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Joi, 4 iulie, directorul Agenţiei»
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
Liviu Muşat, a participat la Mioveni,
la evenimentul de lansare a celui mai nou
parc tehnologic industrial şi ştiinţific.

Proiectul „Parc Tehnologic, Industrial şi Ştiin-
ţific în oraşul Mioveni”, promovat de Primăria ora-
șului Mioveni, are ca scop atragerea de noi inves-
titori, dezvoltarea mediului antreprenorial, pre-
cum și dezvoltarea relațiilor economice dintre com -
paniile locale și cele naționale și internaționale.
Proiectul va avea un puternic impact socio-econo-
mic, ca urmare a creării de locuri de muncă, a
creșterii competitivității economiei locale și atra-
gerii investițiilor directe. 

directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a
declarat la conferința de lansare a proiectului pro-
movat de Primăria orașului Mioveni, următoarele:
„Cred în soluţia dezvoltării parcurilor industriale
şi ştiinţifice. Ea reprezintă o bună oportunitate de
acţiune în parteneriat (administraţie, mediu de
afaceri, mediu universitar), de a dezvolta proiecte

complexe într-un spaţiu ordonat şi de a extrage
funcţiunea economică din vatra oraşelor către pe-
riferii, redând vatra funcţiunilor civico-edilitare”.

La conferința de lansare a proiectului au fost
prezenți peste 80 de participanți - reprezentanți
ai administrației publice locale și centrale, miniș-
trii, ambasadori, reprezentanți ai mediului acade-
mic, de cercetare și dezvoltare, ai instituțiilor de
credit, ai direcțiilor deconcentrate, ai mediului de
afaceri argeșean, precum și reprezentanți ai mass-
media.
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Parc tehnologic industrial şi ştiinţific, la Mioveni

Liviu Mușat, directorul AdR Sud Muntenia, a menționat că dezvoltarea parcurilor industriale și științifice reprezintă o bună oportunitate de
acțiune în parteneriat

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


Sesiune interactivă destinată beneficiarilor Regio
În data de 4 iulie, Agenţia pentru»

Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
organizat la sediul din Călăraşi o sesiune
interactivă destinată beneficiarilor de
fonduri nerambursabile Regio,
reprezentanţi ai autorităţilor publice
locale şi ai mediului privat de la nivelul
regiunii noastre.

În vederea sprijinirii beneficiarilor în imple-
mentarea corectă a proiectelor, alături de repre-
zentanții AdR Sud Muntenia a participat din partea
Autorității de Management pentru Programul ope-
rațional Regional - Luminița zezeanu, director di-
recția Autorizare Programe din cadrul Ministerului
dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În cadrul acestei întâlniri de lucru s-au purtat
discuții despre mecanismul cererilor de plată și
rambursarea cheltuielilor pentru proiectele finan-
țate prin Regio. Pentru a veni în sprijinul benefi-
ciarilor, experții AdR Sud Muntenia au prezentat
Instrucțiunea nr. 105, privind implementarea me-
canismului decontării cererilor de plată, ce a intrat
în vigoare încă din luna aprilie 2013. 

Cu această ocazie, beneficiarii au putut să-și
clarifice diferite probleme cu care se confruntă în
procesul de implementare a proiectelor derulate
cu sprijin financiar nerambursabil Regio.
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Luminița zezeanu (centru), directorul direcției Autorizare Programe din cadrul Ministerului dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
alături de reprezentanții AdR Sud Muntenia

Beneficiarii de fonduri nerambursabile Regio, prezenți în număr
mare, au fost informați despre noutățile aduse de Instrucțiunea
105, privind implementarea mecanismului decontării cererilor
de plată

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În data de 5 iulie, Agenţia pentru»
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
organizat, la Călăraşi, şedinţa de
constituire a Comitetului Regional de
Planificare (CRP) Sud Muntenia. În cadrul
reuniunii au fost prezentate Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare al CRP Sud
Muntenia şi analiza socio-economică din
cadrul Planului de Dezvoltare Regională
2014 - 2020.

Cuvântul de deschidere a ședinței a aparținut
directorului Agenției pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Mușat, care a declarat urmă-
toarele: 

„Mă bucur mult să fim astăzi (n.r.: vineri, 5
iulie) împreună la prima reuniune a membrilor Co-
mitetului Regional de Planificare, ocazie ce repre-
zintă un moment deosebit de important pentru re-
giunea noastră. Acest Comitet se constituie şi îşi
desfăşoară activitatea în baza unui ordin al minis-
trului dezvoltării regionale şi administraţiei pu-
blice şi are rolul de a aviza documentele progra-
matice ale regiunii în vederea supunerii lor spre
aprobare către Consiliul pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia. Planul de dezvoltare al regiu-
nii este un alt document pe care Comitetul îl avi-
zează, precum şi lista cu proiecte strategice. După
cum ştiţi, procedura prevede ca fiecare regiune să
îşi stabilească o listă de proiecte strategice, care
să facă parte din Planul de Dezvoltare Regională.
De asemenea, structura pe care o creăm astăzi
este cea care va evalua modul de implementare a
Planului de Dezvoltare Regională şi va aviza ra-
poartele de evaluare ce vor fi înaintate Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Con-
vingerea mea este că dumneavoastră veţi acorda
toată atenţia funcţionării acestui Comitet, pentru
că avem nevoie de o prezenţă şi o contribuţie în-
semnate la lucrările acestei structuri. După cum
ştiţi, marea majoritate a dumneavoastră fiind
membri ai Grupurilor de Parteneriat Local sau ai
Grupurilor Tematice Regionale, noi am parcurs de -
ja o serie de paşi importanţi pentru finalizarea

pla nului. Astăzi vă prezentăm analiza socio-eco-
nomică, elementul de bază al unui plan de dezvol-
tare, şi bineînţeles, aşteptăm încă o dată contri-
buţiile dumneavoastră.”

directorul AdR Sud Muntenia a prezentat mem -
brilor Comisiei, în încheiere, mesajul președintelui
Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, Mircea Cosma, „care şi-ar fi dorit foarte mult
să fie alături de noi, dar care ne asigură că pune foar -
te mult accent pe ceea ce vrem să facem la nivelul
regiunii şi ne asigură de tot sprijinul Consiliului
pentru dezvoltare. De asemenea, preşedintele Cos -
ma şi-a exprimat speranţa că acest Comitet va fi o
structură de bază a regiunii atât pentru perioada a -
ceasta financiară, cât şi pentru următoarea, mai ales
în contextul sporirii atribuţiilor către regiuni.”

Comitetul Regional pentru elaborarea Planului
de dezvoltare Regională, organizat și coordonat de
Agenția pentru dezvoltare, s-a constituit în con-
formitate cu prevederile Memorandumului Guver-
nului pentru aprobarea acțiunilor și documentelor
privind pregătirea accesării și implementării fon-
durilor europene în perioada 2014 – 2020, la nivelul
regiunii Sud Muntenia. Acesta este format din re-
prezentanți ai consiliilor județene și locale, ai ser-
viciilor deconcentrate ale instituțiilor publice cen-
trale, ai institutelor de cercetare și instituțiilor de
învățământ superior, ai mediului de afaceri, pre-
cum și parteneri economici și sociali.

Liviu Mușat, directorul AdR Sud Muntenia a susținut cuvântul
de deschidere a ședinței de constituire a Comitetului Regional
de Planificare Sud Muntenia

Şedinţa de constituire a Comitetului Regional
de Planificare Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Începe runda de evenimente destinate Grupurilor
de Parteneriat Local din Sud Muntenia pentru

pregătirea perioadei de programare 2014 - 2020
În luna iulie, Agenţia pentru»

Dezvoltare Regională Sud Muntenia va
organiza o nouă rundă de întâlniri de
lucru destinate Grupurilor de Parteneriat
Local din Sud Muntenia. Evenimentele
vor avea loc începând din această
săptămână în toate judeţele regiunii
de dezvoltare Sud Muntenia.

În scopul fundamentării priorităților de finan -
țare ale Planului de dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia 2014 – 2020, în cadrul celor șapte întâlniri de
lucru vor avea loc dezbateri pe marginea analizei
socio-economice a regiunii noastre, în urma căreia
se vor stabili indicatorii de monitorizare a Planului,
și, totodată, se vor prezenta criteriile la care vor
tre bui să răspundă proiectele strategice, ce vor fi
anexă la Planul de dezvoltare Regională.

directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a
anunțat la ședinta de constituire a Comitetului Re-
gional de Planificare Sud Muntenia că „vor demara
acţiuni în fiecare judeţ pentru întâlnirile cu Gru-
purile de Parteneriat Local, unde vor avea loc dis-
cuţii pe tema analizei socio-economice şi legate
de indicatorii stabiliţi pentru evaluarea proiecte-

lor strategice. La nivelul regiunii, Consiliul pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a luat decizia
de a înfiinţa un grup care să stabilească aceste cri-
terii, în baza cărora vom cataloga proiecte ca fiind
strategice pentru regiunea noastră. Există din fie-
care judeţ câte un membru în grup şi deja s-a
ajuns la o for mă finală a acestor criterii, care,
după dezbaterile de la întâlnirile Grupurilor de
Parteneriat Local, va fi înaintată spre aprobare
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia. Avem nevoie de criterii cât mai clare, cât
se poate de cuantificabile, de obiective şi, mai
ales, transparente.”.

elaborarea Planului de dezvoltare Regională
Sud Muntenia 2014 – 2020 se face în parteneriat,
a tât la nivel județean, cât și la nivel regional, cu au -
toritățile publice locale, instituții deconcentrate,
mediul academic, mediul privat, patronate/ sindi-
cate, onG-uri constituite în Comitetul Regional
pentru elaborarea planului, Grupuri tematice re-
gionale și Grupuri de parteneriat local.

toate materialele de programare pot fi con-
sultate pe site-ul nostru, la secțiunea Planificare
regională și parteneriate, link: http://www.adrmunte -
nia.ro/static/55/planificare-regionala-si-partene-
riate.html.

Ședințele destinate Grupurilor de Parteneriat Local se vor desfășura în fiecare județ al regiunii

http://www.adrmunte�nia.ro/static/55/planificare-regionala-si-parteneriate.html
http://www.adrmunte�nia.ro/static/55/planificare-regionala-si-parteneriate.html
http://www.adrmunte�nia.ro/static/55/planificare-regionala-si-parteneriate.html
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Liviu Dragnea:
Recensământul

reprezintă
un argument în plus
ca regiunile să fie

înfiinţate cât mai rapid
Recensământul reprezintă un»

argument în plus ca regiunile să fie
înfiinţate rapid, a declarat vineri
vicepremierul Liviu Dragnea, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei
publice.

În opinia acestuia, era normal ca recensămân-
tul să genereze controverse, dar nu trebuie să
existe pe tema acestuia atât de multe supărări,
pentru că România are nevoie de stabilitate.

Potrivit vicepremierului, dincolo de discuțiile
despre cvorumul de la referendumul de anul trecut
pentru suspendarea președintelui, recensământul
conține câteva lucruri „care pun serios pe gânduri”
referitor în principal la migrația populației, la miș-
cările demografice, la depopularea unor regiuni.

„Şi recensământul este un încă un argument
în plus pentru ca regiunile să fie înfiinţate cât mai
rapid, pentru a putea echilibra şi stabiliza această
reţea de dezvoltare de care am mai vorbit. (...)
Numai aşa se poate opri migraţia spre centrele
dezvoltate şi, pe de altă parte, plecarea din ţară”,
a susținut dragnea.

Acesta a subliniat că, dacă Legea fundamen-
tală va fi modificată prin referendum, proiectul de
regionalizare pe care îl coordonează va fi pus a
doua zi pe masa Guvernului.

„Dacă nu vom face referendum în acest an,
avem o variantă de rezervă în limitele actualei
Constituţii care să facă o jumătate de pas, urmând
ca cealaltă jumătate de pas să fie făcută anul vii-
tor. Am discutat cu primul-ministru şi a rămas că
ne gândim şi analizăm în continuare”, a adăugat
Liviu dragnea.

Sursa: www.agerpres.ro

Vicepremierul Liviu dragnea

Ramón Luis Valcárcel Siso: „Succesul regionalizării,
condiţionat de descentralizarea resurselor financiare”
Viceprim-ministrul Liviu dragnea, ministrul dezvol -

tării regionale și administrației publice, și Ramón Luis
Valcárcel Siso, președintele Comitetului Regiunilor (CoR),
au participat la seminarul organizat de MdRAP cu pri-
vire la procesul de regionalizare - descentralizare. La
se minar au luat parte, alături de reprezentanții MdRAP,
reprezentanții structurilor asociative ale administrați -
ei publice locale, aleși locali, membri ai CoR și reprezen -

tanți ai Consiliului Consultativ pentru Regionalizare
(ConReG). Cu această ocazie, președintele CoR, Ramón
Luis Valcárcel Siso, care este și președinte al Regiunii (Co -
munității Autonome) Murcia din Spania, a prezentat sis -
temul administrativ al statului spaniol, bazat pe mai mul -
te niveluri: 17 regiuni (denumite „comunităţi autonome”)
și un mare număr de municipii, zone metropolitane.

(continuare în pagina 7)

http://www.agerpres.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 6)
fiecare regiune are propria capitală și o struc-

tură politică unicamerală, aleasă prin vot univer-
sal, cu competențe de coordonare a serviciilor mu-
nicipale și de planificare strategică, pentru asigu-
rarea dezvoltării economice și sociale în regiune.
Municipiile au personalitate juridică și puteri exe-
cutive, cu competențe în sănătate, transport, ser-
vicii comunale ș.a.

totodată, Ramón Luis Valcárcel Siso a subliniat
că instituțiile europene, inclusiv Comitetul Regiu-
nilor, susțin proiectul regionalizării și descentrali-
zării inițiat de guvernul român: „Regionalizarea
din România este un lucru foarte bun, aplaudat de
toată lumea în Europa. Descentralizarea este cel
mai bun lucru pentru apropierea de cetăţean: eli-
mină birocraţia şi generează bunăstare. De pe
urma regionalizării vor câştiga cel mai mult cetă-
ţenii, dar e foarte important ca, în final, ei să
simtă, în continuare, că sunt români”.

În același timp, președintele CoR a făcut câ-
teva recomandări, conform cărora o administrație
eficientă și descentralizată trebuie să se bazeze
pe principiul subsidiarității, iar autonomia locală
trebuie să se realizeze prin alegerea democratică
a autorităților publice locale și să aibă în vedere
așteptările și cererile cetățenilor din fiecare re-
giune. de asemenea, descentralizarea administra-
tivă trebuie însoțită de descentralizarea resurselor
financiare: succesul întregului proces este condi-
ționat de acest factor.

„Statul trebuie să garanteze un cost real al
serviciilor pentru cetăţeni, care trebuie să fie
peste tot acelaşi. Altfel, unii oameni politici vor
dori să ofere servicii mai bune celor care i-au ales,
însă costurile acestora vor fi suportate de toată
ţara – în acest fel, nu vom mai putea controla de-
ficitul public, iar datoriile vor fi din ce în ce mai
mari. În acelaşi timp, controlul deficitului public
nu trebuie să scadă calitatea serviciilor oferite ce-
tăţenilor de către stat – de aceea trebuie stabilit
un cost uniform al serviciilor: un pat de spital tre-
buie să aibă acelaşi cost în orice regiune, acest lu-
cru trebuie să fie garantat de către stat.”, a su-
bliniat președintele CoR.

În ceea ce privește modelul optim al regionalizării,
Ramón Luis Valcárcel Siso consideră că sistemul cel
mai bun este cel care ia în considerare caracteris-
ticile țării și nevoile ansamblului populației și că,

pentru realizarea procesului de regionalizare - des-
centralizare, trebuie să se facă apel și la resursele
europene: „În proiectul de regionalizare - descen-
tralizare, să aveţi în vedere şi resursele puse la
dispoziţie de UE, nu doar cele naţionale. Acest
proces trebuie să fie rezultatul unui efort comun,
al României şi al Uniunii Europene.”

Viceprim-ministrul Liviu dragnea a vorbit des-
pre necesitatea regionalizării și descentralizării,
despre prejudecățile și certitudinile legate de
acest proces, despre criteriile funcționale pentru
delimitarea regiunilor și pentru identificarea
reședințelor acestora și a descris etapele care ur-
mează: „Vom continua dezbaterile locale, semina-
riile cu participare internațională, informarea pu-
blică. Cum ne propunem să convingem populația
și aleșii locali de nevoia regionalizării? Cred că ar
trebui să nu mai avem o atitudine defensivă, reac-
tivă: ori ne implicăm și devenim noi înșine factori
de diseminare, ori îi lăsăm pe alții să facă ce știu
și apoi ne plângem de rezultate. ţara își caută fiii!
unii acceptă provocările și le duc la capăt, alții nu.
Am mai avut o asemenea oportunitate în 2003, dar
s-a hotărât altceva și România a mai pierdut încă
zece ani în care putea să se dezvolte.”

În data de 2 iulie 2013, viceprim-ministrul Li-
viu dragnea a participat la cea de-a 146-a reuniune
a Biroului Comitetului Regiunilor, unde a prezentat
stadiul pregătirilor pentru procesul de regionali-
zare - descentralizare a României.

Sursa: regionalizare.mdrap.ro

Comitetul Regiunilor este Adunarea•
reprezentanților regionali și locali din
uniunea europeană, adunare politică
formată din aleși regionali și locali aflați,
conform declarației de misiune a
Comitetului, în serviciul integrării europene.
Biroul CoR este structura de conducere a
Comitetului, care stabilește programul
politic, urmărește implementarea lui și
coordonează lucrările sesiunilor plenare și
ale comisiilor.

Ramón Luis Valcárcel Siso a fost ales•
Președinte al Comitetului Regiunilor în luna
iulie 2012, pentru doi ani și jumătate,
succedându-i doamnei Mercedes Bresso,
președinta CoR din perioada anterioară.

http://regionalizare.mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Noi măsuri de îmbunătăţire a sistemului
de implementare a proiectelor finanţate

din fonduri europene 
Beneficiarii care implementează»

proiecte de extindere şi reabilitare a
reţelelor de apă şi canalizare finanţate
prin intermediul Programului
Operaţional Sectorial (POS) Mediu pot
încasa rambursări parţiale din fondurile
europene aferente stadiilor
intermediare de execuţie a lucrărilor.

Această măsură de îmbunătățire a sistemului
de implementare a proiectelor este reglementată
de un ordin comun al ministrului mediului și schim-
bărilor climatice și al ministrului fondurilor euro-
pene.

„Renunţăm la contrângerile artificiale care
blocau ritmul de decontare a fondurilor europene.
Acum, beneficiarii care au proiecte în derulare fi-
nanţate prin POS Mediu vor putea primi rambur-
sări parţiale din fonduri europene pentru stadiile
intermediare de execuţie a lucrărilor, pe baza
unor scrisori de garanţie bancară. Dacă la recepţia
proiectului se va constata că acesta nu corespunde
standardelor impuse, vor fi executate garanţiile
bancare pentru recuperarea sumelor plătite.
Luăm această măsură prin care flexibilizăm de-
contarea fondurilor alocate de Uniunea Europeană
din trei raţiuni: vrem să le punem beneficiarilor
la dispoziţie cât mai repede resursele financiare
de care au nevoie pentru a continua proiectele şi,
splimentar, accelerăm ritmul de absorbţie a fon-
durilor europene”, a declarat ministrul fondurilor
europene, eugen teodorovici.

o altă măsură de îmbunătățire a implementă-
rii proiectelor este cea prin care li se dă benefi-
ciarilor posibilitatea de a prelungi contractele de
supervizare a lucrărilor de extindere și reabilitare
a rețelelor de apă și canalizare până la finalizarea
proiectelor. Și această măsură a fost adoptată
printr-un ordin comun al ministrului mediului și
schimbărilor climatice și al ministrului fondurilor
europene.

„Este firesc ca firmele care supervizează im-

plementarea proiectelor de apă şi canalizare tre-
buie să-şi asume răspunderea pentru toate avizele
şi certificările pe care le-au emis din momentul
începerii implementării unui proiect până la fina-
lizarea acestuia. Din acest motiv, prin acest Ordin
permitem prelungirea contractelor de supervizare
a implementării unui proiect de lucrări chiar dacă
perioada de implementare a acestuia este mai
mare decât cea prevăzută iniţial. Această măsură
va uşura substanţial implementarea proiectelor
de mediu, care sunt extrem de importante pentru
creşterea nivelului de trai al românilor”, a decla-
rat ministrul fondurilor europene.

Ambele acte normative au fost publicate în
Monitorul oficial nr. 401 din 3 iulie 2013.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Noul prag pentru achiziţia directă»
este de 30.000 de euro pentru bunuri
şi servicii, respectiv 100.000 de euro
pentru lucrări.

„Art. 19. - Autoritatea contractantă achiziţio -
nează direct produse, servicii sau lucrări, în mă-
sura în care valoarea achiziţiei, estimată conform
prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol,
nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 de euro,
exclusiv TVA, pentru fiecare achiziţie de produse
ori servicii, respectiv a 100.000 de euro, exclusiv
TVA, pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia
se realizează pe bază de document justificativ.”

Puteți consulta toate modificările aici: www.mo -
nitoruloficial.ro/emo nitor new/e mon view mof.php?
fid=MS42otczMtgzotuwodAyRSszMA.
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Guvernul României a aprobat un nou împrumut
pentru plata facturilor către beneficiarii

de fonduri europene
Guvernul României a aprobat în ședința din

data de 4 iulie un nou împrumut de la trezoreria
Statului pentru a pune la dispoziția Autorităților
de Management ale programelor operaționale re-
sursele necesare pentru plata facturilor către be-
neficiarii de fonduri europene.

„Guvernul României a aprobat un împrumut
în valoare de aproximativ 1,3 miliarde de lei, care
va asigura resursele necesare pentru efectuarea
de noi plăţi către beneficiari. Alocarea de noi fon-
duri demonstrează angajamentul ferm al Guver-
nului de a susţine în continuare implementarea
proiectelor finanţate din fondurile UE. În acelaşi
timp, noul împrumut sprijină majorarea ratei de
absorbţie, deoarece banii achitaţi beneficiarilor
vor fi rambursaţi României de către Comisia Eu-
ropeană după ce vor fi transmise documentele ne-
cesare”, a declarat ministrul fondurilor europene,
eugen teodorovici.

noile fonduri vor fi folosite pentru efectuarea

de plăți către beneficiarii de finanțări contractate
prin intermediul a cinci programe: Programul ope-
rațional Sectorial dezvoltarea Resurselor umane,
Programul operațional Sectorial Mediu, Programul
operațional Sectorial Creșterea Competitivității
economice, Programul operațional Regional, respec -
tiv Programul operațional dezvoltarea Capacității
Administrative.

Pentru plata facturilor către beneficiarii pro-
iectelor finanțate prin intermediul Programul ope-
rațional Sectorial dezvoltarea Resurselor umane
au fost alocate fonduri în valoare de 450 milioane
de lei. totodată, pentru efectuarea de plăți către
beneficiarii Programului operațional Sectorial Me-
diu a fost alocată suma de 350 milioane de lei, iar
pentru achitarea facturilor eligibile prezentate de
beneficiarii Programului operațional Sectorial
Creșterea Competitivității economice - aproxima-
tiv 270 milioane de lei.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

OUG nr. 34/2006 a fost modificată
prin Legea nr. 193/2013

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS42OTczMTgzOTUwODAyRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS42OTczMTgzOTUwODAyRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS42OTczMTgzOTUwODAyRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS42OTczMTgzOTUwODAyRSszMA
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Bugetul UE: Parlamentul acceptă pachetul
negociat pentru 2014 - 2020

Parlamentul a aprobat miercuri»
rezultatul negocierilor cu Consiliul
privind bugetul UE pe termen lung -
Cadrul financiar multianual - pentru
perioada 2014 - 2020. 

La 19 iunie, negocierile ajunseseră la un re-
zultat pe care Parlamentul l-a considerat insufi-
cient, de aceea au fost reluate săptămâna trecută
în pregătirea Consiliului european. Președintele
Parlamentului, Martin Schulz, negociatorul-șef Alain
Lamassoure (PPe, fR), prim-ministrul enda Kennz,
ministrul de externe eamon Gilmore și președinte -
le Comisiei europene, jose Manuel Barroso, au înche -
iat un acord care a obținut sprijinul principalelor gru -
puri politice din Parlament și al statelor membre.

Parlamentul a obținut prioritățile cheie din man -
datul său de negociere, anume o flexibilitate aproa -
pe totală de mutare a fondurilor neachitate (cre-
dite de plată) de la un an la altul și o largă flexibi -
litate de mutare a angajamentelor de la un an la
altul și dintr-o categorie de cheltuieli în alta în sco-
pul de a facilita combaterea șomajului în rândul
tinerilor, cercetarea și programul erasmus pentru
toți și de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii.
flexibilitatea este necesară și pentru a asigura
cheltuirea fiecărui euro din buget pentru ce este
cea mai mare nevoie, mai ales în contextul în care
bugetele anuale vor scădea.

un succes important al Parlamentului a fost
introducerea „clauzei de revizuire”, ce va da po-
sibilitatea viitorului Parlament și viitoarei Comisii
să aibă un punct de vedere asupra bugetului, evi-
tând să fie pe parcursul mandatului lor prizonierii
deciziilor Parlamentului și Comisiei actuale.

Comisia va prezenta o revizuire a funcționării
cadrului financiar multianual, având în vedere si tu -
ația economică respectivă. o atenție deosebită va
fi acordată alinierii viitoarei durate a cadrului mul-
tianual - în prezent de șapte ani - la ciclurile politi -
ce de cinci ani din instituțiile europene. Revizuirea va
fi însoțită de o propunere legislativă de revizuire.

Consiliul a afirmat că își va ține promisiunea de
a achita plățile rămase pentru 2013, estimate la 11,2
miliarde de euro. Miniștrii economiei și ai finan țe -

lor din statele membre vor lua o decizie oficială
privind prima tranșă de 7,3 miliarde până pe 9 iulie
cel mai târziu și vor decide în toamnă a doua tran -
șă. Acesta a fost un aspect important pentru Par-
lament, întrucât deputații au dorit să fie siguri că
bugetul 2014 - primul din noul cadrul financiar mul -
tianual - nu va fi încărcat de facturi neplătite. Par-
lamentul nu își va da acordul pentru Regulamentul
cadrului financiar multianual și nici nu va adopta
bugetul 2014 până când Consiliului nu va adopta
aceste modificări bugetare care să acopere defi-
citul rămas, așa cum a fost identificat de Comisie.

În discuțiile finale a fost stabilit că fondul de
ajutor european pentru cele mai defavorizate per-
soane va crește de la 2,5 miliarde de euro la 3,5
miliarde de euro. Miliardul suplimentar poate fi
utilizat de statele membre, dacă vor, pentru sche -
ma de distribuție a hranei.

Rezultatul negocierilor va fi cuprins într-un re-
gulament și într-un acord interinstituțional anexat
pe care Parlamentul va trebui să îl aprobe cu ma-
joritatea membrilor săi plus unu. Parlamentul este
gata să aducă la vot regulamentul privind cadrul
financiar multianual și acordul interinstituțional,
în toamnă, de îndată ce condițiile tehnice și legale
pentru finalizarea textelor relevante vor fi înde-
plinite, astfel încât documentele să reflecte acor-
dul general încheiat între Consiliu și Parlament.

Sursa: www.europarl.europa.eu

Plenul Parlamentului european

http://www.europarl.europa.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio și are
responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din Regio puteți obține
contactând experții Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Până în data de 8 iulie 2013, la sediul Agenției
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 891 de proiecte, prin care se solicită finan-
țare nerambursabilă prin Regio (Programul operațio-
nal Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană
pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul Pitești,

PId-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri Integrate
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.

de asemenea au fost semnate 491 de contracte
de finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.891.373.801,56 lei. din cele 491 de contracte
semnate 35 de proiecte au fost reziliate.

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

* * *
oRGAnISMuL InteRMedIAR PentRu tuRISM:

Ministerul economiei, direcția Gestionare fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poștal 010873, Bu-
curești, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro

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


județul Călărași ar putea beneficia
de cea mai mare investiție privată de
după Revoluție. Reprezentanții Cj Că-
lărași au declarat că cei de la ALRo Sla-
tina ar putea ajunge la Călărași, și nu
pentru producție de aluminiu, ci pentru
construirea unei hidrocentrale pe du-
năre care să-i furnizeze energie electri -
că proprie. „Am vorbit cu consultantul
care a adus Saint-Gobain-ul în Călăraşi
şi cu care vreau să intru într-o discuţie
cu nişte reprezentanţi ai ALRO Slatina,
nu să aducem aluminiul la Călăraşi, ci
să facem o hidrocentrală. ALRO Slatina
vrea să aibă energie electrică proprie
şi există această posibilitate de a face
la Călăraşi o hidrocentrală”, a declarat
președintele Cj Călărași. 

ALRo are în vedere trei localități
pentru construirea acestei hidrocen-
trale, a cărei investiție este estimată la
circa 800 de milioane de euro, și anume
turnu Măgurele, Călărași și Măcin, jude -
țul tulcea. 

Sursa: www.arenamedia.ro

Încă un municipiu în Argeş!»
Localitatea Mioveni ar putea trece de la
rangul de oraş la cel de municipiu.

este posibil ca transformarea administrativă,
precedată de procedurile legale, să se producă la
finele anului în curs, cel mai probabil în luna de-
cembrie.

Mioveniul ar fi cel de-al patrulea municipiu al
județului. În prezent sunt trei: Pitești, Curtea de
Argeș și Câmpulung Muscel. din punctul de vedere
al populației stabile, Mioveniul este cea de-a doua
localitate a Argeșului, după Pitești, numărând circa
32.000 de locuitori. orașul s-a dezvoltat în ultimii ani,
în special datorită uzinelor „Automobile Dacia”.

Sursa: www.epitesti.ro
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Mioveniul, de la oraş la municipiuArgeş

Călăraşiul ar putea fi varianta
ALRO Slatina pentru construirea unei hidrocentrale
Călăraşi

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


13Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 141 / 2 - 8 iulie 2013

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

IN
FO

 JU
D

EŢE

Succes deplin pentru
Colegiul Cantacuzino la Bruxelles

Grupul „Alianţa Europeană” și „Comitetul Regiu -
nilor” de pe lângă Comisia europeană de la Bruxelles
au organizat în perioada 2 - 4 iulie cea de-a șaptea
ediție a concursului „Secondary Schools Competition”.

România a fost reprezentată cu succes de o
delegație a Colegiului național „Constantin Cantacu-
zino” târgoviște, compusă din elevele Grecu An-
dreea, Popescu Izabela, Gheorghe Andreea și de di-
rectorul instituției, prof. Gabriela Istrate. Pentru cele
11 școli participante a fost un bun prilej de a-și pre-
zenta activitatea și regiunea natală la Comisia euro-
peană, de a face schimb de idei cu celelalte școli din
Anglia, Polonia, Irlanda, Lituania, Slovacia, estonia
sau Scoția, de a lega prietenii, ca suport pentru vii-
toare parteneriate educaționale.

Președintele Comitetului Regiunilor, Ramon Luis
Valcarcel Siso, a vorbit în deschiderea competiției
despre importanța cooperării europene în domeniul
educației, exprimându-și speranța că acest eveni-
ment va contribui la dezvoltarea competențelor de
care tinerii au nevoie pentru a reuși în viitoarea lor
carieră. A apreciat că tinerii reprezintă o resursă im-
portantă pentru viitorul ue, fiind cei care vor duce

europa mai departe.
În prezentarea lor, elevele târgoviștene au arătat

prin ce este unic Colegiul Cantacuzino în sistemul edu -
cațional, cum s-a remarcat la nivel regional și național
prin premiile obținute la pedagogie, istorie, religie,
limba română sau oratorie. 

Acest concurs contribuie la dezvoltarea expe -
rien țelor de învățare, prin schimbul de bune practici
pe care îl oferă, dar și la afirmarea diversității în ue,
a moștenirii locale, a valorilor naționale integrate în
valorile europene. Implicarea copiilor în acest proiect
le-a sporit încredere în capacitatea lor de a face față
provocărilor prezente și viitoare, contribuind la îmbu -
nătățirea competitivității europei. „Apreciem parti-
ciparea noastră la ‘Secondary Schools Competition’,
ediţia 2013, drept o reuşită deplină, prin prestaţia
excelentă a echipei şi prin mesajul lansat către ce-
lelalte şcoli de a crea un parteneriat care să permită
pe viitor comunicarea interculturală în scopul spriji-
nirii elevilor şi profesorilor pentru atingerea poten -
ţialul maxim”, a declarat directoarea Colegiului națio -
nal „Constantin Cantacuzino”.

Sursa: www.gazetadambovitei.ro

Dâmboviţa

Cu ocazia marcării zilei europene a dunării (29
iunie) la nivel național, Catedra Internațională
onorifică în sprijinul Strategiei ue pentru Regiunea
dunării (CIo-SueRd), coordonată de euRoLInK-
Casa europei, a ales în acest an Municipiul Giurgiu
drept loc de desfășurare a manifestărilor în onoa-
rea acestui moment. 

evenimentul, desfășurat în data de 28 iunie,
a fost co-patronat de Ambasada Austriei și Camera
deputaților și s-a bucurat de prezența Coordona-
torului național al Strategiei ue pentru Regiunea
dunării, doamna ministru plenipotențiar Carmen
PodGoReAn.

În urma reuniunii, inviații și participanții au

agreat ideea unei intensificări a eforturilor de co-
operare a celor două orașe înfrățite Giurgiu –
Russe, în cadrul unui proiect major la scară dună-
reană privind revitalizarea orașelor portuare, pre-
cum și importanța pe care decidenții politici și fi-
nanciari bancari o pot avea în bancabilizarea pro-
iectelor și fructificarea în mod superior a celor
două mari evenimente pe care le va găzdui în luna
octombrie România: forumul Anual dunărean, or-
ganizat de Guvernul României, în parteneriat cu
Comisia europeană, și dialogul financiar dună-
rean, organizat de Banca Centrală a Austriei, fiind
găzduit de Banca națională a României.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Racordarea Portului şi Judeţului Giurgiu
la relansarea Regiunii Dunării prin

Biroul de Informare şi Reprezentare CIO-SUERD

Giurgiu

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


La sfârșitul lunii iunie, la Sinești, a fost inaugurat
drumul județean 402, ce face legătura dintre județele
Ialomița și Ilfov. drumul are o lungime de 1,43 kilometri
și a costat 1,4 milioane de lei, banii provenind din buge tul
Con siliului județean Ialomița, iar construcția a durat 15 luni.

Prezent la eveniment, Silvian Ciupercă, președinte -
le Cj, a vorbit despre importanța acestei realizări. „Dru-
mul are o importanţă şi strict legată de comunitatea
din Sineşti, însă cea mai mare importanţă este cea le-
gată de două proiecte majore, pe care CJ le dezvoltă,
şi anume proiectul conectării foarte bune a Ialomiţei
cu judeţele vecine, în vederea creşterii activită ţilor eco-
nomice şi atractivităţii pentru locuire, dar şi în vederea
dezvoltării unor proiecte de interes zonal şi regional.
Noi vrem să modernizăm toate accesele către ju deţele
vecine, în aşa fel încât să avem ca rezultat un feed back
economic al acestor investiţii”, a declarat acesta.

Construcția drumului face parte dintr-un proiect
mai larg, ce va cunoaște o dezvoltare mai puternică abia

anul viitor. „Noi dezvoltăm un proiect pe care acum îl
lansăm public, şi care se numeşte ‘Drumul bălţilor’ şi
care are ca obiect principal punerea în valoare a acestui
potenţial extraordinar pentru turismul de pescuit şi
agrement. Este un proiect care se va dezvolta foarte
serios începând de anul viitor, el înglobează şi această
mică lucrare şi care demonstrează cum încercăm să ară-
tăm că anumite fragmente din comunele judeţului Ia-
lomiţa trebuie să arate ca un cartier de oraş”, a mai
adăugat Silvian Ciupercă.

Primarul din Sinești, Constantin Andrei, speră ca, în
cel mai scurt timp, prin investiții masive, comuna să poa -
tă să aspire la statutul de oraș. „Sperăm ca pe viitor Con -
siliul Judeţean Ialomiţa să investească cât mai mulţi
bani în comuna Sineşti, să devină, într-adevăr, o zonă ur -
bană. Încercăm să facem cât mai multe, să atragem bu-
cureşteni, să dezvoltăm zona, să vină investitori şi, pe
viitor, această comună să devină oraş”, a declarat edilul.

Sursa: www.observator24.ro

joi, 4 iulie, președintele Consiliului pentru dez -
voltare Regională Sud Muntenia și al Cj Prahova,
Mircea Cosma, a participat la cea de-a treia ediție
a foRuMed (bienala țărilor din zona Mediteranei),
eveniment ce a avut loc în localitatea Pescara din
Regiunea Abruzzo - Italia.

Președintele Mircea Cosma a prezentat în ca-
drul conferinței principalele oportunități de
investiții și de afaceri în județul Prahova, precum
și posibilitățile de cooperare între firmele din ță -
rile bazinului mediteranean și cele prahovene. to-
todată, președintele Mircea Cosma a lansat o pro-
vocare celor prezenți reafirmând importanța cre ă rii
unui nou concept economic (Mare Nostrum), prin
realizarea unui zone de liber schimb și a unei piețe pre -
ferențiale pentru țările din zona Mării Mediterane.

La eveninent au mai participat franco frattini –
ministrul italian de externe, Antonio tajani – vice -

președintele Comisiei europene, Angelino Alfano –
vicepreședintele Consiliului, emma Bonino – minis-
trul afacerilor externe, flavio zanonato – ministrul
dezvoltării economice, Gaetano Quagliariello – mi-
nistrul pentru Reforme, Paola Pelino – vice pre șe -
din tele Comisiei de Industrie, Comerț și turism, An-
tonio Razzi – secretarul Comitetului pentru Afaceri
externe, Gianni Chiodi – guvernatorul Regiunii A -
bruzzo, Alfredo Castiglione – vicepreședintele Re-
giunii Abruzzo, Gaetano Vernarelli - președintele
Asociației CIIR și reprezentanți ai mediului de afa-
ceri din România și Italia.

totodată, președintele Mircea Cosma a defi-
nitivat și ultimele detalii legate de semnarea Acor-
dului de Cooperare între județul Prahova și Regiu-
nea Abruzzo, acord ce va fi semnat în luna septem-
brie a.c..

Sursa: ph-online.ro
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S-a inaugurat Drumul Judeţean 402
de la Sineşti

Ialomiţa

Mircea Cosma, preşedintele
CpDR Sud Muntenia, lansează conceptul

„Mare Nostrum”

Prahova

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.ph-online.ro
http://www.observator24.ro
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„Peisaj urban” –
Expoziţie de fotografie dedicată

zilelor Alexandriei
În cadrul serbărilor prilejuite»

de „Zilele Municipiului Alexandriei”,
odată cu fiecare ediţie, concursul de
fotografie s-a bucurat de tot mai mulţi
adepţi, pasionaţi, care, indiferent de
vârstă şi de faptul că au câştigat sau nu,
ei au continuat să fotografieze în goană
după cele mai expresive imagini.

În acest an, concursul de fotografie a ajuns la
cea de-a V-a ediție și se adresează tuturor cetățe-
nilor cu domiciliul în municipiul Alexandria, ale că-
ror fotografii trebuie să se încadreze în tema „Pei-
saj urban”.

Regulamentul de participare este unul destul
de strict. fiecare concurent poate înscrie maxim
trei fotografii, iar imaginile ce nu respectă preve-
derile din regulament vor fi excluse din concurs.
Se acceptă doar fotografii digitale și nu se acceptă
fotografii realizate cu telefonul.

La ediția din acest an, fiecare fotografie va fi
însoțită de un titlu, precum și de o scurtă descriere
despre locul în care a fost realizată, ce reprezintă
cadrul respectiv, unde și când a fost făcut, cât și
alte aspecte. Participantul la concurs își asumă, prin
înscriere, că este autorul fotografiei / fotografiilor

înscrise, orice abatere de la această regulă atră-
gând excluderea din concurs, precum și consecin-
țele legislației privind drepturile de autor.

organizatorul nu își asumă răspunderea pen-
tru fotografii însușite în mod ilegal de către con-
curenți.

Participantul permite utilizarea fotografiei/
fotografiilor sale în scopuri necomerciale în mediul
online (site-ul organizatorului, pagina de facebook
etc.), precum și în alte prezentări și materiale pu-
blicitare realizate în scopul mediatizării evenimen-
tului „Zilele Municipiului Alexandria” în anul cu-
rent, precum și în edițiile viitoare.

fotografiile pot fi trimise prin e-mail, la adre -
sa: primalex@alexandria.ro, iar câștigătorul va fi
desemnat în baza punctajului acordat de un juriu
format din specialiști.

Ca noutate, față de edițiile anterioare, de
această dată se acordă și premiu de popularitate
pentru fotografia ce va primi cele mai multe like-
uri pe pagina de facebook, https://www.face-
book.com/PrimariaAlexandria.

Cei care vor să intre în această competiție se
pot înscrie la sediul Primăriei Alexandria sau la te-
lefon 0247.317732, int. 133.

ultima zi pentru înscrieri este 25 august.
Sursa: www.ziarulmara.ro

Teleorman

Centrul municipiului Alexandria

http://www.ziarulmara.ro
https://www.facebook.com/PrimariaAlexandria
https://www.facebook.com/PrimariaAlexandria
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Semnal / 8 iulie 2013

Argeșul / 8 iulie 2013

toP Argeș / 7 iulie 2013

Curierul zilei / 8 iulie 2013

ProArgeș / 6 iulie 2013

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Agerpres / 5 iulie 2013Arena / 5 iulie 2013

fonduri-structurale.ro / 5 iulie 2013obiectiv / 5 iulie 2013

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


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare ReGIo Sud Muntenia

și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CăLăRAȘI

Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769; 
Fax / 0242/313.167; 
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul județean ARGeȘ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Pitești,
jud. Argeș
Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul județean dÂMBoVIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. târgoviște, jud. dâmbovița
Tel. / 0245/220.647
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul județean GIuRGIu

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul județean IALoMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul județean PRAHoVA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, sediul Consiliului județean Prahova,
B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/627,
mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul județean teLeoRMAn

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358
Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

direcția dezvoltare și Comunicare

Daniela TRAIAN - director adjunct
Cristina RADU - șef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM 
Marius CHIRCĂ
Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
info.regio@adrmuntenia.ro
Website / www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
Editor / Serviciul Comunicare
Data publicării / 8 iulie 2013

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare
săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le

desfășurați. dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției
dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spații), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în

viitoarea ediție a newsletter-ului.

Materialele de informare vor fi transmise la adresa de e-mail
comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi publicat pe site-ul
Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic

săptămânal tuturor membrilor Rețelei de Informare ReGIo Sud
Muntenia, membrilor Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud

Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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

