregrobg.eu.

INFO ADR SUD MUNTENIA

Zoltan Horvath
• 17 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 1 iulie, colegul nostru Zoltan Horvath,
expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, a împlinit
17 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să îl felicităm şi să îi mulţumim pentru colegialitate şi pentru expertiza profesională dovedită prin activitatea desfăşurată de-a
lungul timpului în cadrul Biroului Judeţean Ialomiţa!
La Mulţi Ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro

INFO REȚEA REGIO

Programul Interreg V-A România – Bulgaria,
în primul semestru al anului 2016
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Autoritatea de Management pentru POR 2014 –
2020 a transmis spre informare o adresă, prin care
face cunoscute răspunsurile emise pentru o serie
de observaţii şi solicitări de clarificare privind condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile europene disponibile prin Prioritatea de investiţii 2.1
„Promovarea spiritului antreprenorial, în special
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi
și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – apelul destinat Microîntreprinderilor.

www.adrmuntenia.ro

Solicitările de informare primite de AM POR vin
din partea Asociaţiei Consultanţilor din România pentru Accesarea fondurilor europene, respectiv Asociaţiei Consultanţilor în Management din România.
Adresa AM POR nr. 58.225/23.06.2016, ce conţine întrebările şi răspunsurile de clarificare la Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte
2.1A/2016 – Microîntreprinderi, poate fi consultată pe website-ul Agenţiei, secţiunea POR 2014 –
2020 > Alte documente, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/raspunsuriampor.pdf.

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Clarificări AM POR la Ghidul solicitantului –
condiţii de accesare a finanţării europene
în cadrul Priorităţii de investiţii 2.1 –
Microîntreprinderi
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» Abordarea în cadrul noului program
bugetar va fi diferită faţă de cea din
perioada 2007-2013, a spus Gabriel friptu,
director general în cadrul Direcţiei Generale
Programe europene, a Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.

Domnia sa a declarat următoarele: „În general, lumea discută de gradul de absorbție. Probabil
că în noul program vom discuta de elemente calitative, pentru că ne interesează mai mult impactul
decât să absorbim toți banii. Circa toate programele sunt construite pe orientarea către rezultat,
către impact. Veți observa o concentrare mai mare
a fondurilor pe anumite subiecte de interes și veți
găsi o abordare integrată, care, din păcate, în
2007-2013 a lipsit, cu cele două componente - o
abordare integrată între programe (de exemplu între POR și capitalul uman) și o abordare integrată
la nivelul proiectelor propuse de beneficiari”.
În 2007 - 2013, toată lumea s-a uitat la capacitatea administrativă a sistemului de management şi control, apreciază domnul friptu, menţionând: „Lumea uită că cel care cheltuie este beneficiarul”. În acest context, în perioada următoare
vom observa o orientare mai clară către sprijinul
pentru beneficiar, pentru ca acesta din urmă să-şi
asigure acea capacitate administrativă „din care
derivă probabil marile semne de întrebare sau
semne negative din 2007-2013: achiziții publice,
calitatea documentațiilor și acțiunea proactivă în
perioada de implementare”.
Bugetul 2014-2020 se întinde, de fapt, din
2015 - anul în care au fost realocaţi banii din 2014 până în 2023 - când se va închide alocarea fondurilor, a explicat domnul friptu.
Referitor la stadiul depunerii proiectelor pe
noul buget european, domnia sa precizat: „Au început să fie lansate ghiduri. Până acum, POR are
circa 31% din buget deja lansat pentru depunere
de proiecte. Sunt solicitări, pentru că această perioadă de pregătire a ghidurilor ne-a oferit și ocazia unei legături mai strânse cu economia reală.
www.adrmuntenia.ro

Gabriel friptu, director general MDRAP

Consultările au fost destul de ample - numai pe
zona de microîntreprinderi am primit peste 1000
de comentarii și solicitări de clarificări -, iar
forma ghidului actual este mult mai clară și mai
simplu de urmărit pentru beneficiar, comparativ
cu forma inițială.
Până la finalul anului, POR își propune să lanseze cel puțin 60% din buget, astfel încât să începem să semnăm și contracte de finanțare”.
Gabriel friptu a mai menţionat că există o
schemă de finanţare adresată incubatoarelor de
afaceri, până la finalul anului în curs urmând să fie
lansat ghidul de sprijin.
În perioada 2007 - 2013 au fost depuse foarte
multe proiecte, problema nefiind că beneficiarul
român nu ştie să facă proiecte, ci cât de bine reuşesc autorităţile să lucreze cu beneficiarii ca să-şi
cheltuie banii, a mai spus domnul friptu, precizând
că este foarte greu să fie făcută o prioritizare a
nevoilor pe POR, pentru că aceste nevoi sunt mult
mai mari decât poate programul să finanţeze.

Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Gabriel Friptu, director general MDRAP:
„În noul program vom discuta
de elemente calitative”
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» Comisia europeană a propus
prelungirea planului Juncker

78 de proiecte de infrastructură şi inovare, în valoare de 11 miliarde de euro, au fost aprobate, până
în luna iunie 2016, prin fondul european pentru Investiţii Strategice (efSI), aşa-numitul plan Juncker, potrivit informaţiilor transmise de Comisia europeană.
De asemenea, au fost semnate 188 de acorduri de finanţare, pentru 147.500 de start-up-uri şi IMM-uri, în
valoare de 6,7 miliarde de euro. Reprezentanţii Comisiei europene susţin că aceste două segmente vor
atrage alte investiţii, de circa 106,8 miliarde de euro.
Cele mai multe proiecte sunt din domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării (27%), pe locul 2 se situează companiile mici (25%), iar locul 3 este ocupat
de proiectele din energie (22%).
Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene, a
declarat, recent, că ţara noastră a trimis către Comisie, pentru finanţare prin planul Juncker, cinci proiecte din domeniul energiei şi transporturilor, ce au
trecut de faza de analiză şi care pot atrage finanţare
de la bănci şi alţi investitori. Oficialul tehnocrat a promis că vor urma şi alte proiecte.
fondul european pentru Investiţii Strategice ajută
finanţarea proiectelor inovative şi a infrastructurii şi
proiecte ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi cu capital mediu. Mobilizarea capitalului privat reprezintă
o caracteristică esenţială al efSI. Mai mult de 85% din
finanţările efectuate până în prezent au fost din surse
publice şi private.
Planul Juncker, al cărui obiectiv este relansarea
creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă în
europa, ar trebui să permită mobilizarea unor investiţii
în valoare totală de 315 miliarde de euro în perioada
2015 - 2018, prin intermediul fondului pentru Investiţii
Strategice.
Acest fond a fost finanţat de bugetul european şi
de Banca europeană pentru Investiţii (BeI) cu suma
iniţială de 21 miliarde de euro şi este completat mai
departe de investitori privaţi care doresc să finanţeze
proiecte în sectoare precum energia, infrastructura
sau cercetarea.
feIS vizează infrastructura strategică, inclusiv cea
de transport, putând fi finanţate diferite tipuri de prowww.adrmuntenia.ro

iecte dacă aranjamentele instituţionale şi de proiect
permit implicarea investitorilor străini. Aceste proiecte pot fi autostrăzi/drumuri expres, căi ferate, servicii feroviare, porturi, canale navigabile, aeroporturi.
La începutul lunii iunie, Comisia europeană a propus prelungirea aplicării planului Juncker dincolo de
anul 2018, după ce a apreciat că bilanţul acestei iniţiative de relansare a investiţiilor în blocul comunitar
este pozitiv, conform evaluării efectuate la doi ani de
la prezentarea ei.
„Fondul European pentru Investiții Strategice
creează locuri de muncă și stimulează investițiile în
economia reală în fiecare zi. Din acest motiv, propunem să fie prelungit și după anul 2018”, a afirmat într-un
comunicat preşedintele executivului comunitar, JeanClaude Juncker.
La prezentarea primului bilanţ, comisarul european pentru Afaceri economice, Pierre Moscovici, a
precizat că „100 miliarde de euro au fost deja investite în economia reală europeană, prin 64 de proiecte,
iar aproape 150.000 de întreprinderi mici și mijlocii
au beneficiat de noi surse de finanțare”.
Mediul privat din ţara noastră manifestă un interes redus pentru planul Juncker, reacţie cauzată de
piaţa de capital din România, potrivit studiului „Planul
de investiții al Comisiei Juncker și potențialul impact
asupra economiei românești”, realizat de Institutul
european din România.
Documentul precizează: „România se confruntă
cu diminuarea investițiilor, atât în sectorul public, cât
și în cel privat: formarea brută de capital fix, adică
bunurile achiziționate pentru a fi folosite în procesul
de producție, a scăzut în sectorul privat cu aproape
44%, în anul 2009 față de anul 2008, și cu peste 20%
în sectorul public, în aceeași perioadă. Mai mult, în
anii 2013 și 2014, investițiile private își mențin scăderea anuală, iar în 2014 se diminuează și investițiile
publice, comparativ cu anul anterior. Îngrijorător este
faptul că mediul privat din România manifestă un interes redus pentru planul Juncker. O astfel de lipsă
de reacție este cauzată, într-o bună măsură, de dezvoltarea scăzută a pieței de capital din România, dar
și de lipsa de modalități prin care investitorii privați
pot accesa fondurile puse la dispoziție”.
Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Finanţări de aproape 18 miliarde de euro,
prin planul de investiţii Juncker
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» Comisia europeană (Ce) şi fondul
european de Investiţii (feI) au lansat o
garanţie în valoare de 121 de milioane de
euro pentru a sprijini IMM-urile din
sectoarele culturale şi creative prin
intermediul instituţiilor financiare.
Se aşteaptă ca această schemă să genereze
în următorii şase ani împrumuturi bancare
de peste 600 de milioane de euro.

Graţie iniţiativei din data de 30 iunie, feI va
putea oferi gratuit garanţii şi contragaranţii anumitor intermediari financiari, astfel încât aceştia
să poată furniza mai multe credite antreprenorilor
din mediile culturale şi creative. Băncile comerciale şi de retail, băncile de promovare şi alţi intermediari financiari care vor beneficia de garanţia
în valoare de 121 de milioane de lei vor sprijini
peste zece mii de IMM-uri dintr-o gamă largă de
sectoare, cum ar fi sectorul audiovizual (inclusiv
filme, televiziune, filme de animaţie, jocuri video
şi multimedia), festivaluri, muzică, literatură, arhitectură, arhive, biblioteci şi muzee, artizanatul
artistic, patrimoniul cultural, design, artă spectacolului, editare, radio şi artele vizuale.
Instrumentul financiar, creat în cadrul programului Europa creativă, care este programul principal al ue pentru sectoarele culturale şi creative,
va fi gestionat de fondul european de Investiţii, în
numele Comisiei europene. IMM-urile europene ar
trebui să beneficieze de schemă deja de la sfârşitul
acestui an.
Günther H. Oettinger, comisarul pentru economie digitală şi societate digitală, a salutat iniţiativa lansată joi: „Ideile și companiile creative
au nevoie să experimenteze și să își asume riscuri
pentru a prospera, în beneficiul societății și al
economiei noastre. Dorim să le sprijinim să obțină
împrumuturi bancare care, în mod obișnuit, nu lear fi fost acordate.”
Roger Havenith, directorul general adjunct al
feI, a declarat: „Sprijinirea întreprinderilor să se
www.adrmuntenia.ro

extindă și să aibă acces la soluții de finanțare bazate pe piață reprezintă o prioritate pe agenda
Comisiei Europene. Furnizarea de protecție împotriva riscului de credit și consolidarea capacităților organismelor de finanțare sunt două elemente
esențiale pentru a sprijini IMM-urile din sectoarele
culturale și creative. Mecanismul de garantare
pentru sectoarele culturale și creative pe care îl
lansăm astăzi va ajuta înființarea și dezvoltarea,
în întreaga Europa, a unor IMM-uri active în domenii diverse, de la filme și festivaluri până la
muzică și muzee.”
Iniţiativa de astăzi se înscrie în eforturile Comisiei de a sprijini investiţiile şi de a asigura o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi şi
a celor existente, care este obiectivul Planului de
investiţii pentru europa. Iniţiativa completează totodată activitatea desfăşurată în cadrul Strategiei
privind piaţa unică digitală, cu scopul de a crea
mediul adecvat pentru ca sectoarele culturale şi
creative, în special întreprinderile mai mici, să
prospere în era digitală.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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CE şi FEI lansează o nouă schemă de garanţii:
Stimularea IMM-urilor
din sectoarele culturale şi creative
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un nou ghid destinat finanţării mediului privat
a fost elaborat, la nivelul Ministerul Comunicaţiilor
şi pentru Societatea Informaţională, împreună cu
toate părţile interesate, astfel încât un nou apel
va fi lansat, cel mai probabil, la sfârşitul lunii august, conform declaraţiilor Adinei Moga, director
general OIPSI în cadrul ministerului.
Domnia sa a spus: „În urmă cu aproximativ o
lună și jumătate am lansat mediului privat o provocare. Am fost extrem de plăcut surprinsă să văd
că, după publicarea unei prezentări pe pagina de
Facebook a ministerului, peste 50 de solicitanți interesanți de fonduri, reprezentanți ai mediului privat, s-au prezentat la o discuție. I-am rugat să ne
spună ce nevoi și așteptări au de la minister pentru
ca noi să putem să răspundem cerințelor lor. Consultarea a fost foarte benefică și s-a ajuns la o dezbatere extrem de interesantă. S-au conturat, astfel,
câteva idei de finanțare a mediului privat. Oportunitatea de finanțare rezultată, în acest mod, a fost
înaintată Autorității de Management, care urmează
să găsească soluții pentru implementarea acestor
idei”. Doamna Moga estimează că la finalul lunii
august va fi lansat pe piaţă un nou apel privind finanţarea mediului privat.

Potrivit acesteia, una dintre cele mai mari
provocări în gestionarea fondurilor europene la
care a trebuit să răspundă direcţia pe care o reprezintă în cadrul ministerului, a fost dată de închiderea programului început în anul 2013, privind
Axa 3 de finanţare.
„Provocarea cea mai mare la care a trebuit să
răspundem a fost care va fi volumul fondurilor pe
care noi să încercăm să îl adunăm de pe piață din
supracontractare, în așa fel încât atunci când vom
închide acest program să avem un grad de absorbție
cât mai ridicat. A fost o provocare serioasă pentru
că trebuia să ținem cont, în acel moment, de posibilitățile interne legislative și trebuia să anticipăm
probleme viitoare pe care beneficiarii le vor avea
în desfășurarea contractelor. Pot să vă spun că acestei provocări i-am găsit pe parcurs rezolvare și sper
ca acest program să se închidă în scurt timp cu o
absorbție de peste 90%”, a explicat doamna Moga.
În ceea ce priveşte noul program de absorbţie
de fonduri derulat la nivelul ministerului, Adina
Moga precizat că, din totalul de 550 de milioane
de euro gestionat în prezent, doar 50 de milioane
sunt destinate sectorului privat (IMM-urilor).

» În următoarea perioadă,
Ministerul fondurilor europene
va crea un departament special
pentru pregătirea
proiectelor strategice.

de a scrie proiecte este foarte limitată. Vom folosi
banii de asistență tehnică de la Uniunea Europeană”, a spus Cristian Ghinea, ministru al fondurilor europene, în unei cadrul emisiuni de business.
Scopul noului departament pentru proiecte
strategice este să împiedice repetarea situaţiei
în exerciţiul financiar 2014 – 2020 şi să-i ajute beneficiarii, în special entităţile publice, să scrie
proiectele mari de infrastructură, spune ministrul.

Sursa: bursa.ro

Ministerul Fondurilor Europene va înfiinţa un departament
special pentru pregătirea proiectelor strategice

În următoarea perioadă, Ministerul fondurilor
europene va crea un departament special pentru
pregătirea proiectelor strategice şi va aduce experţi din marile bănci internaţionale.
„Avem banii, dar capacitatea administrației
www.adrmuntenia.ro

Sursa: finantare.ro
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Adina Moga, Ministerul Comunicaţiilor
şi pentru Societatea Informaţională:
„Un nou apel de finanţare destinat mediului privat
va fi prezentat în scurt timp”
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Reuniuni săptămânale la Ministerul Culturii,
pentru salvarea patrimoniului

» Începând cu luna iulie, Ministerul
Culturii va iniţia o serie de întâlniri cu
specialişti din Ordinul Arhitecţilor din
România, Institutul naţional al
Patrimoniului şi OnG-uri care au
preocupări constante în domeniul
protejării patrimoniului construit. Acestea
vor avea loc săptămânal şi se vor desfăşura
la nivel de ministru şi secretar de stat.

Întâlnirile au drept scop stabilirea unor măsuri
de intervenţie în cazuri punctuale pentru salvarea
unor monumente şi situri istorice, dar şi pentru
ameliorarea urgentă a legislaţiei.
„Starea gravă în care se află monumentele istorice la nivel național, presiunile dezvoltării urbane incoerente, corupția din sistem, lipsa resurselor și a instrumentelor de intervenție impun stabilirea unui dialog constant al celor implicați în
www.adrmuntenia.ro

salvarea și protejarea patrimoniului construit. Din
acest motiv, se impune construirea unei colaborări
instituționale între Ministerul Culturii și specialiștii din domeniu, care să devină permanentă”, comunică Ministerul Culturii. „Din păcate, în România, în ceea ce privește patrimoniul, nu există încă
evaluări ale pierderilor suferite în perioada comunistă sau a celor de după 1990. De asemenea, nu
deținem un inventar complet al situației monumentelor istorice din București și din țară. În acest context, Ministerul Culturii consideră prioritară chestiunea patrimoniului și intenționează să creeze instrumente suplimentare de lucru pentru salvarea
și protejarea monumentelor istorice. Important
este ca responsabilitatea acestui demers să fie
asumată atât de societate, cât și de uniunile de
specialiști și ONG-uri. Cu toții suntem beneficiarii
valorilor moștenite, iar asta implică o serie de responsabilități”, se mai afirmă în comunicatul MC.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

În cadrul primei conferinţe de presă organizată
de noua conducere a Consiliului Judeţean Argeş,
printre subiectele dezbătute în cadrul acestui eveniment, directorii Muzeului Goleşti, filofteia Pally
şi Iustin Dejanu, au făcut o scurtă prezentare a proiectului de reabilitare a complexului muzeal, ce a
fost realizat cu bani europeni, prin programul Regio.
Lucrările aferente proiectului „Amenajarea
Complexului Muzeal Golești – Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare”, finanţat în cadrul
Programului Operational Regional 2007-2013, Axa
prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1
„Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe”.
Obiectivul general al proiectului a fost conservarea, reabilitarea şi protejarea Complexului Muzeal Goleşti, un ansamblu arhitectural medieval din

cadrul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti,
în vederea valorificării potenţialului turistic cultural local pe piaţa turistică naţională şi internaţională.
Prin prezentul proiect s-au amenajat, reabilitat şi conservat: conacul, muzeul de etnografie,
turnul porţii, zidul de incintă cu 4 turnuri de colţ,
zidul de împrejmuire, parcul din jurul conacului,
aleile din parc şi parcarea.
Implementarea proiectului s-a finalizat joi, 30
iunie, conform Actului adiţional nr. 3 la contractul
de finanţare.
Valoarea totală a contractului a fost de
10.929.649,88 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 7.790.995,30 lei (fonduri nerambursabile feDR – 7.040.722,45 lei; fonduri de
la bugetul naţional – 594.452,94 lei; cofinanţarea
eligibilă a beneficiarului – 155.819,91 lei).

Sursa: ziarulargesul.ro

Conferinţa de finalizare a proiectului
de extindere şi modernizare a Școlii cu clasele
I-VIII din Ștefan cel Mare, realizat prin Regio

Călăraşi

Miercuri, 29 iunie, în comuna Ștefan cel Mare
s-a desfăşurat conferinţa de finalizare a proiectului „Extindere și modernizare Școala cu clasele IVIII”. Lucrările acestui proiect au fost demarate la
1 martie 2015, iar data iniţială de finalizare a fost
31 decembrie 2015, însă a fost necesară o prelungire, inveştiţia fiind terminată pe 30 iunie 2016.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.122.202,68
euro, adică 4.953.402,64 lei, din care: valoarea
neeligibilă 627.992,03 lei; valoarea totală eligibilă
de 3.380.792,29 lei; tVA de 944.618,32 lei. Contribuţia solicitantului în proiect a fost de 695.607,88
lei, din care: contribuţie la cheltuieli eligibile:
67.615,85 lei; contribuţie la cheltuieli neeligibile
627.992,03 lei, asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 3.313.176,44 lei. Proiectul de la
www.adrmuntenia.ro

Ștefan cel Mare a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de uniunea
europeană prin fondul european pentru Dezvoltare
Regională.
Sursa de finanţare a venit prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice, iar Organismul Interimar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Prezent la conferinţa de încheiere a proiectului „Extindere și modernizare Școala cu clasele IVIII”, primarul comunei Ștefan cel Mare, nicolae
Pandea, şi-a exprimat convingerea că investiţia va
contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie
în localitatea pe care o administrează.

Sursa: editia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a finalizat proiectul de reabilitare
a Complexului Muzeal Goleşti,
finanţat prin POR 2007 - 2013
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Dâmboviţa

Centru de informare turistică,
pe bani europeni

Astăzi, proiectul cu finanţare europeană a
ajuns la momentul final, obiectivul fiind amplasat
pe Platoul Prefecturii. echipa administrativă a primăriei este mulţumită că obiectivul investiţional
a fost dus până la capăt.
În data de 28 iunie, administratorul public al
municipiului, Liviu Stoica, şi managerul coordonatorul de proiect, Cerasela Paraschivescu, în prezenţa unor directori de servicii din primărie, au
susţinut conferinţa de finalizare a proiectului în

Giurgiu

Sursa: jurnaldedambovita.ro

90 de locuinţe sociale noi,
la Giurgiu

Lucrările la cele două blocuri de locuinţe sociale din cartierele Istru şi tineretului se desfăşoară
conform graficului. Pentru blocul din cartierul Istru
s-a turnat fundaţia şi se lucrează la diafragma între
parter şi etajul 1. Blocul va avea 20 de locuinţe sociale, din care 12 vor fi cu două camere, iar opt,
cu trei camere, şi este amplasat pe un teren mai
vechi de sport cu suprafaţa totală de 1.410 mp.
Circa 35 de miliarde de lei vechi, parţial de la Guvern, parţial de la bugetul local, sunt investite în
acest obiectiv destinat comunităţii giurgiuvene.
Contractul de finanţare cu MDRAP s-a semnat anul
trecut pe 16 iulie, iar pe 18 noiembrie a fost dat
ordinul de începere a lucrărilor.
În ceea ce priveşte stadiul lucrărilor de modernizare, reabilitare şi recompartimentare a fostului
cămin C2-Dunăreana din cartierul tineretului, strucwww.adrmuntenia.ro

cadrul căreia au fost punctate rezultatele şi obiectivele acestei investiţii realizate din fonduri externe.
Proiectul are o valoare totală de 506.862,45 lei
şi a avut ca obiectiv general crearea şi dotarea unui Centru de informare care să faciliteze accesarea informaţiilor privind date de interes general
referitoare la România, dar şi la municipiul târgovişte, în vederea valorificării potenţialului turistic
local pe piaţa turistică naţională şi internaţională.
Centrul de Informare şi Promovare turistică de la
târgovişte a fost construit de SC StAR S&R SRL, de
dotarea cu echipamente de specialitate s-a ocupat
SC StIL MOB MeDIA SRL, iar website-ul www.targovistea-turistica.ro, creat în cadrul proiectului, a
fost realizat de SC MASSeDA SOftWARe SRL.
Din luna martie până în prezent, aproximativ
300 de turişti din ţară şi din străinătate, în special
din Spania, Serbia, Italia şi Cipru, au trecut pragul
Centrului de Informare şi Promovare turistică de
la târgovişte.

tura metalică a mansardei de tip M1 + M2 este deja
realizată şi urmează să se pună şarpanta, să se facă
compartimentarea camerelor şi montajul tâmplăriei
din PVC. La partea de P+3 sunt realizate instalaţiile
sanitare, instalaţiile termice şi cele electrice, compartimentarea unităţilor locative este de asemenea
realizată şi mai urmează montarea pereţilor de rigips. După efectuarea finisărilor, se va trece la montarea aparatelor (calorifere, chiuvete etc.). Ordinul
de începere pentru acest obiectiv de investiţii a fost
dat pe 27 aprilie 2015. Căminul se modifică atât la
exterior, cât şi la interior, este mansardat, iar spaţiile locative existente sunt redimensionate, astfel
încât la terminarea lucrărilor în acest bloc să existe
70 de locuinţe sociale. Costul total al investiţiei este
de circa 2.140.000 de lei, cu tVA.
Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Centrul naţional de Informare şi
Promovare turistică, un proiect european
implementat de Primăria târgovişte în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007- 2013,
Axa prioritară 5- „Dezvoltarea durabilă și
promovarea turismului”, Domeniul major de
intervenţie 5.3 „Promovarea potențialului
turistic și crearea infrastructurii necesare, în
scopul creșterii atractivității României ca
destinație turistică”.
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Dezbatere publică
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

Ialomiţa

Prahova

INFO JUDEȚE

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a organizat marţi, 28 iunie, la Slobozia, o dezbatere publică
ce a avut ca temă analiza cadrului normativ referitor
la reducerea poluării cu nitraţi, măsurile pentru prevenirea poluării, precum şi sursele de finanţare pentru investiţiile ce susţin aceste demersuri.
Dezbaterea face parte din campania 2016 a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.
evenimentul s-a adresat autorităţilor publice locale,
autorităţilor cu responsabilităţi în domeniu, precum
şi specialiştilor, mediului academic şi societăţii civile
din judeţul Ialomiţa. La dezbatere au participat şi au
avut intervenţii reprezentanţi ai autorităţilor centrale, experţi din domeniul protecţiei mediului,
membri ai comunităţii academice, reprezentanţi ai
diferitelor instituţii implicate în implementarea, monitorizarea şi controlul Directivei nitraţi.
Dezbaterea a avut ca obiectiv realizarea unui dialog deschis între autorităţile locale judeţene, beneficiari şi finanţatori, în vederea creşterii accesului beneficiarilor din judeţul Ialomiţa la sursele publice de
finanţare a investiţiilor din cadrul Directivei nitraţi.
Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” a finanţat în judeţul Ialomiţa o investiţie ce
este finalizată în prezent - platforma comunală de

depozitare pentru gunoi de grajd de la Giurgeni, împreună cu echipamentul necesar - încărcător frontal, tractor cu remorci, cisternă vidanjă, maşină de
împrăştiat gunoi, în valoare de 1,21 de milioane de
lei. O platformă de depozitare a gunoiului de grajd
este de asemenea finalizată în comuna Jilavele.
Pentru perioada 2016 - 2022, proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu nutrienţi” dispune de
o sumă totală de 48 de milioane de euro pentru
investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi şi pentru măsuri de
consolidare a capacităţii instituţiilor cu rol în monitorizarea şi raportarea calităţii apelor.
Sursa: realitatea-ialomiteana.blogspot.ro

Noi termene de finalizare
a lucrărilor cu fonduri europene
pentru proiectele derulate prin POR

» Autorităţile publice locale
din municipiul Ploieşti s-au întrunit de
curând într-o şedinţă de îndată
pentru prelungirea termenelor pentru
lucrările derulate cu fonduri europene,
prin Programul Operaţional Regional
2007 - 2013.

În cadrul şedinţei, reprezentanţii administraţiei locale au aprobat ca pentru şase lucrări derulate cu fonduri europene să fie prelungit termenul
www.adrmuntenia.ro

de finalizare. Astfel, pentru pasajul de la Gara de
Vest, termenul de finalizare a fost prelungit până
la data de 30 iunie 2017. Alte cinci proiecte, respectiv proiectul privind căminul de bătrâni, Hipodromul Ploieşti, reabilitarea termică a blocurilor
9B1, B2, 9C, 9D1D2, 9e, dar şi proiectul „Realizarea Parcului Municipal Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centrul de
Excelență în Afaceri pentru Tinerii Intreprinzători” şi „Înlocuire tâmplărie la Colegiul I.L Caragiale”, au ca termen de finalizare 31.10.2016.
Sursa: primarph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Incubator necesar
nou-născuţilor prematur,
la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria

Teleorman

Maternitatea Spitalului Judeţean de urgenţă
din Alexandria şi alte nouă maternităţi din ţară vor
beneficia de incubatoare necesare îngrijirii medicale a nou-născuţilor născuţi prematur. Incubatoarele vor fi donate în cadrul campaniei „Grija pentru copii”, desfăşurată de Dorna, în parteneriat cu
organizaţia Salvaţi Copiii România, campanie a cărei ambasadoare a fost Simona Halep.
Campania a constat nu în donare de bani, ci
de secunde. Mai exact, românii au fost invitaţi să
doneze timp pentru a oferi o şansă la viaţă copiilor
născuţi prematur. Donaţiile de timp au putut fi făcute în două feluri: prin vizionarea clipului de
susţinere a campaniei, pe site-ul www.dorna.ro,
sau prin realizarea unui clip propriu de susţinere,
în intervalul februarie-aprilie 2016. Pentru fiecare
7.776.000 de secunde cumulate, Dorna a promis
că va dona câte un echipament de specialitate, dedicat îngrijirii copiilor născuţi prematur. În total,
s-au strâns secunde pentru 10 astfel de echipawww.adrmuntenia.ro

mente, care vor ajunge în cursul acestei luni în 10
maternităţi din ţară.
Dintre celelalte nouă maternităţi care vor beneficia de câte un incubator donat în cadrul campaniei sunt din regiunea Sud Muntenia următoarele
unităţi medicale: Spitalul Judeţean Călăraşi, Spitalul Judeţean de urgenţă Giurgiu şi Spitalul Judeţean de urgenţă Slobozia.
Copiii născuţi prematur pot petrece până la 3
luni în incubatoare, pentru a ajunge la parametrii
normali de viaţă, iar în această perioadă, fiecare secundă poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte.
În România, 1 din 10 copii se naşte prematur şi
are nevoie de îngrijire medicală specială încă din
prima oră de viaţă, ceea ce necesită echipamente
medicale performante şi medici specializaţi. Prin
dezvoltarea de programe de îngrijire, de sprijinire
şi de educare a tinerelor mame, peste o treime din
cazurile de mortalitate infantilă pot fi prevenite.
Sursa: ziarulmara.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
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 ARGEȘ
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
PLOEȘTEANU, Șerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 5 iulie 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.

