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În data de 28 mai, la invitația Consiliului ju-
dețean Călăraşi, directorul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, îm-
preună cu directorul adjunct Direcția Dezvoltare
şi Comunicare, Daniela traian, şi şeful Serviciului
Comunicare, Cristina Radu, au participat la întâl-
nirea de lucru destinată reprezentanților unităților
administrativ-teritoriale din Călăraşi.

Acest eveniment a fost organizat pentru a
aduce în atenția autorităților publice locale din ju-
dețul Călăraşi noutățile din ultima variantă a pro-
gramului Operațional Regional pentru perioada de
programare 2014 - 2020, ce a fost transmisă la sfâr-
şitul lunii trecute spre aprobare Comisiei Europene.

În deschidere, directorul Liviu Muşat a decla-
rat următoarele:

„Suntem într-o perioadă în care, împreună cu
administrația locală, în continuare principalul be-
neficiar al Programului Operațional Regional, ală-
turi de alți potențiali beneficiari de finanțare din
Regio, încercăm să vedem ce verificări mai pot fi
propuse în Ghidul solicitantului general. Până în
data de 5 iunie, termenul limită, se pot transmite
din partea potențialilor beneficiari diferite suges -
tii, întrebări, recomandări, care să fie analizate la
nivelul Autorității de Management. 

După cum știți, față de programul anterior,

pentru noul Regio aferent exercițiului financiar
2014 – 2020 există o alocare suplimentară, ceea ce
înseamnă o recunoaștere a faptului că prin acest
mecanism se pot cheltui cel mai bine banii din pro-
gramele europene. De asemenea, față de POR 2007
– 2013, elementele de noutate prevăzute în Ghidul
general vizează următoarele: uniformizarea tipu-
rilor de apeluri de proiecte pe toate axele lansate
în cadrul POR 2014 – 2020; reducerea numărului
documentelor necesare solicitantului în depunerea
cererii de finanțare; scăderea perioadei de eva-
luare și selecție, prin cumularea sau eliminarea
unor etape; acordarea unui punctaj suplimentar
proiectelor aflate într-o fază avansată a pregătirii,
precum și pentru complementaritatea cu alte Pro-
grame Operaționale/Strategii/Priorități de inves-
tiții; încheierea contractelor de finanțare în baza
SF sau DALI; menținerea mecanismului cererilor de
plată, introdus în aprilie 2013, cu impact substan-
țial asupra creșterii gradului de absorbție.”

Evenimentul de joi este cea de-a patra întâl-
nire din luna mai cu autoritățile publice locale de
la nivelul regiunii noastre de dezvoltare, după cele
din județele Dâmbovița, teleorman şi Argeş, unde
au fost prezentate şi analizate Axele prioritare ale
programului Operațional Regional 2014 – 2020, ti-
purile de activități şi solicitanți eligibili.
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Sesiune de lucru internă AM – OI POR pentru pregătirea
Strategiei de comunicare POR 2014 - 2020

În perioada 26 – 27 mai a avut loc o sesiune de
lucru internă pe teme de comunicare pentru ex-
perții Autorității de Management pentru pOR şi re-
prezentanții Organismelor intermediare pentru
pOR la tulcea. 

În cadrul acestui eveniment organizat de AM
pOR, la care au participat din partea ADR Sud Mun-
tenia reprezentanți ai Direcției Dezvoltare şi Co-
municare, s-au analizat aspecte legate de infor-
marea şi comunicarea pentru beneficiari, AM şi Oi,
precum şi despre indicatorii de realizare a activi-
tăților în cadrul Axei prioritare 12 a pOR 2014 –
2020. totodată, au fost prezentate rezultatele eva -
luării activităților de informare şi publicitate ale
programului Operațional Regional în perioada 2007
– 2014, prin studii calitative şi direcții pentru Stra-
tegia de comunicare pOR 2014 – 2020. 

pe parcursul celor două zile, reprezentanții AM
pOR şi Oi pOR au participat la ateliere de lucru ce
au avut următoarele teme de discuție: „Mesaje, co-

municarea directă și evaluarea și evaluarea în Stra-
tegia de comunicare 2014 – 2020”; „Comunicarea
online în Strategia de comunicare POR 2014 – 2020”.

Sesiunea de lucru a fost organizată în cadrul
proiectului „Achiziționare servicii pentru organi-
zarea evenimentelor de informare și promovare
Regio – Programul Operațional Regional”.

EVEN
IM

EN
TE

Schimb de bune practici în aplicarea metodei contrafactuale
în evaluarea impactului intervenţiilor europene

În perioada 17 – 22 mai, reprezentanți ai Ser-
viciului Dezvoltare din cadrul ADR Sud Muntenia au
participat la un schimb de bune practici în ungaria,
stat a cărui experiență privind implementarea
fEDR este relevantă pentru sistemul românesc de
implementare a programu -
lui Operațional Regional.

Evenimentul s-a des-
făşurat în cadrul proiectu -
lui „Lot 2: Dezvoltarea ca -
pacității de evaluare a AM
și OI POR”, al cărui bene-
ficiar este AM pOR din ca-
drul Ministerului Dezvol-
tării Regionale şi Adminis-
trației publice, fiind cofinanțat din fondul Euro-
pean pentru Dezvoltare Regională, prin programul
Operațional Regional. 

Schimbul de bune practici a vizat urmărirea ex-
perienței ungariei în aplicarea metodei contrafac-

tuale în evaluarea impactului intervențiilor europene.
Având în vedere noutatea aplicării metodolo-

giei de măsurare a impactului intervențiilor, prin
metode de evaluare contrafactuală în România, Bi-
roul Evaluare program din cadrul AM pOR beneficia -

ză de consultanță privind
gestionarea studiilor de e -
valuare a impactului, pre-
cum şi instruire şi schimb
de experiență pentru per-
sonalul AM şi Oi pOR.

Cu această ocazie au
fost organizate vizite de
studiu la obiective finan-
țate prin fEDR: parcul de

film Korda, Castelul Regal din Godollo, cartierul
Magdolna, unde locuiesc aproximativ 12 mii de
persoane defavorizate, şi grădina botanică a uni-
versității Eotvos Lorand, care este cea mai veche
grădină botanică din ungaria.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, în vizită de studiu la Lisabona,
pentru îmbunătăţirea cadrului de planificare

şi programare financiară
În perioada 31 mai - 5 iunie, o delegație a

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, formată din reprezentanți ai structurilor im-
plicate în ges tionarea programului Operațional Re-
gional şi în coordonarea proiectelor de dezvoltare
şi cooperare ale Agenției, alături de reprezentanți
din cadrul serviciilor suport, vor participa la cea
de-a doua vizită de studiu organizată în cadrul pro-
iectului „Implementarea fluen tă și eficace a in-
strumentelor structurale, de către angajații ADR
Sud Munte nia, prin schimb de experiență și trans-
fer de bune practici”.

Evenimentul se va desfăşura la Lisabo na, por-
tugalia, având ca obiectiv realiza rea unui schimb
de experiență şi transfer de bune practici de la
instituții omoloage din State Membre ale uniunii
Europene, care ar putea fi utilizate ca modele de

către Agenție pentru regiunea Sud Muntenia, pre-
cum şi de celelalte regiuni de dezvoltare din Ro-
mânia, în vederea implementării fluente şi eficace
a instrumentelor structurale, precum şi îmbunătă -
ți rii regulilor procedurale de lucru.

Începând cu luna ianuarie, Agenția pentru Dez -
voltare Regională Sud Muntenia implementează, în
calitate de beneficiar, proiectul „Implementarea
fluentă și eficace a instrumentelor structurale, de
către angajații ADR Sud Munte nia, prin schimb de
experiență și trans fer de bune practici”.

Contractul este finanțat prin programul Ope -
ra țional A sistență tehnică, în cadrul facilității de
Asistență tehnică, Lot iii – transfer de expertiză.
valoarea totală a proiectului este de 265.158,50
de lei, cu tvA, iar durata de implementare este de
22 de săptămâni.
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Conferinţa „Finanțări pentru
mediul privat. Marile investiții:

oportunități și provocări”
Ministrul fondurilor europe -

ne, Marius nica, a participat, în da -
ta de 26 mai, la Conferința „Finan -
țări pentru mediul privat. Marile
investiții: oportunități și provo-
cări” – Oportunități de finanțare
pentru companii mari, prin noile
programe Operaționale cu fonduri
Structurale şi de investiții 2014 –
2020, alături de Angela fiLOtE,
şefa Reprezentanței Comisiei Eu-
ropene în România şi vittoria AL-
LiAtA Di viLLAfRAnCA, director, DG
Regional and urban policy, Comi-
sia Europeană.

„Domeniul pentru care ne-
am reunit astăzi aici reprezintă
o misiune importantă și o priori-
tate a Guvernului pe care îl re-
prezint. Cu toate că la nivelul a -
nului 2012 (conform datelor ofi-
ciale furnizate de INS), întreprin -
derile mari reprezentau cca 2,8%
din totalul întreprinderilor, cifra
de afaceri realizată de acestea a
fost de aproximativ 42% din to-
tal, exporturile realizate au re-
prezentat cca 70%, iar investițiile
rea lizate au reprezentat cca 55%
din total investițiile brute reali-
zate. Toate acestea demonstrea -
ză rolul important al întreprin-
derilor mari în crearea și menți -
ne rea competitivității economiei
României”, a declarat Marius
nica.

Ministrul fondurilor europe ne
a arătat că în perioada de progra -
mare 2007 - 2013, întreprinderile
mari au fost eligibile în programul
Operațional Sectorial „Creșterea
Competivității Economice”, pe Axa
prioritară 1 „Un sistem inovativ

și eco-eficient de producție”, pe
Axa prioritară 2 „Cercetare, Dez-
voltare Tehnologică și Inovare pen -
tru competitivitate” şi Axa priori -
tară 4 „Creșterea eficienței ener -
getice și a producției de energie
regenerabilă”.

Astfel, potrivit datelor de la
nivelul pOSCCE, în ciclul financi -
ar 2007 – 2013 au fost încheiate 164
de contracte pentru întreprinderi
mari şi mijlocii, în valoare de pes -
te 4 miliarde ROn.

Cu acest prilej, Marius nica a
mai spus că lucrează în această pe -
rioadă, împreună cu Ministerul fi -
nanțelor publice, la un sistem prin
care se doreşte o prioritizare a a -
celor investiții şi domenii ce atrag
cel mai mult bani europeni, astfel
încât fondurile nerambursabile să
fie îndreptate către sectoarele
respective, iar ordonatorii prin ci -
pali de credite să primească a cei
bani pe măsură ce demonstrea ză
că proiectele sunt sustenabile.

Sursa: fonduri-ue

România – cele mai multe
fonduri primite
de la Comisia Europeană

În perioada 2014-2020, România urmea -
ză să primească suma de 8,128 miliarde
de euro doar pentru dezvoltarea rurală.

Comisia Europeană a aprobat 24 de progra -
me cu o valoare totală de 27 miliarde de euro,
ce sunt destinate îmbunătățirii competitivi-
tății în sectorul agricol. României i-au fost alo-
cate cele mai mari fonduri, suma reprezentând
8,128 miliarde de euro din totalul fondurilor
europene agricole pentru dezvoltare rurală
(fEADR). toate cele 28 de state membre euro -
pe ne vor beneficia în perioada 2014 - 2020, de
99,6 miliarde de euro prin intermediul fondu -
lui European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Sursa: finantare.ro

POSDRU: Se lansează
o nouă cerere de propuneri
de proiecte!

Ministerul fondurilor Europene - AM pOS
DRu va lansa cererea de propuneri de pro-
iecte nr. 190 „Educația șanselor tale pentru
un viitor profesional mai bun”, finanțată din
DMi 1.1 „Educația și formarea pro fesională în
sprijinul creșterii economice și dezvoltării so-
cietății bazate pe cunoaștere”. Sistemul in-
formatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de
la data publicării înMonitorul Oficial a prezen-
tului ghid, ora 10:00, până în a 23-a zi de la
data publicării în Monitorul Oficial, ora 16:00.

Sursa: fonduri-structurale.ro

PNDR 2014 - 2020
a fost aprobat de către
Comisia Europeană

În data de 26 mai, Comisia Europeană a
aprobat programul național de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020. România are alocată prin
pnDR 2014 – 2020 o sumă totală de 9,363 mi-
liarde de euro, din care 8,015 miliarde de
euro reprezintă fondurile europene atribuite
țării noastre, iar 1,347 miliarde de euro repre -
zintă contribuția națională. noul program des -
tinat dezvoltării agriculturii cuprinde 15 mă-
suri de finanțare, iar creşterea productivității
agroalimentare şi integrarea producției națio -
nale în lanțuri alimentare reprezintă cele două
obiective majore urmărite în noul pnDR.

„România a fost printre primele țări care a
transmis, în 2014, Comisiei Europene Programul
Național de Dezvoltare Rurală. Iată că adoptarea
oficială a Comisiei Europene ne permite ca în
cel mai scurt timp să lansăm toate măsurile de
finanțare, lucru ce se va întâmpla în cursul lunii
iunie. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Ru-
rale este pregătită să primească proiecte în se -
siune continuă, ceea ce constituie o noutate față
de programul anterior.”, a precizat Daniel Con-
stantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Sursa: finantare.ro

Marius nica, ministrul fondurilor europene

http://www.finantare.ro
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POCA: Cererea de proiecte IP 1/2015 – Sprijin
pentru acţiunile din Strategia pentru consolidarea

administraţiei publice 2014 – 2020
programul Operațional Capacitate Administra-

tivă 2014 - 2020, Axa prioritară 1 – Administrație
publică şi sistem judiciar eficiente – Obiectivul spe-
cific – 1.1. Dezvoltarea şi introducerea de sisteme
şi standarde comune în administrația publică ce op-
timizează procesele decizionale orientate către ce-
tățeni şi mediul de afaceri, în concordanță cu SCAp.

Status: ACtiv
Depunere până la: 25 iunie 2015
Buget: 250 milioane de lei 
Categorii de solicitanţi eligibili:
Secretariatul General al Guvernului/Cancela-•

ria primului-Ministru;
Ministerul finanțelor publice;•
Ministerul Muncii, familiei, protecției Sociale•

şi persoanelor vârstnice;
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației publice;•
Ministerul Sănătății;•
Ministerul Educației şi Cercetării Ştiințifice;•
Ministerul Mediului, Apelor şi pădurilor;•
Ministerul transporturilor;•
Ministerul Afacerilor interne – inspectoratul•

General pentru Situații de urgență;
Ministerul Economiei, Comerțului şi turismului;•
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi•

Mijlocii şi Mediului de Afaceri;

Ministerul pentru Societatea informațională;•
Autorități administrative autonome cu respon -•

sabilități în realizarea măsurilor prevăzute în SCAp,
anexa nr. 3, şi/sau măsurile privind capacitatea
administrativă din condiționalitățile ex-ante enu-
merate în Acordul de parteneriat cu România 2014
– 2020 sau în cadrul fiecărui program operațional.

Categorii de parteneri eligibili:
Autorități şi instituții publice centrale, aşa cum•

sunt ele adresate în Strategia pentru consolidarea ad-
ministrației publice 2014 - 2020 (SCAp) şi în Strategia
privind mai buna reglementare 2014 - 2020 (SMBR);

Autorități administrative autonome;•
instituții publice de învățământ superior acre-•

ditate şi de cercetare, Academia Română.
Părţile interesate sunt invitate să depună:
fişa de proiect (Anexa nr. 1) începând cu data•

de 25 mai până în 25 iunie 2015;
cererea de finanțare (Anexa nr. 2) – în peri -•

oada de acordare a asistenței de către AM pOCA şi
după expirarea acestei perioade, dar nu mai târziu
de 25 august 2015, ora 16.

Mai multe informații puteți solicita la adresa
de e-mail: helpdesk.poca@podca.ro sau la tel.:
021/310.40.60, int. 11117.

Sursa: finantare.ro

Apel Orizont 2020: Modalităţi inovative de a face carieră
şi educaţie ştiinţifică atractive pentru tineri

Având în vedere faptul că uniunea Europeană şi-a
propus să încurajeze creativitatea şi competitivitatea, s-a
lansat un apel cu scopul de a încuraja tinerii să urmeze
cariere în ştiință, tehnologie, inginerie şi matematică. prin
urmare, este nevoie de o trecere la metode inovatoare şi
eficiente pentru a spori atractivitatea educației şi carierei
ştiințifice stimulând interesul tinerilor în aceste domenii.

Status: ACtiv 
Depunere până în data de 16.09.2015
Buget alocat: 8.900.000 de euro
Obiectivul principal al apelului este să sprijine

o gamă largă de activități care să sensibilizeze tinerii

în privința alegerii unei cariere în ştiință, tehnologie,
inginerie şi matematică. proiectele se vor concentra
pe metode inovatoare, educație ştiințifică şi/sau sti-
mulente şi măsuri pentru a face carierele ştiințifice
şi tehnologice atractive pentru tinerii studenți, in-
clusiv acțiunile care abordează provocări în oferirea
de perspective de carieră pe termen lung.

Solicitanții eligibili: statele membre ale uE; țările
de peste mări şi teritoriile (ttpM) legate de statele mem-
bre; organizațiile de interes internaționale. termenul li-
mită: 16 septembrie 2015, ora 17:00 (ora locală Bruxelles).

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Mobilizăm excelenţa – Eco-inovaţie/ Design urban
Mobilizăm Excelența este un program creat de

porsche România şi dezvoltat împreună cu fundația Co-
munitară Bucureşti, prin care vor fi finanțate proiecte
de responsabilitate socială, pe trei direcții strategice:
Design urban, Eco-inovație şi Excelență în educație.

Mobilizăm excelenţa – Eco-inovaţie 

Status: ACtiv 
Depunere până în data de 31.07.2015
Buget alocat: 122.000 de lei
Orice formă de inovație care duce la utilizarea

unei cantități mai mici de resurse naturale şi la elibe-
rarea unei cantități mai mici de emisii poluante de-a
lungul întregului ciclu de viață al obiectului sau al ser-
viciului. Eco-inovația implică utilizarea optimă a resur-
selor, cu beneficii economice şi avantaje pentru mediu.
În acest mod creşte productivitatea resurselor, scad
emisiile de noxe şi se generează mai puține reziduuri.

pot primi finanțări nerambursabile cercetătorii,
ino vatorii, organizațiile non-profit şi instituțiile. Cautăm
proiecte care să exploreze inovativ ecologia, economia
de resurse şi reciclarea. Câştigătorii sunt responsabili
de punerea în practică a proiectelor finanțate.

Cheltuieli eligibile:
materialele de construcții;•
obținerea autorizațiilor, punere în funcționare etc.;•
proiectarea şi alte costuri administrative (sa-•

larii, drepturi de autor, convenții civile etc.), ma-
xim 20% din costurile totale ale proiectului;

transport, direct corelate cu proiectul;•
comunicare, direct corelate cu proiectul;•
protocol şi evenimente, direct corelate cu proiectul.•
Solicitanţi eligibili:
proiectele pot fi înscrise în numele unor orga-

nizații non-guvernamentale, non-profit (asociații,
fundații, federații), al unor instituții de învăță-
mânt cu deplină autonomie bugetară sau al unor
grupuri de inițiativă (grupuri de minimum trei per-
soane, care nu sunt constituite juridic, dar au o vi-
ziune şi un proiect comune şi îşi asumă ducerea la
îndeplinire până la capăt a proiectului).

un aplicant poate înscrie oricât de multe proiecte
consideră. totuşi, avem încredere în capacitatea apli-
canților noştri de a preselecta dintre ideile lor pe ace-
lea care sunt mai potrivite pentru a obține finanțare.

Bugetul total pentru apelul de proiecte, di-
rectia Eco-inovație: 122.000 de lei, plus finanțare

suplimentară în valoare de 10.000 de lei, pentru
proiectul cu cele mai multe voturi din partea sus-
ținătorilor.

Total proiecte finanţate: între 1 şi 5, în func-
ție de bugetele solicitate de câştigători.

proiectele se depun până în data de 31 iulie
2015, ora 00:00.

Mobilizăm excelenţa – Design urban

Status: ACtiv 
Depunere până în data de 31.07.2015
Buget alocat: 122.000 de lei
Designul urban e definit ca artă de construire a

oraşelor. Rolul designului urban este să îmbunătățească
interacțiunile sociale şi, în cele din urmă, să ridice ni-
velul calității vieții din oraşe. Designul urban contem-
poran este situat la intersecția arhitecturii cu peisa-
gistica şi planificarea urbană, vizând şi modul în care
o comunitate urbană funcționează, nu doar cum arată.

Se caută echipe, constituite juridic sau nu, in-
teresate să redeseneze spații urbane, mobilier ur-
ban, elemente de peisagistică sau clădiri din Bu-
cureşti şi să le repună în funcțiune în beneficiul
publicului larg. Sunt susținute proiecte care ajută
locuri din oraş să arate mai bine, să fie mai func-
ționale şi mai prietenoase pentru comunitățile
care îl locuiesc sau îl tranzitează.

Câştigătorii sunt responsabili de punerea în
practică a proiectelor finanțate, inclusiv de obți-
nerea autorizățiilor de urbanism.

Cheltuieli eligibile:
materialele de construcție;•
obținerea autorizațiilor, punere în funcționare etc.;•
proiectarea şi alte costuri administrative (sa-•

larii, drepturi de autor, convenții civile etc.), ma-
xim 20% din costurile totale ale proiectului;

transport, direct corelate cu proiectul;•
comunicare, direct corelate cu proiectul;•
protocol şi evenimente, direct corelate cu proiectul.•
Bugetul total pentru apelul de proiecte, direcția

Design urban: 122.000 de lei, plus finanțare supli-
mentară în valoare de 10.000 de lei, pentru proiectul
cu cele mai multe voturi din partea susținătorilor.

Total proiecte finanţate: între 1 şi 5, în func-
ție de bugetele solicitate de câştigători. proiectele
se depun până în data de 31 iulie 2015, ora 00:00.

Sursa: finantare.ro

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


Instrucţiunea AM POR nr. 134/22.05.2015,
privind termenele limită de depunere
a cererilor de rambursare şi de plată

În data de 22 mai, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Ad-
ministrației publice a publicat instrucțiunea nr. 134, privind termenele de depunere a cererilor de
rambursare şi a cererilor de plată, în vederea închiderii programului Operațional Regional 2007 – 2013.

Conform prezentei instrucțiuni, termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Orga-
nismele intermediare cererile de plată este 20 noiembrie, iar termenul pe care Oi-urile îl au la dis-
poziție penru transmiterea AM-ului a cererilor de plată este 4 decembrie 2015. Orice cerere trans-
misă AM pOR după această dată va fi returnată Organismului intermediar.

În ceea ce priveşte depunerea cererilor de rambursare, acestea trebuie aduse de către bene-
ficiari la Oi pOR până în data de 29 februarie 2016, iar Oi-urile trebuie să transmită aceste cereri
AM pOR până în data de 31 martie 2016. La rândul ei, Autoritatea de Management va efectua plata
cererilor de rambursare finale către beneficiari până în data de 30 aprilie 2016.

pentru mai multe detalii, puteți consulta instrucțiunea pe site-ul Agenției dedicat programului
Regio - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/im-
agini/upload/instructiuneaampornr134.pdf.
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

până în data de 28 mai 2015, la sediul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 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 piteşti,

piD-ul polului de Creştere ploieşti şi planuri integrate
de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. până
în această dată au fost semnate 757 de contracte de
finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.382.243.492,83 lei. Din cele 757 de contracte
semnate, 56 de proiecte au fost reziliate.
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi 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.

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 investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe 9 cereri 0 0 0 0 0 9 2,71 22,80

Axa
2

2.1 Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/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 0 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 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor
operaționale pentru intervenții în situații de urgență 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

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

100 7 3 0 0 31 59 99,00 39,73

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaționale 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 importanță regională şi locală 26 7 7 0 0 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
şi pregătirea pentru noi activități 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 calității serviciilor turistice

32 4 6 0 0 0 12 61,20 35,64

5.3 promovarea potențialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivității României ca destinație turistică

pentru Domeniul major de intervenție 5.3 „Pro movarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii a tractivității României ca destinație 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 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


până în data de 28 mai 2015, la sediul Agen-
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost primite 734 de proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin programul Operațio-
nal Sectorial „Creșterea Competitivității Econo-
mice” 2007-2013. La nivelul ADR Sud Muntenia au
fost evaluate şi propuse spre finanțare 353 de pro-

iecte. Au fost primite spre contractare de către ADR
Sud Muntenia 442 de proiecte. Din totalul proiecte -
lor primite de ADR Sud Muntenia, au fost respinse 101
şi retrase 42. De asemenea au fost semnate 331 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursa-
bilă aprobată de 305,185,257.74 lei.  Din cele 331
contracte semnate 88 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 Operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității
Economice” şi are responsabilități
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilitățile de finanțare
din pOS CCE puteți obține
contactând experții 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 11

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 finanțare
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 50

1.1 - Operațiunea „Sprijin pentru consolidarea și mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile
și intangibile” pentru întreprinderi (COntRACtARE)

23
Evaluate
la AM pOS

CCE
1 0 19 55.062.980,79 49.976.47,.43 0

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaționale (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 consultanță acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (EvALuARE) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

77 de proiecte
propuse spre finanțare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanță 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 24

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


Miercuri, 27 mai, elevii care au participat la
fes tivitatea de premiere a concursului de proiecte
spațiale din Canada şi o parte dintre colegii lor de
la Colegiul „Barbu Ştirbei” au fost prezenți la o
conferință de presă. profesorii coordonatori ai pro-
iectului au oferit cu această ocazie, câteva detalii
despre proiectul cu care elevii au obținut mențiune
la concursul internațional de proiecte spațiale, or-
ganizat de nasa.

„A fost o provocare pentru elevi, li s-a părut
foarte interesant, chiar dacă, pe parcurs, au spus
că ceea ce au de făcut este mult și greu. Echipa a
fost formată din 11 elevi de clasele X – XII. Elevii
au făcut proiectul Serendipidy, mergând pe ideea

unei stații spațiale care este locuită, iar ca per-
soanele să poată sta acolo și să se simtă conforta-
bil a trebuit creat și cadrul necesar: școală, spitale
etc. Proiectul realizat a fost publicat de noi într-o
carte, în limba engleză, care a fost trimisă la acest
concurs”, a explicat prof. Corina ionescu, de la Co-
legiul „Barbu Ştirbei”. 

La festivitatea de premiere de la Canada au
fost prezente 60 de echipe, din care 100 de elevi
care au obținut premii şi mențiuni, România având
cele mai multe premii obținute – 30. Echipa din Că-
lăraşi a colegiului a fost reprezentată de elevii
Amadeo Chiriac şi Andrei pleşea.

Sursa: actualitateacalarasi.ro

11info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 228 / 25 - 31 mai 2015

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei
Anuale Internaţionale NUCLEAR 2015 –

„Sustainable Development through Nuclear
Research and Education”

Argeş

Miercuri, 27 mai, a avut loc deschiderea celei
de-a viii ediții a Conferinței Anuale internaționale
nuCLEAR 2015 – „Sustainable Development through
Nuclear Research and Education”, eveniment ce s-a
desfăşurat timp de trei zile, la institutul de Cerce -
tări nucleare din Mioveni. 

Această conferință a reunit reprezentanți şi
specialişti ai centrelor de cercetare nucleară, ai
autorităților şi industriei nucleare din țară şi stră-
inătate, care au abordat probleme de interes ale
energeticii nucleare în contextul actual. La aceas -
tă ediție au participat reprezentanți ai unor orga-
nizații internaționale relevante pentru energetica
nucleară (AiEA, Comisia Europeană, jRC), organi-
zații de renume din industria nucleară (AREvA, An-
SALDO, CAnDu Energy) şi importante centre de cer -
cetare din Belgia, Canada, franța, italia, Marea Bri -
tanie. De asemenea, la aceste discuții au participat
şi diferite universități din țară, precum universita -

tea din piteşti, universitatea politehnică Bucureşti,
universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-napoca, dar şi
din Libia, Egipt sau iran. Ca element de noutate, în
acest an, în cadrul sesiunii ştiințifice au participat
studenți şi masteranzi ai facultăților de profil, dar
şi cei mai buni elevi ai colegiilor „Al. Odobes cu” şi
„I.C. Brătianu” din piteşti, precum şi olimpici la fi zică.

Sursa: pagina FB a CJ Argeş

Numele Colegiului „Barbu Ştirbei”
din Călăraşi a ajuns la festivitatea de premiere
a concursului de proiecte spaţiale din Canada

Călăraşi

https://ro-ro.facebook.com/CJArges
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro


primăria târgovişte va semna săptămâna vii-
toare contractul de lucrări pentru restul de exe-
cutat al proiectului de reabilitare a şoselei de cen-
tură a Municipiului târgovişte. Ordinul de începere
a lucrărilor se va semna imediat după parafarea
contractului.

Lider de asociere este, conform singurei ofer-
tei depuse, SC Good prod SRL, din Zalău, județul
Sălaj, în asociere cu CK – 13 pAtStROY jSC din Bul-
garia, parte a „CK-13 Holding”. Liderul de asociere
a anunțat şi doi subcontractori. unul este COnSinit
SRL şi cel de-al doilea SC Drum ARt SRL.

Conform managerului de proiect, Dana popa,
lucrările ar urma să demareze concomitent pe trei
fronturi, cu grad 0 de realizare în acest moment:
dublarea podului teiş, asfaltarea pe Calea ialomi-
ței şi canalizarae în zona Bazei de Agrement

Sursa: gazetadambovitei.ro
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Se reiau lucrările
la centura ocolitoare a municipiului Târgovişte

Dâmboviţa

permanent preocupa -
tă de bunăstarea cetățe-
nilor, primăria Giurgiu a
organizat miercuri, 27 mai,
o întâlnire în cadrul căre -
ia a fost prezentată Stra-
tegia de Dezvoltare a Mu-
nicipiului Giurgiu pentru
perioada 2014 - 2020.

Reprezentanților au-
torităților publice locale,
precum şi ai direcțiilor de -
concentrate aflați la întâl -
nire le-a fost prezentat ducumentul de programare
ce vizează investițiile propuse a fi realizate pentru
municipiul Giurgiu.

prin implementarea proiectelor pe care le are
deja demarate ori care se află în stadiu de proiec-
tare şi accesare, în valoare de peste 110 milioane
de euro, municipiul Giurgiu va finaliza actuala eta -
pă de dezvoltare, având realizată/îmbunătățită/

modernizată infrastructu -
ra utilitară, turistică şi de
dezvoltare industrială. A -
cest fapt va crea toate pre -
misele pentru a permite a -
tragerea de noi investitori
şi utilizatori de servicii în
localitate.

La elaborarea Strate -
giei de dezvoltare pentru
perioada 2014-2020 s-au
avut în vedere obiectivele
tematice europene şi obiec -

tivele strategice regionale privind îmbunătățirea
accesibilității, dezvoltarea rețelei de localități urba -
ne, stimularea competitivității iMM-urilor autohtone,
utilizarea eficientă a resurselor naturale şi a patri mo -
niului natural, dezvoltarea capitalului uman, îmbună -
tățirea accesului la asistență medicală şi servicii so -
ciale de calitate şi promovarea incluziunii sociale etc..

Sursa: giurgiuonline.net

Strategia de dezvoltare locală
a municipiului Giurgiu pentru perioada 2014 - 2020
Giurgiu

http://giurgiuonline.net
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
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Copiii şi bătrânii din satul ialomițean Orboieşti
au la dispoziție un centru de zi în cadrul căruia
sunt supravegheați, îndrumați şi chiar tratați me-
dical. Serviciile au fost înființate printr-un proiect
finanțat din fonduri nerambursabile.

Centrul de servicii pentru comunitate a fost ame-
najat în fosta şcoală a satului, închisă din lipsă de copii.
Acum, elevii merg la şcoala din comuna apropiată şi îşi
fac lecțiile la centru. Localnicii sunt mulțumiți că atât
copiii, cât şi bătrânii sunt bine primiți la centrul de zi.

Centrul de zi din satul ialomițean Orboieşti a
fost înființat printr-un proiect al administrației lo-
cale, finanțat din fonduri nerambursabile, şi pri-
meşte zilnic până la 25 de copii. În județul ialomița
mai funcționează doar două centre similare, în co-
muna Sfântu Gheorghe şi în municipiul Slobozia.

Sursa: guraialomitei.com

Servicii sociale cât mai aproape
de beneficiarii din Orboieşti

Ialomiţa

poluarea şi impactul pe care îl pot avea acti -
vitățile economice de orice natură asupra mediului
înconjurător şi, implicit, asupra factorului uman sunt
destul de puțin luate în calcul de firmele româ neşti.
Doar în anumite situații, când există obligativita-
tea completării unor documentații de mediu, res-
ponsabilii societăților comerciale realizează unele
studii de impact asupra mediului.

Asociația Green Revolution şi Camera de
Comerț şi industrie prahova au organizat, săptă-
mâna trecută, o masă rotundă pentru prezentarea
proiectului, la care au invitat agenți economici de
pe raza județului, însă doar câteva firme ale căror
activități ar avea un impact real asupra mediului
au participat la acest eveniment. 

practic, până la sfârşitul lunii iunie, societățile
comerciale prahovene care doresc să le fie eva-
luată responsabilitatea față de mediu, în urma
completării a şapte chestionare specifice activită -
ților derulate, se vor putea înscrie online, pe
www.gbindex.ro, site-ul dedicat realizării barome-
trului responsabilității față de mediu a companiilor

din România.
potrivit reprezentanților Green Revolution, în

urma completării online a chestionarelor de pe
portalul menționat, se va realiza evaluarea gratui -
tă a conformității față de cerințele europene de pro -
tecție a mediului, dar şi rapoarte confidențiale ca -
re vor fi primite doar de către firmele evaluate cu
privire la măsurile pe care ar trebui să le ia pentru
a se alinia directivelor europene în materie de
protecție a mediului.

Datele furnizate de către companii în urma în-
scrierii în Green Business Index vor fi analizate de
către o echipă de experți independenți de mediu
după încheierea perioadei de înscrieri. În urma in-
terpretării datelor de către echipa de experți va
rezulta clasamentul companiilor responsabile față
de mediu din România.

Rezultatele vor fi anunțate în luna septem-
brie, în cadrul Galei Green Business Index 2015,
când vor fi premiate cele mai „verzi” companii din
România.

Sursa: ziarulprahova.ro

Evaluări gratuite ale impactului
asupra mediului, pentru firmele prahovene

Prahova

foto: guraialom
itei.ro

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.gbindex.ro
http://www.guraialomitei.com
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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20 de milioane de lei vor fi investiți»
pentru reabilitarea Sălii polivalente.
Angajații firmei care a câştigat licitația
pentru reabilitarea clădirii au făcut deja
primele verificări şi sunt pregătiți să
demareze lucrările. 

După mai bine de 40 de ani de la inaugurare,
Sala Sporturilor din Alexandria intră, în sfârşit, în
reparații. În urma proiectului, clădirea va putea
îndeplini cerințele normale pentru a găzdui me-
ciuri din circuit național pentru disciplinele spor-
tive practicate de cluburile locale de baschet şi
handbal. pentru reabilitarea sălii vor fi alocați 20,5
milioane de lei. 

Sala polivalentă din Alexandria a fost con-

struită la începutul anilor ’70. Din păcate, în timp,
starea tehnică a sălii s-a tot degradat, iar şarpanta
metalică nu mai îndeplineşte sarcinile conform
normelor în vigoare. nici nivelul de dotare pentru
sportivi şi spectatori nu se mai ridică la un nivel
minim de decență. iarna este excesiv de frig, iar
vara este foarte cald.

printr-un proiect finanțat de Compania națio-
nală de investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administrației, conducerea primăriei
Alexandria doreşte să ofere, atât echipelor care
evoluează în această sală, cât şi spectatorilor, o
arenă demnă de anul 2015. Lucrările vor demara
de luna viitoare şi vor fi finalizate doi ani mai târ-
ziu.

Sursa: ziarulmara.ro

Încep lucrările de reabilitare
a Sălii Polivalente din Alexandria

Teleorman

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

Agenție şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației publice,
în vederea promovării programului Operațional Regional 2007 – 2013.

pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de informare REGiO Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele 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 județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: piața
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 județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: B-dul independenței, nr. 1, et. iv,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean 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 Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
ialomița, piața Revoluției, nr. 1, et. iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
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 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

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,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 29 mai 2015

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. 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)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

Rețelei de informare REGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației publice,
reprezentanților 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

