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În data de 5 martie, la Giurgiu a avut loc şedin -
ţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR)
Sud Muntenia, în care ADR Sud Muntenia a prezen-
tat bilanţul activităţii derulate în anul 2014. Mem-
brii Consiliului au aprobat la această reuniune ur-
mătoarele hotărâri ce vizează: raportul de activi-
tate financiar-contabilă pentru anul 2013, modifi-
carea şi completarea Regulamentului de organi-
zare şi funcţionare al Agenţiei, organigrama, statul
de funcţii, Contractul colectiv de muncă şi bugetul
pentru anul 2015. De asemenea, în cadrul şedinţei
au fost aprobate Planul de Dezvoltare Regională
Sud Muntenia pentru perioada de programare 2014 –
2020 şi Acordul de colaborare în domeniul dezvol-
tării regionale între ADR Sud Muntenia şi ADR Sud
din Republica Moldova. Aprobate au mai fost şi pro-
iectele privind Comisia de cenzori şi desemnarea
reprezentanţilor regiunii noastre de dezvoltare în
Comitetul de Monitorizare al Programului opera-
ţional Regional 2014 - 2020. totodată, au fost apro-
bate proiectele de hotărâre privind sumele afe-
rente contribuţiei proprii a Agenţiei pentru proiec-
tele New Start – Life coaching and mentoring em-
powerment for women for a new start şi MyBusi-
ness – Empowering entrepreneurial skills and un-
leashing potential of unemployed seniors. 

În cea de-a doua parte a şedinţei au fost pre-
zentate stadiul implementării Programului opera-
ţional Regional 2007 - 2013 şi a Programului ope-
raţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Eco-
nomice”, gestionate de Agenţie în calitate de or-
ganism Intermediar, şi a Programului de Cooperare
transfrontalieră Ro – BG, pentru care BRCt Călă-
raşi asigură secretariatul tehnic. De asemenea,
membrii CpDR Sud Muntenia au primit informaţii
utile despre oportunităţile de finanţare din viitorul
PoR, pentru perioada 2014 – 2020 (draftul publicat
în luna ianuarie 2015).

(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
totodată, în cadrul şedinţei de la începutul lu-

nii martie, Consiliul pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia şi-a stabilit o nouă conducere. Astfel,
mandatul de preşedinte a fost preluat de către dom -
nul Răducu George filipescu, preşedintele Con si -
liului judeţean Călăraşi, iar mandatul de vicepre-
şedinte a revenit domnului Adrian țuţuianu, preşe -
dintele Consiliului judeţean Dâmboviţa. Potrivit Re -
gulamentului de organizare şi funcţionare al CpDR
Sud Muntenia, Consiliul alege un preşedinte şi un
vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai ace-
luiaşi judeţ, aceste funcţii fiind îndeplinite, prin ro -
taţie, pentru un mandat de un an, de către preşe-
dinţii consiliilor judeţene. 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Mun -
tenia este organismul regional deliberativ, fără per -
sonalitate juridică, care este constituit şi funcţionea -
ză pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dez -
voltare Sud Muntenia, în scopul coordonării acti-
vităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din
politicile de dezvoltare regională. CpDR Sud Mun-
tenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de
la nivelul fiecărui judeţ din regiunea noastră (Argeş,
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi
teleorman), după cum urmează: preşedintele con-
siliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale
municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşe -
neşti, reprezentantul consiliilor locale comunale.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Consiliul pentru Dezvoltare Regională a aprobat
Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia

pentru 2014 - 2020
Consiliul pentru Dezvoltare»

Regională (CpDR) Sud Muntenia a aprobat,
în cadrul şedinţei ordinare din data
de 5 martie, Planul de Dezvoltare
Regională (PDR) Sud Muntenia pentru
perioada de programare 2014 – 2020.

Planul de Dezvoltare Regională reprezintă do-
cumentul fundamental privind necesarul de finan -
ţare din fonduri europene şi alte fonduri interna -
ţio nale sau naţionale la nivel regional, fiind instru-
mentul prin care regiunea Sud Muntenia îşi promo-
vează priorităţile şi interesele în domeniul econo-
mic şi social, reprezentând în acelaşi timp contri -
bu ţia regiunii la elaborarea Planului naţional de
Dezvoltare.

Acest document a fost elaborat de personalul
de specialitate din cadrul Agenţiei în perioada 2012 –
2014, în baza Metodologiei privind planificarea dez -
voltării regionale 2014 – 2020, metodologie emisă de
către de Ministerul Dezvltării Regionale şi Adminis -
traţiei Publice, care stabileşte conţinutul cadru şi
criteriile minime în ceea ce priveşte aspectele de
elaborare participativă a planificării dezvoltării re-
gionale. 

În cursul anului 2013, Planul pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia 2014 - 2020 a fost trimis
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminis -
tra ţiei Publice şi apoi supus procesului de evaluare
ex-ante, realizat de către firma de consultanţă
ernst & Young, conform contractului semnat cu Mi-
nisterul fondurilor europene.

În luna septembrie 2014, ADR Sud Muntenia a pri-
mit Raportul final de evaluare a PDR din partea firmei
ernst & Young, prin care se conchide că a cesta este
un document relevant pentru nevoile regiunii, ce are
coerenţă externă şi internă. Astfel, experţii firmei
ernst & Young au apreciat că Planul de Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia este rezultatul unui amplu pro-
ces partenerial, în care au fost implicaţi aproape 400
de parteneri, ce au lucrat la acest document progra-
matic de-a lungul a trei ani. Planul, conform raportului
de evaluare, are relevanţă strategică mare, dovedită
de portofoliul de proiecte cu potenţial de finanţare,
anexat acestui document. tot în raportul evaluatorilor
este evi denţiat că analiza socio-economică din PDR
este de calitate, bazată pe date statistice actualizate
şi cuprinzătoare, care subliniază disparităţile din in-
teriorul Sud Munteniei, prin aceasta fiind identificate
corect nevoile de dezvoltare ale regiunii.
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Programul Interreg V-A România - Bulgaria
se va lansa la sfârşitul lunii martie,

la Belogradchik, Vidin, Bulgaria!
În data de 26 martie va avea loc evenimentul de

lansare al programului Interreg V-A! În ziua ante-
rioară, membrii Comitetului de Monitorizare se vor
reuni pentru decizii importante, unul din punctele de
pe agendă fiind aprobarea Pachetului Solicitantului.

evenimentul de lansare va începe la ora 10:00
şi va avea loc la Hotel Skalite din Belogradchik (dis-
trictul Vidin, Bulgaria). Cei care doresc să participe
sunt rugaţi să confirme prezenţa la adresa de e-
mail: jtsrobg@calarasicbc.ro, cel târziu până în
data de 16 martie.

Acest eveniment reprezintă o oportunitate de
a afla mai multe informaţii despre noul program,
bugetul acestuia, domeniile de intervenţie, exem-
ple de operaţiuni indicative (inclusiv bugetul orien-
tativ şi orizontul de timp disponibil pentru imple-
mentarea unui proiect) şi ce rezultate sunt aştep-
tate pentru aria eligibilă.
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România a încasat în acest an
peste 460 milioane de euro de la Comisia Europeană

Comisia europeană a rambursat»
României în acest an fonduri cu o valoare
de peste 460 milioane de euro, aferente
aplicaţiilor de plată transmise în anul 2014.

„România a încasat în acest an peste 460 mi-
lioane de euro de la Comisia Europeană. În data de
27 februarie, ţării noastre i-a fost rambursată suma
de aproximativ 303 milioane de euro, în cadrul Pro-
gramului Operaţional Sectorial Transport şi în ca-
drul Programului Operaţional Regional”, a declarat
ministrul fondurilor europene, eugen teodorovici.

Sumele rambursate României în acest an din
fondurile structurale şi de coeziune:

Rata de absorbţie curentă era de peste 52% la
sfârşitul lunii februarie a.c..

„Vom ajunge la o rată de absorbţie de aproxi-

mativ 80% la sfârşitul acestui an, un an crucial, de-
oarece este ultimul în care mai putem atrage fondu-
rile alocate pentru perioada de programare 2007 -
2013. Avem deja un plan de acţiune, bazat pe conti-
nuarea măsurilor de simplificare şi eficientizare pe
care le-am aplicat încă de la începutul anului 2013,
plan prin care răspundem iniţiativei Task Force a co-
misarului Corina Creţu”, a adăugat ministrul fon-
durilor europene.

Sursa: fonduri-ue.ro

Programul Suma încasată de
România în 2015

Programul operaţional
Sectorial transport

223 milioane de euro

Programul operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor umane

158 milioane de euro

Programul operaţional
Regional

80 milioane de euro

Corina Creţu, comisarul european pentru Politici Regionale

A fost publicat spre consultare Ghidul unic al solicitantului
pentru PO Competitivitate, Axa prioritară 1

Autoritatea de Management pentru PoSCCe a pu-
blicat, spre consultare, Ghidul unic al solicitantului
(secţiunile A - G), în cadrul Programului operaţional
Competitivitate (2014 - 2020) – Axa prioritară 1 – Cer-
cetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI), în
sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afa-
cerilor. Data limită pentru consultare: 17 martie 2015.

Cele şapte secţiuni sunt următoarele:
Secţiunea A: Investiţii pentru departamentele•

de CD ale întreprinderilor;
Secţiunea B: Clustere de inovare;•
Secţiunea C: Întreprinderi inovatoare de tip•

start-up şi spin-off;

Secţiunea D: Întreprinderi nou-înfiinţate ino -•
vatoare;

Secţiunea E: Atragerea de personal cu com-•
petenţe avansate din străinătate;

Secţiunea F: Proiecte de investiţii pentru in-•
stituţii publice CD/ universităţi;

Secţiunea G: Parteneriate pentru transfer de•
cunoştinţe (Knowledge transfer Partnerships).

toate întrebările cu privire la Ghidul solicitan-
tului, precum şi propunerile şi sugestiile formulate
pe marginea documentelor publicate vor fi trans-
mise la următoarea adresă de e-mail: structura -
le@ancs.ro.

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-au publicat
spre consultare

Ghidurile
Solicitantului

pentru trei măsuri
din PNDR

2014 - 2020!
MADR a publicat versiunile consul-

tative ale Ghidului Solicitantului pen-
tru submăsurile 4.1 (Investiţii în ex-
ploataţii agricole) şi 6.1 (Sprijin pen-
tru instalarea tinerilor fermieri), prin
care sunt stabilite condiţiile şi crite-
riile accesării fondurilor europene
acordate prin PnDR 2014 – 2020 pen-
tru activităţile prevăzute în aceste
forme de finanţare.

totodată a mai fost publicat şi Ghi-
dul Solicitantului pentru Măsura 19 -
submăsura 19.1 (Sprijin pregătitor pen -
tru elaborarea strategiilor pentur dez -
voltare loca lă).

Ghidurile Solicitantului pot fi con-
sultate de către potenţialii solicitanţi,
pe care îi aşteptăm să formuleze pro-
puneri de modificare şi observaţii. toa -
te aceste solicitări vor intra în analiza
departamentelor de specialitate din
cadrul Agenţiei pentru finanţarea In-
vestiţiilor Rurale pentru a verifica opor -
tunitatea includerii în versiunea fi-
nală a Ghidurilor Solicitantului, a de-
clarat ministrul agriculturii şi dezvol-
tării rurale.

Prin intermediul submăsurii 4.1 –
Investiţii în exploataţii agricole, vor
primi sprijin financiar nerambursabil
investiţiile pentru creşterea compe-
titivităţii exploataţilor agricole în ve-
derea înfiinţării şi modernizării fer-
melor, în special cele de dimensiuni
medii şi asocieri de ferme mici şi me-
dii, inclusiv dotarea cu utilaje şi echi-
pamente performante, în raport cu
structura agricolă actuală.

Prin submăsura 6.1 - Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri se acordă
fonduri nerambursabile pentru a sus-
ţine stabilirea pentru prima dată a ti-
nerilor fermieri ca şefi unici ai unei
exploataţii agricole.

toţi cei interesaţi pot trimite propu -
neri şi observaţii pe adresa de e-mail:
consultare@afir.info.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Două măsuri de finanţare din
cadrul noului PNDR 2014 – 2020

vor fi lansate la sfârşitul lunii
Primele două măsuri de finan -

ţare pe noul Program naţional de
Dezvoltare Rurală (PnDR) vor fi des -
chise în data de 25 martie, iar ghidu -
rile solicitantului se vor publica în
zilele viitoare, a declarat secreta-
rul de stat în Ministerul Agriculturii,
George turtoi.

„Noi suntem pregătiţi să lan-
săm pe 25 martie primele sesiuni
de depunere de proiecte pe două
măsuri, tineri fermieri şi investiţii
în ferme, plus cele trei angajamen -
te pe plăţi directe, care sunt parte
din cererea unică de la APIA: agro-
mediu şi climă, agricultură ecolo-
gică şi plăţile pentru zone ce se con -
fruntă cu constrângeri naturale.
Spre finalul săptămânii o să avem
pe site şi ghidurile solicitantului
pentru consultare pe ambele mă-
suri”, a spus turtoi.

Acesta a precizat că Ministerul
Agriculturii a trimis către avizare
toată legislaţia naţională aferentă
pentru deschiderea primelor sesiuni
din noul program, fiind deja stabili -
te în Comitetul de Monitorizare toa -
te criteriile de selecţie şi punctajele.

„Am dat drumul pe traseul de
avizare hotărârii de Guvern simi-
lare cu cea din programul trecut,
ordinelor de ministru pentru lan-
sarea sesiunilor şi pentru criteriile
de selecţie. Am stabilit toate cri-
teriile de selecţie împreună cu gru-
pul de lucru din Comitetul de Mo-
nitorizare, precum şi punctajele cu
toţi fermierii şi asociaţiile din agri-
cultură. Practic, suntem pregătiţi
să lansăm primele două măsuri din
program în data de 25 martie”, a
adăugat George turtoi.

În opinia oficialului MADR, Co-
misia europeană va da un ’acord de
principiu’ pe întregul program de
dezvoltare rurală al României un-
deva la mijlocul lunii aprilie, astfel
încât din luna mai a acestui an vor
putea fi deschise toate măsurile de
finanţare din noul PnDR 2014 - 2020.

„PNDR 2014 - 2020, întreg pro-
gramul consolidat, a fost trimis
săptămâna trecută către Comisia
Europeană, iar acum se face o con-
sultare interservicii, între toate Di -
recţiile Generale ale Comisiei Eu-
ropene. Cred că o să primim acor-
dul pentru a trimite programul în
sistemul informatic, sper în cel mult
două săptămâni, iar undeva la mij-
locul lunii aprilie o să avem acordul
de principiu de la CE prin care pu-
tem lansa toate măsurile. La sfârşi -
tul lunii aprilie, începutul lunii mai,
încercăm să lansăm toate măsurile
de finanţare din noul program”, a ex -
plicat secretarul de stat în Ministe-
rul Agriculturii.

România are alocată prin PnDR
2014 — 2020 o sumă totală de 9,363
miliarde de euro, din care 8,015
miliarde de euro reprezintă fondu-
rile europene atribuite ţării noas-
tre, iar 1,347 miliarde de euro re-
prezintă contribuţia naţională. Mă-
sura privind investiţiile în ferme are
un buget total de 892,32 milioane
de euro pentru perioada de progra-
mare de şapte ani, inclusiv contribu -
ţia naţională de 134,35 milioane de
euro, iar măsura dedicată tinerilor
fermieri, aproape 445 milioane de
euro, din care 44,5 mili oane de euro
reprezintă contribuţia naţională.

Sursa: agerpres.ro

http://www.agerpres.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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România a depus 14 proiecte de transport
în cadrul Programului „Connecting Europe Facility”

Apelul de proiecte aferent»
sectorului de transport a fost deschis
în data de 11 septembrie 2014 şi, iniţial,
era programat să se închidă în data de 26
februarie 2015. Recent, termenul limită a
fost prelungit până în data de 3 martie a.c..

„Suma alocată României prin acest program pen -
tru finanţarea proiectelor din sectorul de trans-
port din Fondul de Coeziune este de aproximativ
1,23 miliarde de euro. În cadrul primului apel de

proiecte, beneficiarii din România, inclusiv cei
care s-au asociat cu organizaţii din alte state, au
depus deja 14 propuneri de proiecte, cu o valoare
de aproximativ 1,2 miliarde de euro”, a declarat
ministrul fondurilor europene, eugen teodorovici.

Programul Connecting Europe Facility (Cef) urmă -
reşte accelerarea investiţiilor în domeniul reţe lelor de
transport, energie şi telecomunicaţii transeuropene şi
mobilizarea finanţărilor publice sau private.

Vă prezentăm proiectele depuse:
(continuare în pagina 9)

Nr. Proiectul
Valoarea

proiectului
(euro)

Obiectivele proiectului

1 Modernizarea legăturii feroviare între Braşov şi
Sighişoara; secţiunea Braşov - Apata şi Cata -
Sighişoara

890.000.000 Reabilitarea liniei duble de cale ferată pentru viteze de 160
km/h şi 22,5 t/axă, pe cele două secţiuni, situate pe ten-t Core
şi Coridorul Rhine - Danube

2 Realizarea unei platforme multimodale în Portul
Galaţi

136.000.000 Construirea unei platforme multimodale în portul Galaţi (ten-t
core), dedicată în special transferului de mărfuri şi containere.
Secţiunea Galaţi - Marea neagră asigură adâncimi de navigaţie
de 7 m şi este situată pe ten-t Core şi pe Coridorul Rhine - Danube

3 Multi-modal infrastructure platform for hydro
carbons in the Port of Constanta.

92.000.000 executarea unor construcţii în partea de sud a Portului
Constanţa (ten-t Core), ce constau în transformarea unei insule
artificiale şi a ţărmului vecin într-un terminal multimodal pentru
hidrocarburi.

4 Activităţi pilot necesare dezvoltării capacităţii
tehnice pentru reabilitarea şenalului navigabil

25.000.000 Achiziţia de nave tehnice de dragaj

5 High Performance Green Port Giurgiu Stage II –
Construction: realizarea unui terminal intermodal
în zona liberă a Portului Giurgiu

15.594.063 Dezvoltare port Giurgiu

6 Reabilitarea şi întreţinerea şenalului navigabil 8.500.000 Achiziţie nave tehnice (semnalizare şi măsurători); colectare date etc.

7 A single window for the efficient integration of
multimodal transport and port operations- studii
pentru Intelligent transport System

6.000.000 Studii Intelligent transport System (ItS)

8 Revizuirea studiului de fezabilitate pentru proiectul
de îmbunătăţire a navigaţiei pe sectorul comun
România-Bulgaria; secţiunea Porţile de fier - Călăraşi

6.000.000 Studiu de fezabilitate. Revizuirea studiului de fezabilitate în
vederea îmbunătăţirii navigaţiei pe sectorul comun Ro-BG,
situat pe ten-t Core şi Coridorul Rhine - Danube

9 „SPIne – Safety Performance and Investment for network
europe”: realizarea unor studii privind siguranţa rutieră

2.000.000 Studiu privind măsurile de siguranţă rutieră

10 elaborarea studiului de fezabilitate pentru
secţiunea de cale ferată Craiova - Drobeta turnu
Severin - Caransebeş (230 km)

1.500.000 Studiu de fezabilitate. Pregătire pentru reabilitarea liniei de
cale ferată pentru viteze mai mari de peste 100 km/h şi 22,5
t/axă a acestei porţiuni de cale ferată, situată pe ten-t Core şi
Coridorul east Med

11 Infrastructure Harmonized eCall european Pilot (I
HeRo) - studii pentru siguranţa rutieră

1.069.100 Siguranţa rutieră - pregătirea centrelor 112 (Public Safety
Answering Points eCall - PSAPs eCall) din Statele Membre pentru
implementarea 112 eCall

12 eu ItS Platform - studii pentru Intelligent
transport System

750.000 Studii Intelligent transport System (ItS)

13 Revizuirea studiului de cale ferată Craiova -
Calafat (108 km)

500.000 Pregătire pentru reabilitarea liniei de cale ferată pentru viteze
mai mari de peste 100 km/h şi 22,5 t/axă a acestei porţiuni de
cale ferată, situată pe ten-t Core şi Coridorul east Med

14 PILot Platform for access services to oPMet
(worldwide/eCAC) data (MetAR, tAf, SIGMet) în
format WXXM - studii pentru traficul aerian

407.209 Implementare Air traffic Management 1: Initial System Wide
Information Management

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


(continuare din pagina 8)
De asemenea, Cef urmă -

reşte valorificarea sinergiilor
dintre sectoarele de transport,
teleco mu nicaţii şi energie, spo -
rind astfel eficacitatea inter -
venţiilor ue şi permiţând opti-
mizarea costurilor. De aseme-
nea, Cef stabileşte defalcarea
resurselor ce urmează a fi puse
la dispoziţie în cadrul financiar
multianual, pentru anii 2014 -
2020.

Prin acest program sunt
sprijinite proiectele de interes
comun ce vizează dezvoltarea
şi construirea unor infrastruc-
turi şi servicii noi sau moderni-
zarea celor existente în sec-
toarele transporturilor, teleco -
municaţiilor şi energiei. În ca-
drul Cef este prioritară acor-
darea de finanţări pentru dez-
voltarea conexiunilor ce lip-
sesc din sectorul transporturi-
lor. De asemenea, Cef contri-
buie la sprijinirea proiectelor
ce au o valoare adăugată la ni-
vel european şi care au bene-
ficii importante pentru socie-
tate, însă nu dispun de finan ţa -
re adecvată din partea pieţei.

următorul apel de proiec te
pentru contractarea de finan ţări
destinate sectorului de trans-
port va fi deschis în prima par -
te a anului 2016.

Sursa: fonduri-ue.ro
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Schema de minimis
pentru start-up-uri şi spin-off-uri

Schema de ajutor»
de minimis „Ajutor de minimis
pentru spriji nirea START-UP-
urilor şi SPIN OFF-urilor
inovatoare”, Po
Competitivitate, Axa
prioritară 1 „Cercetare,
dezvoltare tehnologică şi
inovare (CDI) în sprijinul
competitivităţii economice
şi dezvoltării afacerilor”,
Acţiunea 1.2.1 „Stimularea
cererii întreprinderilor pentru
inovare prin proiec te de CDI
derulate de întreprinderi
individual sau în parteneriat
cu institutele de CD şi
universităţi, în scopul
inovării de procese şi de
produse în sectoarele
economice care prezintă
potenţial de creştere”.

Status: ACtIV 
Depunere până la:31.12.2020.
Buget: 20 milioane de euro.
Această schemă are ca obiec -

tiv sprijinirea creării SPIn-off-uri -
lor inovatoare şi dezvoltării StARt-
uP-urilor inovatoare pe baza trans -
ferului rezultatelor cercetării-dez -
voltării obţinute în universităţi sau
institute, în vederea realizării de
produse şi servicii noi sau semni-
ficativ îmbunătăţite. Întreprinde -
rile asistate vor fi atent selecţio-
nate, pe baza unei analize rigu-
roase a planurilor lor de afaceri.

Solicitanţii trebuie să demon -
streze că au dreptul să utilizeze
un rezultat obţinut din activitatea
de cercetare.

Prezenta schemă se adresea ză:
(a) SPIn-off-urilor – întreprin -

deri care urmează să se înfiinţe -
ze pe baza unui rezultat obţinut
dintr-un proiect de cercetare al
unei organizaţii publice de cerce -
tare sau al unei universităţi;

(b) Întreprinderilor StARt-uP
– desemnează întreprinderile înfiin -
ţate de maximum 3 ani, care imple -
mentează un rezultat de cercetare.

Activităţile eligibile în cadrul
prezentei scheme de ajutor de
minimis sunt:

dezvoltarea unui SPIn-off in -•
dependent (înfiinţarea şi înregis-
trarea SPIn-off-urilor);

activităţi de cercetare-dez-•
voltare;

achiziţia de servicii de cer-•
cetare-dezvoltare, servicii de con -
 sultanţă pentru inovare şi servicii
suport pentru inovare;

achiziţia de active necorpo-•
rale, utilaje, instalaţii şi echipa-
mente strict necesare pentru in-
troducerea rezultatelor cercetă-
rii în ciclul productiv;

activităţi necesare pentru dez -•
voltarea produsului (bun sau ser-
viciu), a procesului de producţie
a acestuia.

Sprijinul financiar în cadrul a -
cestei scheme se acordă benefi-
ciarilor sub formă de granturi di-
recte, în limita sumei reprezenta -
tă de plafonul de minimis, astfel:

valoarea totală a ajutoarelor de•
minimis acordate unei întreprinderi
unice nu poate depăşi echivalentul
în lei a 200.000 de euro, pe o pe-
rioadă de 3 ani fiscali consecutivi, in-
diferent dacă ajutorul a fost acordat
din surse naţionale sau comunitare;

(continuare în pagina 10)

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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(continuare din pagina 9)
pentru întreprinderile care efectuează trans-•

port de mărfuri în contul terţilor sau contra cost,
valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate
unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalen-
tul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei
ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a
fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru
achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier;

ajutorul de minimis va reprezenta maxim 90%•
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale pro-
iectului. Restul de minim 10% din cheltuielile eli-
gibile ale proiectului vor fi susţinute din fondurile
proprii ale beneficiarului.

Cheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt:
1. Cheltuieli de personal (salariale şi de depla -

sare) pentru cercetători, tehnicieni şi alţi membri
ai personalului în măsura în care aceştia sunt an-
gajaţi în proiect;

2. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de
cercetare-dezvoltare-inovare:

servicii de cercetare-dezvoltare;•
servicii de consultanţă în domeniul inovării•

(asistenţa tehnologică, servicii de transfer de teh-
nologie, consultanţă în materie de achiziţie, pro-
tejare şi comercializare a drepturilor de proprie-
tate intelectuală, consultanţă referitoare la utili-
zarea standardelor);

servicii suport pentru inovare (cercetare de•
piaţă, servicii în materie de încercări şi testări în la -
boratoarele de specialitate, servicii referitoare la

cerificarea, testarea şi marcarea calităţii produse -
lor obţinute în proiect);

3. Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, insta-
laţii şi echipamente necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetării în ciclul productiv;

4. Cheltuieli pentru achiziţia, validarea şi pro-
tejarea activelor necorporale necesare pentru intro-
ducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;

5. Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime,
materiale, consumabile şi alte produse similare, ne -
cesare proiectului;

6. Cheltuieli pentru informare şi publicitate
pentru proiect;

7. Cheltuieli pentru crearea şi înregistrarea unei
societăţi comerciale (numai pentru SPIn-off);

8. Cheltuieli generale de administraţie (de re-
gie) implicate direct de activităţile proiectului (de
exemplu cheltuieli pentru servicii de comunicaţii şi
plata utilităţilor, cheltuieli salariale pentru perso-
nalul administrativ, cheltuieli pentru închiriere de
spaţii necesare desfăşurării activităţilor proiectului).

Prezenta schemă se aplică de la data publică-
rii ei în Monitorul oficial până la 31 decembrie
2020 în limita bugetului alocat. Plăţile se efec-
tuează până în 2023.

Valoarea totală estimată a ajutorului de mini-
mis ce va fi acordat în cadrul prezentei scheme,
pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de
20.000.000 de euro (echivalent în lei).

Bugetul alocat pentru anul 2015 este de 3 mi-
lioane de euro.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Primul draft al proiectului noii legi
a achiziţiilor publice 

Procedura este prevăzută în primul draft al
proiectului noii legi a achiziţiilor publice, care re-
glementează regimul juridic al contractelor de
achiziţie publică, procedurile de atribuire a aces-
tor contracte, precum şi aspecte legate de derula -
rea contractului.

Premierul Victor Ponta s-a referit de mai mul -
te ori la problemele generate la licitaţii de actuala
legislaţie a achziţiilor publice, inclusiv de obligaţia
instituţiilor de stat de a cumpăra bunuri şi servicii,
raportându-se cu prioritate la criteriul preţului cel
mai scăzut, şi nu la calitate, iar Guvernul a încer-
cat să modifice legea, existând însă obiecţii din
partea Comisiei europene.

Documentul elaborat acum stabileşte că, fără
a afecta dispoziţiile legislative sau administrative
privind preţul anumitor produse ori remunerarea
anumitor servicii, autoritatea contractantă atri-
buie contractul de achiziţie publică pe baza ofertei
celei mai avantajoase din punct de vedere econo-
mic, identificată însă pe baza preţului sau a cos-
tului, cu ajutorul unei abordări bazate pe rentabi-
litate, cum ar fi calcularea costurilor pe ciclu de
viaţă, şi care poate include cel mai bun raport preţ
– calitate, evaluat pe baza unor factori care să in-
cludă aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale.

Printre aceşti factori vor fi calitatea, inclusiv
avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi func -
ţionale, accesibilitatea, proiectarea pentru toţi
utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi ino -
vatoare şi comercializarea şi condiţiile acesteia,
precum şi organizarea, calificarea şi experienţa
personalului desemnat să execute contractul, în
cazul în care calitatea personalului desemnat poa -
te să aibă un impact semnificativ asupra nivelului
de executare a contractului.

Vor putea fi luate în calcul şi serviciile post-vân -
zare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, pre-
cum data livrării, procesul de livrare şi termenul de
livrare sau de execuţie.

„Elementul de cost poate lua, de asemenea,
forma unui preţ sau cost fix, pe baza căruia ope-
ratorii economici vor intra în competiţie numai pe
criterii de calitate”, se arată în document.

În cazul unei oferte ce are un preţ aparent ne-

obişnuit de scăzut, în raport cu ceea ce urmează a
fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea con-
tractantă are obligaţia de a solicita ofertantului
detalii şi precizări pe care le consideră semnifica-
tive cu privire la ofertă, precum şi de a verifica
răspunsurile ce justifică preţul respectiv.

La finalul licitaţiei, autorităţile contractante
vor informa, cât mai curând posibil, pe fiecare
candidat şi ofertant cu privire la deciziile luate în
ceea ce priveşte atribuirea contractului, încheie-
rea unui acord-cadru sau admiterea într-un sistem
dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la motivele
care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un
contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu
implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de
a relua procedura.

La cererea candidatului sau a ofertantului inte-
resat, autorităţile contractante, cât mai curând po-
sibil şi în orice caz în termen de 15 zile de la primirea
unei cereri scrise, comunică motivele concrete ce
au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se
argumentele în temeiul cărora oferta a fost consi-
derată inacceptabilă şi/sau neconformă, caracteris-
ticile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câş-
tigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului
căruia urmează să i se atribuie contractul de achi-
ziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care
urmează să fie încheiat un acord-cadru, precum şi
informaţii referitoare la desfăşurarea şi progresul
negocierilor şi al dialogului cu ofertanţii.

În acelaşi timp însă, autorităţile contractante
vor avea dreptul să nu comunice anumite dintre
aceste informaţii privind atribuirea contractului,
încheierea acordului-cadru sau admiterea într-un
sistem dinamic de achiziţii, dacă divulgarea aces-
tora ar conduce la neaplicarea unei prevederi le-
gale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei pre-
vederi legale sau ar fi contrară interesului public
şi dacă ar prejudicia interesele comerciale legiti -
me ale operatorilor economici, publici sau privaţi,
sau ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia.

Documentul va fi discutat interministerial îna -
inte să fie finalizat şi înaintat Guvernului spre
aprobare.

Sursa: mediafax.ro

http://www.mediafax.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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O universitate spaniolă caută parteneri
pentru un proiect Orizont 2020

oficiul pentru proiecte europene al universită -
ţii Publice din navara, Spania, este interesat să se ală -
ture unui consorţiu pentru un proiect Orizont 2020.

universitatea Publică din navara are o largă
experienţă în teledetectare, analize integrate, ob-
servaţii şi date spaţiale/ale pământului, modele
de impact hidrologic. În mod special, experţii şi
profesorii sunt interesaţi să participe la următoa-
rele tipuri de activităţi:

dezvoltarea instrumentelor şi metodologiilor•
pentru o agricultură integrată, schimbări climatice
şi impactul acestora şi modele de utilizare a tere-
nurilor/pamântului;

dezvoltarea unei mai bune înţelegeri ştiinţifice pri-•
vind conexiunile dintre pământ – apă – energie – climă;

dezvoltarea unor strategii şi abordări inte-•
grate, la diferite scări spaţiale, care să integreze
eficient resursele în utilizarea terenurilor, agricul-
tură şi managementul sustenabil al apei.

Contact pentru detalii şi manifestarea intere-
sului: universitatea Publică din navara (universi-
dad Pública de navarra): Prof. jesús Álvarez Mozos
(jesus.alvarez@unavarra.es), departamentul de pro -
iecte şi inginerie rurală/ european Projects office
(oPen): servicio.investigacion@unavarra.es, tel.:
+34 948 169807. Data limită pentru depunerea apli -
caţiei: 21 aprilie 2015.

Sursa: finantare.ro

Se caută parteneri pentru proiecte Orizont
2020 – cercetare medicală, sănătate
publică, management medical

AGeL Research, membru al AGeL – cel mai ma -
re grup medical privat din europa Centrală (sediul
central în Republica Cehă) doreşte să fie partener
în proiecte Orizont 2020, tematica „Health Demo-
graphic Change and Wellbeing”, temele:

PHC 15: Clinical research on regenerative me-•

dicine;
PHC 25: Advanced ICt systems and services•

for integrated care;
PHC 27: Self-management of health and di-•

sease and patient empowerment supported by ICt;
PHC 28: Self-management of health and disease•

and decision support systems; based on predictive com-
puter modelling used by the patient him or herself;

PHC 33: new approaches to improve predic-•
tive human safety testing;

HCO 6: Global Alliance for Chronic Diseases.•
Prevention and treatment of lung diseases.

AGeL Research poate să ofere sprijin în deru-
larea proiectului având experienţă în toate stadiile
de la cercetare până la implementare, expertiza
pe diferite domenii medicale (oncologie, biochi-
mie, cardiologie, pediatrie, geriatrie, neurologie,
gastroenterologie, medicina internă, urgenţe etc.)
şi acces la o bază importantă de pacienţi.

Contact pentru detalii şi manifestarea intere-
sului: dna Martina urbánková, Head of Internatio-
nal Projects, martina.urbankova@are.agel.cz,
www.agel.cz, GSM: +420 739 034 298.

Sursa: finantare.ro

O organizaţie din Spania caută parteneri
pentru programul COSME

AStuReX, organizaţie de promovare a comer-
ţului extern din Principatul Asturiilor, Spania, este
în căutarea unui consorţiu sau a unor parteneri pen -
tru cererea de propuneri de proiecte a programului
european CoSMe „Cooperation with the European
Trade Promotion Organisations active in business
internationalization and business missions abroad”,
inclusă în programul de lucru pe 2015.

este vizată componenta 1 a cererii ce sprijină
activităţile de îmbunătăţire a cooperării organiza-
ţiilor din domeniul promovării comerţului în eu-
ropa cu Comisia europeană.

(continuare în pagina 13)

http://www.finantare.ro
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http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 12)
Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 19

martie 2015.
Contact pentru detalii şi manifestarea intere-

sului: dna Maria Ángeles Álvarez López, responsabil
al departamentului de promovare internaţională,
tel.: +34 985 26 90 02, fax: +34 985 26 90 35, e-
mail: mangeles@asturex.org.

Sursa: finantare.ro

Noi oportunităţi de cooperare în cadrul
programului Europa pentru cetăţeni

1. Foundation Institute for Regional Develop-
ment (Cracovia, Polonia) caută parteneri, organiza -
ţii cu experienţă în protecţia persoanelor cu diza -
bilităţi, pentru un proiect în cadrul Măsurii 2.3, ca re
îşi propune creşterea implicării civice a persoane-
lor cu dizabilităţi.

Activităţile fIRR se concentrează pe integra-
rea persoanelor cu dizabilităţi în viaţa economică,
socială şi civilă cu ajutorul training-urilor, atelie-
relor de lucru şi al suportului individual. Partenerii
căutaţi de către fIRR sunt organizaţii cu experinţă
în autosusţinere, în protejarea drepturilor persoa-
nelor cu dizabilităţi şi ajutarea acestora să parti-
cipe la viaţa civică.

Persoană şi date de contact: joanna nowak-
Piech, e-mail: joanna.nowak@firr.org.pl, tel.: +48.
12.629.85.14, fax: +48.12.629.85.15, website: www.firr.org.pl.

2. Ligue de l'Enseignement este o federaţie
departamentală din Paris, ce reuneşte cca 500 de
asociaţii socioculturale şi sportive. Caută parteneri
pentru un proiect pe Măsura 2.3, scopul acestuia
fiind promovarea rolului tinerilor voluntari. Pro-
iectul urmează să se desfăşoare în perioada noiem-
brie 2015 – mai 2016. Partenerii căutaţi sunt aso -

ciaţii implicate în educaţie, interesate de cetăţe nia
europeană, tineret, cultură şi societăţile multicul-
turale.

Persoană şi date de contact: Christine Maretheu,
e-mail: cmaretheu@ligueparis.org, tel.: +33.1.80.
05.27.41.

3. Hellenic Foundation for European & Foreign
Policy – ELIAME (Atena, Grecia) este un institut de
formare şi cercetare, nonprofit, privat şi indepen-
dent, care caută parteneri pentru un proiect cu titlul
„Engaging civil society for a sustainable European
Union”, la Măsura 2.3 Proiecte ale Socie tăţii Civile. 

Proiectul propus răspunde necesităţii pentru îm -
bunătăţirea participării democratice şi civice a cetă -
ţenilor la nivelul ue, concentrându-se în special în do-
meniul politicii energetice şi a schimbărilor climatice.

Persoană şi date de contact: 49 Vas Sofias Ave.,
106 76 Athens, Greece, tel.: +30 210 7257 110, fax:
+30.210.7257.114, e-mail: aliamep.development@gmail.com,
website: www.eliamep.gr.

4. Centro Arte e Cultura Delta din Potenza (Ita-
lia) este o asociaţie care are ca domeniu principal de
activitate, educaţia pentru pace, într-o perspectivă de
cooperare internaţională. un alt domeniu de activitate
este sustenabilitatea mediului înconjurător. Asociaţia
caută parteneri pentru un proiect la Componenta 1,
cu titlul „The Remembrance thet Helps the Future”.
Scopul este de a pune în aplicare o acţiune educativă,
culturală, artistică, adresată societăţii civile şi tinerei
gene raţii, bazată pe schimbul de solidaritate, compor-
tamentele umanităţii şi extinderea viziunii asupra cul-
turii inovatoare, arta, frumuseţe şi valorile conexe.

Persoană şi date de contact: prof. teresa Vo-
lini, president, P.le Sofia, 21-85100 Potenza (Italy),
tel.: +39 339 24 14, fax: +39 0971 1800129, web-
site: http://www.terivolini.it/.

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 31 ianuarie 2015

Proiecte depuse
45.075

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

52,08%

Plăţi rambursate de CE (total)
(/alocat 2007-2013)

55,86%

Contracte semnate
15.242
Rata de absorbţie curentă

(/alocat 2007-2013)
51,87%

Sursa: M
inisterul fondurilor europene

http://www.terivolini.it/
www.firr.org.pl
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Peste 530 de elevi călărăşeni vor învăţa
în şcoli modernizate cu ajutorul fondurilor Regio

La sfârşitul lunii februarie,»
la sediul ADR Sud Muntenia s-au semnat
contractele de finanţare pentru două noi
proiecte depuse în cadrul programului
Regio, ce au ca obiectiv îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale din judeţul
Călăraşi. 

Beneficiarii vor primi finanţare nerambursa-
bilă pentru noile contracte în cadrul Axei prioritare
3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Dome-
niul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, mo-
dernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructu-
rii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională con-
tinuă”.

unitatea Administrativ-teritorială Dichiseni
este beneficiarul proiectului „Consolidarea, reabi -
litarea şi extinderea Şcolii cu clasele I -VIII (clădi-
rea B / Coslogeni) din localitatea Dichiseni, ju de ţul
Călăraşi”, a cărui valoare totală este de 4.825.024,17
lei, din care valoarea totală nerambursabilă repre-
zintă 3.653.811,32 lei (fonduri nerambursabile
feDR: 3.105.739,62 lei; fonduri de la bugetul de
stat: 474.995,47 lei; cofinanţarea eligibilă a bene-
ficiarului: 73.076,23 lei). În termen de 10 luni, cu

ajutorul fondurilor Regio se vor realiza lucrări de
consolidare, reabilitare şi extindere a Școlii cu cla-
sele I-VIII (clădirea B/Coslogeni) din comuna Dichi-
seni. De îmbunătăţirea calităţii infrastructurii edu-
caţionale vor beneficia aproximativ 200 de elevi
înscrişi în clasele primare şi gimnaziale.

Cel de-al doilea proiect, „Extindere şi moder-
nizare Şcoala cu clasele I - VIII din comuna Ştefan
cel Mare, judeţul Călăraşi”, va fi implementat pe
o perioadă de 10 luni de către unitatea Administra -
tiv-teritorială Ștefan cel Mare, în calitate de benefi -
ciar. Valoarea totală a proiectului este 4.414.399,44
lei, din care valoarea totală nerambursabilă este
3.380.792,29 lei (fonduri nerambursabile feDR:
2.873.673,45 lei; fonduri de la bugetul de stat:
439.502,99 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficia-
rului: 67.615,85 lei). Proiectul vizează îmbunătă-
ţirea infrastructurii educaţionale, prin consolida-
rea şi reabilitarea corpurilor C1 şi C2 şi extinderea
corpului C2 al şcolii cu două clădiri, unde vor în-
văţa peste 330 de elevi de clasele I - VIII.

Până în prezent, la nivelul judeţului Călăraşi
au fost depuse 24 de proiecte pentru dezvoltarea
infrastructurii de învăţământ în cadrul programului
Regio, dintre care s-au semnat 19 contracte de fi-
nanţare, prin care beneficiarii au solicitat fonduri
nerambursabile de peste 35,13 milioane de lei.

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

Până în data de 9 martie 2015, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită finanţare
nerambursabilă prin Regio (Programul operaţional
Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană pen-
tru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul Piteşti,

PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate
de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până
în această dată au fost semnate 754 de contracte de
finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.377.441.092,89 lei. Din cele 754 de contracte
semnate, 48 de proiecte au fost reziliate.
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de creştere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

9 cereri /
31 de proiecte 0 0 11 12 0 6 2,71 22,80

Axa
2

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
şoselelor de centură

39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

Axa
3

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate 12 1 1 0 2 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 4 32 22,25 13,88

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

100 5 3 2 0 31 59 99,00 39,73

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă -
Apel de proiecte pentru fondurile realocate PoR conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

67 7 6 0 0 0 54 43,52 24,62

Axa
4

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală 26 7 7 0 1 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
şi pregătirea pentru noi activităţi 0 0 0 0 0 0 0 - fonduri

realocate

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 336 61,22 52,54

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

Axa
5

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterea calităţii serviciilor turistice

32 4 15 0 1 0 12 61,20 35,64

5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
oRGAnISMuL InteRMeDIAR PentRu tuRISM: Ministerul economiei, Direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


AM PoSCCe a publicat lista proiectelor cu nu-
mere de înregistrare online de la 451 la 900, de-
puse şi evaluate în cadrul apelului aferent opera-
ţiunii 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi moder-
nizarea sectorului productiv prin investiţii tangi-
bile şi intangibile” din cadrul Axei prioritare 1 „Un
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”.

Conform Ghidului solicitantului, proiectele ce
întrunesc un punctaj de minimum 80 de puncte vor
primi automat finanţare, iar cele cu punctaj între 60
şi 79 pot primi finanţare în ordinea descrescătoare a
punctajelor obţinute, în condiţiile majorării bugetu-
lui apelului şi încadrării în noul plafon de finanţare.

Solicitanţii vor primi din partea Autorităţii de
Management notificările cu rezultatul evaluării.

Sursa: fonduri-ue.ro
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ADR Sud Muntenia este organism Intermediar, pentru Programul operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui
program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din PoS CCe puteţi obţine
contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

IN
FO

 PO
S CCE

A doua listă a proiectelor depuse şi evaluate pentru apelul
destinat investiţiilor din cadrul operaţiunii 1.1.1

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


Până în data de 9 martie 2015, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost primite 711 proiecte, prin care se solicită fi-
nanţare nerambursabilă prin Programul operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia. 
Din totalul proiectelor primite de ADR Sud

Muntenia au fost respinse 101 şi retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contrac -

te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contrac -
te semnate, 77 de proiecte au fost reziliate.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

ADR Sud Muntenia este
organism Intermediar, pentru
Progra mul operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare
din PoS CCe puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici şi mijlocii (ContRACtARe)

36
evaluate

la AM
PoSCCe

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 8

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii (eVALuARe)

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanţare
în alte regiuni

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii (ContRACtARe)

206
evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 47

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale (ContRACtARe)

9
(5 - SM,
4 - BI)

evaluate
la AM

PoSCCe
0 5 4 583.756,49 583.756,49 3

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (eVALuARe) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

77 de proiecte
propuse spre finanţare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (ContRACtARe)

102
(28 - SM,
74 - BI)

evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 19

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet şi la servi-
ciile conexe (eVALuARe şi ContRACtARe) 66

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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La Piteşti continuă lucrările
de reabilitare urbană prin Regio

Argeş

În Piteşti se derulează o serie de»
proiecte cu fonduri europene ce vizează
reabilitarea urbană. 

Pentru realizarea unei dezvoltări durabile,
unitatea Administrativ-teritorială Piteşti a depus
în cadrul programului Regio, Planul Integrat de
Dezvoltare urbană (PIDu), ce se implementează
printr-o serie de proiecte individuale. Astfel, Polul
de Dezvoltare Piteşti a accesat fonduri nerambur-
sabile în cadrul programului Regio, Axa prio ritară

1. În total, au fost semnate 12 contracte de finan-
ţare în valoare totală de peste 245 milioane de lei,
valoarea nerambursabilă solicitată prin a cestea fi-
ind de aproximativ 186 de milioane de lei. Proiec-
tele europene aduc plus valoare comunităţii locale
prin creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi lo-
curi de muncă în municipiul Piteşti, prin reabilita-
rea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea servi-
ciilor urbane, inclusiv a seviciilor sociale, precum
şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afa-
cerilor şi a antreprenoriatului.

Proiect turistic european:
trasee de ciclism şi pescuit, pentru promovarea

zonei Dunării din Călăraşi

Călăraşi

țara noastră va exploata un nou»
segment al pieţei turistice internaţionale,
şi anume cicloturismul, menit să atragă
pasionaţii de ciclism, pescuit şi ecoturism
din toată lumea, la malul Dunării. Ineditul
proiect turistic este finanţat din fondul
european pentru Pescuit, în cadrul
Programului operaţional de Pescuit 2007 - 2013,
beneficiar fiind unitatea Administrativ-
teritorială Călăraşi.

În cadrul proiectului s-au stabilit patru trasee
de cicloturism, care se adresează atât cicliştilor
de şosea, cât şi cicliştilor amatori de off-road, dar
şi un traseu de pescuit pentru a promova frumu -
seţile Dunării în judeţul Călăraşi.

Cele patru trasee de ciclism au distanţe cu-
prinse între 46 şi 50 km, au un nivel scăzut de di-
ficultate şi pot fi parcurse într-un interval de timp
cuprins între 4 şi 7 ore. Amatorii de cicloturism vor
putea admira peisajele unice ale zonei, vor putea
vizita muzee, târguri ale producătorilor de artiza-
nate, magazine de biciclete şi se pot caza în ho-
teluri sau zone de camping special amenaje pe tra-
seu. Pasionaţii de pescuit vor putea folosi traseul

special creat în cadrul noului program turistic,
care se întinde pe o distanţă de 18 km, de la Că -
lăraşi până la Vicina.

„Această zonă de implementare va deveni, în
scurtă vreme, o atracţie turistică inedită pentru
pasionaţii de ciclism şi pescuit din toată lumea.
Zona Dunării călărăşene abundă de peisaje su-
perbe, iar turiştii care fac parte din publicul nostru
ţintă iubesc această combinaţie între sălbăticie,
ciclism şi pescuit”, declară Marius fulga, manager
public în cadrul Consiliului judeţean Călăraşi.

Website-ul oficial al proiectului este www.tu-
rismcalarasi.ro.

Sursa: infomuntenia.ro

http://www.infomuntenia.ro
http://www.turismcalarasi.ro
http://www.turismcalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Imediat ce vremea se va îmbunătăţi, astfel încât
să poată fi executate lucrări de construcţii, autorită-
ţile locale ale comunei Dobra vor semna ordinul de în-
cepere a lucrărilor la mai multe proiecte importante.

Cu finanţare europeană, prin intermediul Gru-
pului de Acţiune Locală Dobra Băleni, va demara
proiectul de reabilitare a celor două cămine cul-

turale, din satele Dobra şi Mărceşti.
Reprezentanţii autorităţilor publice locale au

amintit şi de proiectul de reabilitare şi extindere
al primăriei, investiţie necesară pentru asigurarea
unor condiţii mai bune pentru salariaţi şi pentru
lucrul cu publicul. 

Sursa: ziardambovita.ro

Primăvara vine cu investiţii noi
la Dobra

Dâmboviţa

Giurgiu se află pe lista celor 14»
proiecte de infrastructură depuse de
România pentru contractarea de fonduri
europene în cadrul Programului
„Connecting Europe Facility” (Cef).

Conform ministrului fondurilor europene, eu-
gen teodorovici, cele 14 proiecte însumează circa
1,2 miliarde de euro, suma alocată României prin
acest program fiind de 1,23 miliarde de euro.

Pe lista proiectelor depuse de România se nu-
mără modernizarea căii ferate între Braşov şi Sighi -
şoara, construirea unor platforme multimodale în
porturile Galaţi şi Constanţa, dar şi derularea unor
activităţi pilot pentru reabilitarea şenalului navi-
gabil.

Pe locul 5 în lista celor 14 proiecte se află pro-
iectul de la Giurgiu, High Performance Green Port –
„Portul verde şi de înaltă performanţă”, un proiect
de peste 15,5 milioane de euro, ce îi are ca parte -
neri pe ILR Logistica Romania SRL, Industrie Logis-
tik Linz GmbH, Primăria Municipiului Giurgiu şi Ad-
ministraţia Zonei Libere Giurgiu.

Proiectul vizează refacerea şi modernizarea
cheului de descărcare, investiţii în utilaje cu per-
formanţe ridicate, extinderea căii ferate pentru
realizarea unei infrastructuri trimodale de trans-
port, reabilitarea infrastructurii rutiere din inte-
riorul zonei portuare, dragarea canalului navigabil,
modernizarea sistemelor de tehnologie a informa-
ţiei existente şi integrarea în cadrul Sistemului de
Informaţii fluviale.

„Realizarea acestui proiect va repune munici-
piul pe harta principalelor porturi dunărene şi va
reînvia tradiţia activităţilor portuare la Giurgiu.
În plus, noul port va reprezenta o oportunitate
pentru atragerea de investitori care să beneficieze
de o infrastructură portuară de ultimă generaţie”,
susţine primarul nicolae Barbu.

următorul apel de proiecte pentru contracta-
rea de finanţări destinate sectorului de transport
va fi deschis în prima parte a anului 2016. Prin pro-
gramul „Connecting Europe Facility” (Cef) sunt
sprijinite proiectele de interes comun ce vizează
dezvoltarea şi construirea unor infrastructuri şi
servicii noi sau modernizarea celor existente în
sectoarele transporturilor, telecomunicaţiilor şi
energiei.

Sursa: stirigiurgiu.ro

„Portul verde şi de înaltă performanţă”,
un proiect prioritar pe lista UE

Giurgiu

http://www.stirigiurgiu.ro
http://www.ziardambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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După două luni de la demararea lucrărilor, Par-
cul Industrial al Sloboziei se poate lăuda cu primul
investitor. Construirea ridicată de firma osmet es -
te pe punctul de a fi finalizată. Adrian niţă, admi-
nistratorul parcului, susţine că până în vară alţi doi
investitori vor construi în acest parc.

După o jumătate de an de la finalizarea lucră-
rilor, în Parcul Industrial al Sloboziei a apărut prima
construcţie. ea aparţine firmei osmet şi a fost ri-
dicată în numai două luni, în plină iarnă. Adminis-
tratorul parcului, Adrian niţă, susţine că acesta
este doar începutul. „Sunt trei investitori care au
contracte ferme. Unul deja a ridicat construcţia, ur-
mează să se apuce de lucru. În primăvară vor începe
să construiască şi cei de la Artesans del Sucre. Şi mai
este un investitor care s-a declarat interesat să inves-
tească aici. Vor fi doi ani grei, dar sper că vom reuşi!”,
a declarat administratorul parcului.

Suprafeţele ce pot fi concesionate în noul Parc
Industrial sunt cuprinse între 4.100 şi 10.000 de
metri pătraţi. taxa de concesiune legiferată de
autorităţile locale are o valoare de 2 lei pe metrul
pătrat, la care se adaugă şi taxa de administrare
a parcului, în valoare de 3 lei. În ciuda semnalelor
negative din piaţă, autorităţile locale au refuzat
să reducă aceste taxe sau să ofere noi facilităţi.

Valoarea investiţiei a fost de 17,5 milioane de
lei şi s-a făcut prin accesarea de fonduri europene
în cadrul programului Regio. Proiectul iniţial preve-
dea ca în acest spaţiu să îşi desfăşoare activitatea
un număr de peste 30 de investitori privaţi, care ur-
mau să creeze peste 700 de locuri de mun că, în ur-
mătorii 4 ani. În cazul în care acest obiectiv nu va
fi atins, administraţia locală ar putea fi obligată să
returneze banii cheltuiţi pentru realizarea parcului.

Sursa: independentonline.ro

Primul investitor în Parcul Industrial
al Sloboziei

Ialomiţa

http://www.independentonline.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Până la jumătatea anului în curs, Secţia Praho -
va a Companiei naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
naţionale din România (CnADnR) urmează a fi do-
tată cu trei autofreze ultramoderne pentru curăţat
zăpada, având o capacitate cuprinsă între 3.500 şi
5.000 to/h.

Conform precizărilor directorului Secţiei Pra-
hova, Ionel Ciobanu, aceste utilaje vor fi folosite,
în iernile ce vor urma, în punctele considerate a fi
cele mai critice de pe raza judeţului, respectiv în
cadrul districtelor Albeşti-Paleologu, Câmpina şi
Bărcăneşti.

utilajele menţionate fac parte dintr-un total
de 100 de autofreze de curăţat zăpada, care vor
fi achiziţionate de CnADnR în baza unui contract,

semnat în toamna trecută, în valoare de 33 mi-
lioane de euro, cu tVA inclus. Conform contractu-
lui, producătorul - compania italiană fresia – urmea -
ză să livreze frezele în mod etapizat, până în luna
octombrie 2015, iar primele loturi au şi sosit deja.
Investiţia este cofinanţată din fonduri europene,
iar durata de amortizare a acesteia este de 10 ani.

Prin realizarea acestei investiţii, conducerea
CnADnR are în vedere reducerea dependenţei de
contractele de lucrări încheiate cu firmele private,
care, în momentul de faţă, depăşeşte 60%. Până
la perfectarea acestui contract, parcul CnADnR
cuprindea 86 de utilaje de producţie sovietică, ma-
joritatea fabricate în urmă cu 30 – 50 de ani. 

Sursa: ziarulprahova.ro

Prahova va fi dotată
cu utilaje moderne de deszăpezire 

Prahova

tudor Șerbănescu şi Costel Lupu»
sunt doi cunoscuţi artişti plastici
teleormăneni, care zilele acestea îşi
expun lucrările de grafică într-o expoziţie
organizată la Centro Pro Arte Madrid sub
egida „Dialogului plastic”.

Cei doi artişti plastici nu sunt la primul lor pro-
iect de acest fel. Au mai expus împreună şi cu alte
ocazii, însă a fost vorba despre evenimente orga-
nizate pe meleaguri teleormănene. Cel mai recent
s-a intitulat „Armonii în alb şi negru”.

În ceea ce priveşte expoziţia de grafică de la
Madrid, aceasta a fost vernisată în urmă cu două
zile, la Centrul Cultural „Agata” din Madrid, în pre-
zenţa unui public numeros.

Prezentarea celor doi artişti teleormăneni s-a
făcut de către poeta spaniolă Blanca del Valle, care
a subliniat aspecte privind colaborarea cu tudor Șer-
bănescu, stabilit de mai bine de zece ani în Spania.

Cu această ocazie, la rândul său, tudor Șerbă-
nescu a vorbit despre activitatea lui Costel Lupu,
despre expoziţiile avute, maniera lui de lucru, pre-
cum şi despre zonele din domeniul artei cele mai

apropiate de stilul artistului.
Și pentru că pe tudor Șerbănescu şi Costel

Lupu îi leagă o prietenie veche de peste 20 de ani,
analistul de arte şi scriitorul Diego Vadillo Lopez a
sesizat, prin vigilenţa sa, asemănările şi deosebi-
rile dintre cei doi artişti teleormăneni.

Cu ocazia acestui eveniment s-a pus în discu-
ţie valoarea artei, a artiştilor români, şi asta pen-
tru că spaniolii sunt buni cunoscători ai artei ro-
mâneşti, subliniindu-se pe această cale şi necesi-
tatea prezenţei cât mai dese a artiştilor români în
galeriile de artă occidentale.

Sursa: ziarulmara.ro

Doi artişti teleormăneni
expun la Madrid

Teleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://www.ziarulprahova.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
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: B-dul Independenţei, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean 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

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

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 9 martie 2015

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne
transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500

de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie

publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de

e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

Reţelei de Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.

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

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

