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Începând din data de 8 martie, pe site-ul agen -
ţiei pentru Dez voltare Regională Sud Muntenia -
http://regio.adrmuntenia.ro găsiţi ultima versiune
a manualului de utilizare a sistemului informatic pen -
tru depunerea proiectelor europene - MySMIS2014+,
realizat de Ministerul fondurilor Europene. Cu aju-
torul acestui manual, cei care doresc să obţină fi-
nanţare din fonduri europene vor putea să-şi com-
pleteze mai uşor aplicaţiile online. MySMIS2014
poate fi utilizat pentru testare publică până în data
de 18 martie a.c..

Documentele aferente ultimei versiuni a manua -
lului se regăsesc pe website-ul nostru - http://re-
gio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată pOR 2014
– 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-
2020/.

În cazul în care aveţi nelămuriri privind acest ma -
nual sau sesizaţi probleme de soft, vă rugăm să trans -
miteţi comentarii la adresa de e-mail: info.regio@ -
adrmun tenia.ro.

Reamintim că aplicaţia MySMIS a fost elabora -
tă de către MfE, împreună cu Serviciul de teleco mu -
nicaţii Speciale pentru a facilita schimbul electro-
nic de informaţii între beneficiari şi autorităţile cu
atribuţii în gestionarea fondurilor europene struc-
turale şi de investiţii. 

aplicaţia poate fi accesată în perioada 8 - 18
martie, prin inter mediul link-ului https://2014.my -

smis.ro şi de pe website-ul Ministerului fondurilor
Europene - www.fon duri-ue.ro, secţiunea MySMiS
2014.

pentru accesul în aplicaţie es te necesar un
browser actualizat, iar pentru vizualizarea şi sem-
narea electronică a documentelor .pdf trebuie să
fie instalat utilitarul adobe Reader, versiunea mi -
nimă 11.0.14, sau adobe Reader DC, versiunea mi-
nimă 15 (2015).

aplicaţia este un produs cu totul nou, asumat
executiv începând cu noiembrie 2015, dezvoltat şi
îmbunătăţit ţinând cont de experienţa căpătată şi
pe baza lecţiilor învăţate din testarea u nor
aplicaţii similare anterioare.

„MySMIS 2014 oferă beneficii pentru toate
părțile implicate în procesul finanțărilor europene:
potențialilor beneficiari le oferă un instrument on-
line de depune re a cererilor de finanțare în mod
transparent, cu eliminarea oricăror intermediari,
administrației publice un instrument de culegere a
datelor structurat, pentru a facilita nevoia de ra-
poarte cât mai amănunțite, și un sprijin pentru re-
ducerea timpului de procesare a documentelor, iar
beneficiarilor un mijloc prin care sunt la curent
permanent cu etapele în care se află documentele
depuse de ei în diferite stadii ale proiectului”, a
afirmat Laurenţiu Stelea, secretar de stat în Minis-
terul fondurilor Europene.
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Lista cu întrebările şi răspunsurile
la Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 5.2,

destinată îmbunătăţirii mediului urban
În data de 9 martie, autoritatea de»

Management pentru programul Operaţional
Regional 2014 - 2020 din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi administraţiei
publice a publicat întrebările şi
răspunsurile la Ghidul Solicitantului pentru
prioritatea de investiţii 5.2 „Realizarea de
acțiuni destinate îmbunătățirii mediului
urban” din cadrul axei prioritare 5, privind
îmbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural.

Lista cu întrebările şi răspunsurile la Ghidul So -
licitantului pentru prioritatea de investiţii 5.2, des-
tinată îmbunătăţirii mediului urban, poate fi con-
sultată pe website-ul nostru – http://regio.adrmun-
tenia.ro, secţiunea dedicată pOR 2014 – 2020, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/.

Reamintim că beneficiarii în cadrul acestei prio -
rităţi de investiţii sunt unităţile administrativ-te-
ritoriale din mediul urban, cu excepţia municipiilor
reşedinţă de judeţ, finanţate în cadrul axei prio-
ritare dedicate dezvoltării urbane.

În cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt vi -
zate proiecte de reconversie funcţională şi/sau reu -
tilizare a unor terenuri şi suprafeţe degradate, va-
cante sau neutilizate din interiorul oraşelor şi trans -
formarea lor în zone de agrement şi petrecere a
timpului liber pentru comunitate.

Reconversia şi/sau reutilizarea terenurilor ne-
utilizate şi  abandonate şi transformarea lor în zo -
ne de agrement şi recreere pentru populaţie (par-
curi, grădini publice, scuaruri) are ca scop îmbu -
nătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor, prin-
cipalul rezultat preconizat fiind de a creşte supra -
feţele verzi, satisfacerea nevoii de agrement şi re-
creere a populaţiei urbane şi reducerea nivelului
de poluare, îmbunătăţirea aspectului estetic al
oraşelor şi municipiilor, cu excepţia municipiilor
reşedinţă de judeţ ce se finanţează în cadrul prio -
rităţii de investiţii 4.2. 

Se va acorda prioritate la finanţare proiecte-
lor acelor oraşe care înregistrează valori reduse în
ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi. Menţio-
năm că o cerere de finanţare poate să conţină mai
multe locaţii de implementare (terenuri şi supra -
feţe abandonate şi neutilizate), fiecare locaţie a -
vând o suprafaţă minimă de 1.000 mp.

aplicaţiile ce vor fi depuse în primele trei luni
ale apelului vor parcurge etapele de verificare pre-
liminară şi evaluare tehnică şi financiară, urmând
a fi direct contractate cele care au obţinut cel pu -
ţin 70 de puncte (pragul de calitate) şi care se în-
cadrează în alocarea financiară disponibilă pentru
acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu
este acoperită, restul proiectelor ce au obţinut în-
tre 50 şi 69 de puncte, vor fi menţinute în com pe -
tiţia cu proiectele din lunile următoare. Cererile
de finanţare depuse în următoarea lună (i.e.: luna
4 de depunere) vor parcurge etapele de verificare
preliminară şi evaluare tehnică şi financiară. pro-
iectele ce au obţinut cel puţin 70 de puncte (pragul
de calitate) vor fi contractate dacă se încadrează
în alocarea financiară rămasă disponibilă. Dacă
alocarea financiară disponibilă nu este acoperită,
restul proiectelor care au obţinut între 50 şi 69 de
puncte (provenind din ambele tranşe), vor fi men -
ţinute în competiţia cu proiectele din lunile urmă-
toare. proiectele ce obţin mai puţin de 50 de puncte
sunt respinse.

IN
FO

 PO
R 2014 - 2020

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


4info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 266 / 7 - 13 martie 2016

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

IN
FO

 PO
R 2014 - 2020

S-a publicat Centralizatorul propunerilor,
observaţiilor şi întrebărilor primite în cadrul

consultării publice privind Prioritatea
de investiţii 7.1 din cadrul POR 2014 - 2020

astăzi, 14 martie, autoritatea de»
Management pentru programul
Operaţional Regional (aM pOR) a publicat
Centralizatorul propunerilor, observaţiilor
şi întrebărilor primite în cadrul consultării
publice privind prioritatea de investiţii 7.1
„Sprijinirea unei creșteri favorabile
ocupării forței de muncă, prin
dezvoltarea potențialului endogen ca
parte a unei strategii teritoriale pentru
anumite zone, care să includă reconversia
regiunilor industriale aflate în declin,
precum și sporirea accesibilității și
dezvoltarea resurselor naturale și
culturale specifice”, din cadrul pOR 2014 –
2020, axa prioritară 7 „Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului”. 

Întrebările şi răspunsurile pot fi consultate pe
website-ul nostru - http://regio.adrmuntenia.ro,
secţiunea dedicată pOR 2014 – 2020, link: http://re-
gio.adr muntenia.ro/por_2014-2020/.

Reamintim că aM pOR a publicat, în data de
13 noiembrie 2015, în consultare publică, Ghidul
Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a
fondurilor în cadrul axei prioritare 7 „Diversifica-
rea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă
a turismului”, prioritatea de investiţii 7.1 „Spriji-
nirea unei creșteri favorabile ocupării forței de
muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca
parte a unei strategii teritoriale pentru anumite
zone, care să includă reconversia regiunilor indus-
triale aflate în declin, precum și sporirea accesi -
bilității și dezvoltarea resurselor naturale și cul-
turale specifice”.

Conform acestui ghid, solicitanţii eligibili în
cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt unităţile
administrativ-teritoriale ale staţiunilor turistice şi

parteneriatele între aceste uat-uri. Valoarea mi-
nimă eligibilă pentru un proiect finanţat în cadrul
acestei priorităţi este de 500.000 de euro, iar valoa -
rea sa totală nu poate depăşi 5 milioane de euro.

principalele acţiuni ce vor fi finanţate vizează
activităţi care vor fi localizate în staţiuni turistice,
conform prevederilor HG nr. 852/2008, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. proiectele elabo-
rate vizează următoarele acţiuni:

dezvoltarea infrastructurii pentru turismul•
balnear (infrastructură rutieră, reţele de captare
şi transport, parcuri) în conformitate cu prevede-
rile OG nr. 109/2000, cu modificările şi completă-
rile ulterioare;

crearea şi extinderea infrastructurii de agre-•
ment, inclusiv a utilităţilor aferente;

amenajarea obiectivelor turistice naturale de•
utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe de utilitate publică;

dezvoltarea de infrastructuri publice la scară•
mică pentru valorificarea atracţiilor turistice;

activităţi de marketing şi promovare turistică•
ale obiectivului finanţat.
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Evaluare POR 2007 – 2013:
Programul a dus la creşterea numărului

de servicii oferite şi, cel mai important, a calităţii lor
programul Operaţional Regional»

2007 - 2013 a avut un impact pozitiv
asupra beneficiarilor de fonduri europene,
arată studiile de evaluare realizate în
perioada martie 2014 – iulie 2015 de
autoritatea de Management pOR, din
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
administraţiei publice (MDRap). Este
vorba despre primele studii din România
de evaluare a impactului fondurilor
europene asupra dezvoltării regionale
realizate prin metodă contrafactuală. 

Concluziile au fost prezentate joi, 3 martie,
în cadrul unei conferinţe pe această temă, la care
au participat viceprim-ministrul Vasile Dîncu, mi-
nistrul dezvoltării regionale şi administraţiei pu-
blice, Corina Creţu, comisar european pentru poli ti -
că regională, foşti miniştri ai dezvoltării regionale
şi alţi peste 200 de reprezentanţi ai beneficiarilor
şi organizaţiilor implicate în program. 

„Avem rezultate foarte interesante: evaluă-
rile arată că Programul Operațional Regional 2007-
2013 a dus la creșterea numărului de servicii ofe-
rite și, cel mai important, a calității lor. Proiectele
finanțate au dus și la creșterea locurilor de muncă
și a numărului de beneficiari. Practic, programul
a adus beneficii în toate domeniile sale de inter-
venție: sănătate, managementul situațiilor de ur-
gență, sprijinirea afacerilor, decontaminarea te-
renurilor poluate, dezvoltarea turismului”, a de-
clarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu. 

„Cred că ar fi o mare greșeală ca implemen-
tarea noii perioade să înceapă cu întârziere, așa
cum s-a întâmplat în perioada 2007 - 2013. Româ-
nia nu are altă șansă decât să înceapă cât mai cu-
rând posibil implementarea actualei perioade de
programare, 2014  - 2020. Este vorba de 22,5 mi-
liarde de euro. România are nevoie de proiecte
noi, suficient de mature pentru a începe absorbția
de fonduri pentru 2014 - 2020”, a subliniat comi-
sarul european Corina Creţu. 

În total, au fost analizate 11 domenii majore
de intervenţie (DMi), având la bază date disponi-
bile până în decembrie 2014 privind proiectele fi-
nanţate în cadrul programului. 

pentru unele dintre aceste domenii, cum ar fi
infrastructură educaţională (DMi 3.4), impactul este
dublat de un efect de propagare în întreaga comu-
nitate, ceea ce înseamnă că nu doar cel care a atras
fonduri beneficiază de activităţile finanţate. De mo-
dernizarea unor spaţii (de exemplu, laboratoare
moderne de limbi străine, ştiinţe şi informatică,
centre de artă sau facilităţi pentru practicarea spor-
turilor) se bucură şi elevi din localitate care nu sunt
înscrişi în şcoala beneficiară, prin participarea la
consorţii şcolare, parteneriate între şcoli etc.. 

un alt beneficiu relevant, deşi nu a fost urmărit
în mod explicit, este dezvoltarea resurselor u mane
în proiectele ce vizau infrastructura serviciilor de
sănătate (DMi 3.1), dotarea echipamente lor pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă (DMi 3.3) sau dez-
voltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afa-
cerilor cu importanţă regională şi locală (DMi 4.1).

pe de altă parte, prin anumite intervenţii s-au
obţinut până la data efectuării studiilor de impact
doar efecte parţiale, cum ar fi reabilitarea siturilor
industriale poluate (DMi 4.2), unde efectele eco-
nomice ale decontaminării terenurilor poluate încă
nu sunt vizibile. 

În cazul proiectelor ce au vizat îmbunătăţirea
infrastructurii serviciilor de sănătate (DMi 3.1), s-
a constatat că persoanele din zone îndepărtate sau
defavorizate au avut un acces mai rapid în special
în ambulatorii şi spitale şi au beneficiat de o va-
rietate mai largă de servicii şi de echipamente per-
formante. În acest context, principala lecţie învă-
ţată constă în necesitatea colaborării strânse, pe
tot parcursul implementării proiectului, între in-
stituţiile responsabile de domeniile vizate de inter -
venţie, pentru a putea ajusta intervenţiile în func-
ţie de condiţiile implementării şi pentru a identi-
fica cei mai relevanţi indicatori utilizaţi în măsu-
rarea impactului.

Sursa: fonduri-structurale.ro
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Bani europeni: Ce îţi trebuie să poţi accesa aplicaţia electronică
prin care se cer fondurile UE

Ministerul fondurilor Europene a explicat, la în-
ceputul săptămânii trecute, condiţiile de acces în noua
aplicaţie electronică MySMIS 2014, prin care se vor pu-
tea accesa banii de la uniunea Europeană în perioada
de programare 2014-2020. 

Reamintim că antreprenorii şi alţi potenţiali be-
neficiari de fonduri europene din România pot testa,
în perioada 8 - 18 martie, modulul „Depunerea cererii
de finanțare” în sistemul electronic MySMiS, disponibil
la adresa https://2014.mysmis.ro şi de pe website-ul
Ministerului fondurilor Europene (MfE) - www.fonduri-
ue.ro, secţiunea MySMiS 2014. 

iată ce îţi trebuie pentru a accesa aplicaţia: 
pentru accesul în aplicaţie este necesar un brow-•

ser actualizat; 
pentru vizualizarea şi semnarea electronică a do-•

cumentelor .pdf trebuie să fie instalat utilitarul adobe
Reader versiunea minimă 11.0.14 sau adobe Reader DC
versiunea minimă 15 (2015); 

pentru testarea aplicaţiei, orice persoană juridică•
poate fi înregistrată în sistem doar de către reprezen-
tantul legal sau un împuternicit al acestuia, obligatoriu
prin utilizarea propriului Certificat digital calificat pen-

tru semnarea electronică a documentelor; 
numai reprezentantul legal (sau împuternicit) al•

unei persoane juridice care doreşte să depună o cerere
de finanţare are nevoie de certificat digital calificat.
persoana respectivă trebuie să aibă fie calitatea de re-
prezentant legal pentru acea instituţie, fie împuterni-
cire din partea reprezentantului legal de a reprezenta
instituţia în relaţia cu autorităţile de gestiune (aM/Oi)
pentru entitatea şi/ sau proiectul (proiectele) pentru
care se solicită finanţare; 

o persoană juridică va putea înscrie mai mulţi uti-•
lizatori pentru completarea informaţiilor din cererea
de finanţare; 

cei care vor contribui la elaborarea cererii de fi-•
nanţare şi, ulterior, la implementarea proiectului unei
persoane juridice (ex. membri în echipa de proiect,
consultanţi etc.), nu au nevoie de certificat digital, dar
vor avea nevoie să primească o validare în aplicaţie de
la persoană juridică la care se asociază. 

Specialiştii MfE, împreună cu StartupCafe, au reali -
zat un set de tutoriale video pentru accesarea aplicaţiei
MySMIS 2014, ce pot fi vizionate pe site-ul startupcafe.ro.

Sursa: startupcafe.ro

agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a edi-
tat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna martie 2016. Scopul editării acestei pu-
blicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor bene -
ficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud
Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii.
astfel, în acest document sunt prezentate oportuni -
tăţile de finanţare din programele operaţionale şi
schemele de grant, ce se derulează în prezent în Ro -
mânia, precum şi oportunităţile din programul naţio -
nal pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, intERREG V-a
şi uRBaCt iii. publicaţia electronică poate fi accesată
pe site-ul agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea
Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmun-
tenia.ro/docu mente/csf-mar-2016.pdf.

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna martie 2016

http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-mar-2016.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-mar-2016.pdf
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Vasile Dîncu: Contribuţia proprie a beneficiarului
de fonduri europene este un criteriu semnificativ

de creştere a eficienţei banilor publici 
Viceprim-ministrul Vasile Dîncu,»

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, a avut vineri o întâlnire cu delegaţia
fondului Monetar internaţional (fMi) condusă
de Reza Baqir. Dialogul s-a axat pe proiectele
aflate în implementare la nivelul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice,
proiecte cu potenţial impact pozitiv asupra
eficientizării utilizării fondurilor publice.

Viceprim-ministrul Vasile Dîncu a arătat că pro -
iectele din pachetul reformei administrative au
efect nu  doar asupra calităţii serviciului public, ci
şi asupra reducerii costurilor de funcţionare a ad-
ministraţiei. astfel, viitorul Cod administrativ, a -
flat înlucru la MDRap, ar putea avea impact finan-
ciar important: „Codul Administrativ la care lu-
crăm va reglementa folosirea proprietății private
și publice a statului și a administrației publice lo-
cale. Așa cum avem un Cod Civil și unul Fiscal, este
necesar și unul destinat administrației publice,
care să pună laolaltă toată legislația aplicabilă în
domeniu. Codul va îngloba peste 18 acte norma-
tive și le va corela, pentru că vorbim despre o le-
gislație care a suferit multe modificări, în timp,
și nu întotdeauna au fost corelate între ele. Facem
acum, de exemplu, un inventar al clădirilor neuti-
lizate în administrație; în acastă stare, nefolosite,
ele reprezintă o cheltuială pentru stat, când ar
putea fi o sursă suplimentară de venit”, a declarat
Vasile Dîncu. 

alte exemple de proiecte aflate în diferite
etape şi care pot contribui la eficientizarea banilor
publici sunt descentralizarea – prin aducerea nive-
lului de decizie mai aproape de beneficiarul final,
simplificarea procedurilor administrative – prin re-
ducerea numărului de documente, formulare şi
procese utilizate în interacţiunea dintre cetăţeni
şi instituţiile publice şi regândirea sistemului de
personal din administraţie – prin proiectarea unui
mecanism care să ducă la o corespondenţă între
nivelul de salarizare şi nivelul de performanţă al

angajatului public. 
În privinţa programelor de finanţare a inves-

tiţiilor, ministrul dezvoltării a precizat că preocu-
parea pentru proiecte cu rezultate reale s-a con-
cretizat, la nivelul MDRap, în stabilirea unor criterii
clare pentru obiectivele ce primesc finanţare prin
programul naţional de Dezvoltare Locală (pnDL),
de exemplu: „Vom renunța la finanțarea proiecte-
lor ce nu sunt eficiente din punct de vedere social.
În cazul unei investiții publice, nu putem vorbi ne-
apărat despre eficiență economică, dar trebuie să
aibă un randament, un plus, pe partea socială. De
aceea, atunci când promovăm un obiectiv la finan-
țare, ne uităm care parte și cât din populație va
beneficia de proiect, dacă există și o contribuție
locală și alte aspecte ce ne ajută la o selecție mai
bine fundamentată”. 

Viceprim-ministrul a prezentat şi situaţia pro-
gramelor cofinanţate din fonduri europene. În
acest domeniu faptul că există o contribuţie pro-
prie a beneficiarului este, de asemenea, un crite-
riu semnificativ de creştere a eficienţei banilor pu-
blici: „Experiența ne-a arătat că, acolo unde există
și o contribuție financiară privată, rata de succes
a programului este mai mare. Ar putea fi vorba
despre faptul că investitorul are o grijă în plus,
este mai responsabil, atunci când știe că sunt în
joc și o parte din resursele lui financiare”.

Vasile Dîncu, vicepremierul României

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Sesiuni de informare legate de programele
cu finanţare naţională ce vor fi lansate în 2016

În perioada 22 - 31 martie, la sediul din strada
poteraşi, nr. 11, sector 4, Bucureşti, Ministerul Eco-
nomiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de afa-
ceri – Biroul România HuB se organizează patru se-
siuni de informare „Statul mai aproape de IMM-
uri” dedicate atât întreprinzătorilor mici şi mijlocii
din România, cât şi tinerilor cu spirit antrepreno-
rial care doresc să demareze o afacere. 

Sesiunile se vor desfăşura între orele 10.00 şi
12.00 în zilele de 22, 24, 29 şi 31 martie 2016. În
cadrul sesiunilor se vor prezenta oportunităţile
de finanţare pentru anul 2016 ale programelor fi-
nanţate de la bugetul statului ce vor fi lansate şi
derulate anul acesta de către Ministerul Econo-

miei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de afa-
ceri. 

România Hub este un program integrat, care
oferă întreprinzătorilor şi potenţialilor antrepre-
nori, informare, sprijin, asistenţă tehnică şi con-
siliere, precum şi un cadru instituţional pentru
dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creş-
terea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţio-
nală a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

persoanele interesate pentru înscrieri la cele pa -
tru sesiuni de prezentare pot să se adreseze Birou-
lui România HuB la adresa de e-mail: roma -
nia_hub@imm.gov.ro sau tel.: 021/335.26.32.

Sursa: finantare.ro

Comisia Europeană a lansat
Raportul de ţară 2016

Reprezentanţa Comisiei Euro-
pene în România a organizat, mier -
curi, în parteneriat cu Ministerul
finanţelor publice, o dezbatere
despre raportul de ţară privind eco -
nomia românească, publicat în da -
ta de 26 februarie 2016. 

Raportul menţionează progre-
sele înregistrate de România şi
atrage atenţia privind riscurile re-
prezentate de măsurile fiscale şi de salarizare
luate în afara programului anual de bugetare. to-
todată, Comisia Europeană încurajează relansarea
investiţiilor, continuarea reformelor structurale şi
asumarea unor politici fiscale responsabile, aces-
tea fiind de altfel priorităţile pentru 2016 ale Se-
mestrului european, instrumentul de coordonare
la nivel european a politicilor economice naţio-
nale. În plus, săptămâna aceasta, Comisia Euro-
peană a anunţat ieşirea României din grupul ţărilor
care înregistrează dezechilibre macroeconomice. 

„Creșterea economică în România este suste-
nabilă și se bazează pe investiții. Rata investițiilor
a fost printre cele mai ridicate la nivel european,
ajungând la 24,9% din PIB, și ne așteptăm să creas -
că pe termen mediu. Suntem conștienți că pentru

menținerea acestor tendințe po-
zitive avem nevoie de continuarea
și accelerarea reformelor struc tu -
ra le”, a declarat ministrul finanţelor
publice, anca Dragu.

„Remarcăm cu toții creșterea
economică înregistrată de Româ-
nia în ultimii ani. Avem de-a fa ce
cu o situație paradoxală: România
se află în topul creșterii în Uni-

unea Europeană, dar în același timp este și în to-
pul sărăciei. Aceasta înseamnă că modelul de creș-
tere nu lucrează în beneficiul cetățenilor. Comisia
Europeană dorește să se asigure că evoluția eco-
nomiei României este echilibrată, având drept
model de competitivitate calitatea și inovarea în
locul costurilor reduse cu forță de mun că”, a decla -
rat şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în Ro-
mânia, angela filote, în deschiderea conferinţei. 

Conferinţa de lansare a raportului de ţară a
oferit posibilitatea participanţilor de a discuta şi
adună opinii asupra diferitelor aspecte menţionate
în document. aceste opinii vor fi utilizate în ela-
borarea de către Comisia Europeană a recomandă-
rilor specifice de ţară din luna mai 2016.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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PNDR: S-a deschis sesiunea de depunere
a Strategiilor de Dezvoltare Locală aferente

Măsurii 19 Dezvoltarea locală LEADER
Ministerul agriculturii şi Dezvoltării Rurale a

anunţat că în perioada 10 martie – 8 aprilie 2016
este deschisă sesiunea de depunere a Strategiilor
de Dezvoltare Locală (SDL), din cadrul Măsurii 19
Dezvoltarea locală LEaDER – programul naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

Selectarea SDL-urilor se va realiza în baza unei
singure proceduri publice de selecţie. alocarea pu-
blică totală pentru sesiunea de selecţie a SDL-uri-
lor 2014 - 2020 este de 563.516.557 de euro, fiind
compusă din următoarele: 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin pentru implemen-•
tarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
locală” – 440.116.655 de euro; 

Sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de•
funcționare și animare ” - 123.399.902 euro. 

Depunerea SDL-urilor, cu anexele aferente, se
va face la sediul Ministerului agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale din Bucureşti, B-dul. Carol i, nr. 2-4,
sector 3, în intervalul orar 08:30 – 16:30. 

termenul limită de depunere a SDL-urilor este
08.04.2016, ora 16:30. 

Strategiile de Dezvoltare Locală sunt întoc-
mite de Grupurile de acţiune Locală (GaL) poten-
ţiale/ existente, parteneriate privat-publice, în
baza analizei nevoilor şi priorităţilor specifice te-
ritoriului acoperit de parteneriat. 

anunţarea rezultatelor selecţiei SDL-urilor se
va face prin publicarea pe site-ul oficial al MaDR
a Raportului de selecţie aprobat de către directo-
rul general al DGDR aM pnDR.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Rata de absorbţie curentă a fondurilor europene - 63,48%,
în februarie; 58,86% - absorbţie efectivă

Rata de absorbţie curentă a»
fondurilor europene era de 63,48% la
finalul lunii februarie, iar cea efectivă de
58,86%, pe cadrul financiar 2007 - 2013,
potrivit datelor Ministerului fondurilor
Europene (MfE).

astfel, valoarea declaraţiilor de cheltuieli
transmise la Comisia Europeană era de peste 12,09
miliarde de euro, în 29 februarie, ceea ce repre-
zintă o absorbţie curentă de 63,48%. În ceea ce
priveşte absorbţia efectivă, respectiv rambursările
de la CE, procentul este de 58,86%, adică peste
11,21 miliarde de euro.

pe programul Operaţional Sectorial „Creșterea
Competitivității Economice”, rata de absorbţie cu-
rentă era de 75,75%, pe programul Operaţional
asistenţă tehnică — 80,79%, pe programul Ope ra -
ţional Sectorial Mediu — 61,99%, pe programul Ope -
raţional Regional — 63,91%, pe programul Opera -
ţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane —
54,51%, pe programul Operaţional Sectorial trans-

port — 62,65%, iar pe programul Operaţional Dez-
voltarea Capacităţii administrative — 90,25%.

Data de 31 decembrie 2015 este termenul fi-
nal de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de be-
neficiari, iar 30 iunie 2016 — transmiterea la Co-
misia Europeană şi la autoritatea de audit a ultimei
aplicaţii de plată intermediară.

(continuare în pagina 10)

aura Răducu, ministrul fondurilor europene

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


(continuare din pagina 9)
De asemenea, 31 martie 2017 reprezintă ter-

menul până la care trebuie transmisă la Comisie,
prin SfC 2007, aplicaţia de plată a soldului final şi
a declaraţiei finale de cheltuieli.

În 29 februarie, ministrul fondurilor europene,
aura Răducu, declara că gradul de absorbţie al fon-
durilor europene ar putea ajunge la 100%, dar sunt
proiecte retrospective ce nu respectă anumite
condiţii, în prezent existând plăţi ce ar reprezenta
75% din fonduri.

„În momentul de față am făcut plăți de peste
75% din total fonduri. Ele nu au fost încă rambur-
sate de către Comisie, având în vedere că la înce-
putul anului este perioada de audit și se anali-
zează plățile; de la Comisie în fiecare an vin după
sfârșitul lunii februarie — începutul lunii martie.
La Comisie, în prezent, avem 750 de milioane de
euro ce trebuie rambursate. În prezent avem 75%
speranță de grad de absorbție, dar există posibi-
litatea de a crește această rată printr-o situație
unică de a include proiecte retrospective, proiecte
finanțate numai din bugetul de stat”, a mai afir-
mat ministrul fondurilor europene.

În data de 1 martie, în plenul Senatului, aura
Răducu a anunţat că una dintre plăţile pe progra-
mul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
umane (pOSDRu) a fost întreruptă din cauza nere-
gulilor înregistrate în perioada 2012 - 2014. „Una
din plățile pe Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane a fost întreruptă

din cauza neregulilor înregistrate în anii 2012 - 2014.
Din păcate, aceste programe au avut mari pro-
bleme de-a lungul implementării lor între 2007 și
2015 atât la elaborarea ghidurilor, cât și la selec -
ția proiectelor sau implementarea lor”, a spus Ră-
ducu.

Ministerul fondurilor Europene a primit de la
Comisia Europeană (Direcţia Generală Ocuparea
forţei de Muncă, afaceri Sociale şi incluziune) o
notificare cu privire la întreruperea termenului de
plată pentru cererea intermediară transmisă în 31
decembrie 2015, ce conţine cheltuieli efectuate
de către beneficiari după luna august 2012.

Conform unui comunicat al MfE, motivele în-
treruperii vizează deficienţe în funcţionarea siste-
mului de management şi control al pOSDRu, defi -
cienţe legate de procedurile de selecţie a proiec-
telor şi verificările de prim nivel realizate de au-
toritatea de Management şi Organismele interme-
diare aflate în subordinea Ministrul Muncii, fami-
liei, protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice,
respectiv Ministerului Educaţiei naţionale şi Cer-
cetării Știinţifice. aceste deficienţe au fost con-
statate în cursul misiunii de audit a DG Ocupare
din perioada 21 octombrie — 10 noiembrie 2015,
precizează MfE.

autoritatea de Management pentru pOSDRu
va continua să verifice cererile de rambursare ale
beneficiarilor şi să efectueze plăţi pentru cheltu-
ielile eligibile aferente proiectelor aprobate.

Sursa: agerpres.ro
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Rata de absorbţie curentă
în 7 martie 2016

63,48%

Rata de absorbţie efectivă
(sume rambursate de CE)

58,86%
plăţi rambursate

de Comisia Europeană

69,91%

Stadiul absorbţiei fondurilor europene / 14 martie 2016

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


Biblioteca judeţeană „Alexandru Odobescu”
din Călăraşi organizează cursuri de calculator pen-
tru copii. „Programul Junior IT” se adresează co-
piilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, care sunt
interesaţi să îşi dezvolte abilităţile de operare cal-
culator. Cursurile sunt gratuite. pentru informaţii
suplimentare, reprezentanţii bibliotecii vă aşteap -
tă la sediul central, situat pe strada Bucureşti, nr.
102. De asemenea, puteţi suna la numărul de te-
lefon 0242/316.757.

Sursa: radiovocescampi.ro
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Recepţie
la pasajul

de la Podul Viilor,
reabilitat prin Regio

Argeş

Săptămâna trecută s-a organizat o vizită de
lu  cru pe şantierul pasajului rutier de la podul Vii-
lor din piteşti, cu această ocazie fiind făcute câ-
teva obiecţii cu privire la proiect şi stabilind când
va avea loc recepţia investiţiei. astfel, în cel mai
scurt timp trebuie să se amenajeze spaţiile verzi
dintre cele două sensuri ale pasajului şi de la
sensul giratoriu din Calea Bucureşti, iar firma
constructoare să desfiinţeze şantierul şi să mute
mai multe grămezi de pământ din zonă. 

pasajul va deveni funcţional în circa două săp -
tămâni, iar în aprilie va avea loc recepţia finală
a lucrărilor. până atunci va fi permisă circulaţia ma -
şinilor pe pasaj pentru a se vedea care sunt even-
tualele deficienţe şi ce mai trebuie pus la punct.

Reamintim că investiţia a fost realizată prin
proiectul „Pasaj rutier Podul Viilor din municipiul
Pitești”, pentru care primăria Municipiului piteşti
a primit finantare Regio în cadrul axei 1 „Sprijini-
rea dezvoltarii durabile a orașelor - poli urbani de
creștere”, DMi 1.1 „Planuri integrate de dezvol-
tare urbană”, Subdomeniul „Poli de dezvoltare”.

Sursa: ziarulargesul.ro

Cursuri
gratuite de calculator,
pentru copiii din Călăraşi,
la Biblioteca Judeţeană
„Alexandru Odobescu”

Călăraşi

În data de 7 martie, la Moreni a avut loc re cep ţia fi-
nală la noua sală de sport de la Școala Gimna zială nr. 1
Moreni, obiectiv realizat prin Compania naţională de
investiţii. Obiectivul general al proiectului a fost moder-
nizarea infrastructurii educaţionale din municipiul Moreni
şi asigurarea unui proces educaţional la standarde euro-
pene în vederea creşterii participării populaţiei şcolare
la procesul educaţional. noua sală de sport are o capa-
citate de 102 locuri. aceasta a fost dimensionată pentru
suprafaţa sportivă  şi are o su prafaţă de gardă aferentă
fiecărui sport în parte. Sala de sport şcolară este dotată
cu tribune, vestiare, cabinete şi grupuri sanitare. Valoarea
totală a proiectului este de 2.129.338,25 lei, fără tVa.

Sursa: dambovitanews.ro

Sală de sport modernă, la MoreniDâmboviţa

http://dambovitanews.ro
http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.radiovocescampi.ro
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Conducta de gaze dintre Giurgiu»
şi Ruse, construită pe sub Dunăre,
va fi gata la sfârşitul acestui an,
după cum informează presa bulgară.

Bulgartransgaz a selectat o companie aus-
triacă pentru finalizarea lucrărilor la interconec-
torul de gaze dintre România şi Bulgaria; costul lu-
crărilor se ridică 4,577 milioane de euro, iar inter-
conectorul ar urma să fie gata în a doua jumătate
a acestui an.

pentru giurgiuveni, conducta de sub Dunăre are
ca termen de finalizare sfârşitul lui 2016. Obiectivul
este unul comun, transgaz, 10 milioane de euro şi
Bulgartransgaz, 14 milioane de euro, cele două com-

panii primind circa 9 milioane de euro în cadrul pro-
gramului European de Recuperare a Energiei (EEpR).

Conducta Giurgiu - Ruse va avea o lungime to-
tală de circa 25 km, dintre care 15,4 km pe teri-
toriul Bulgariei, 5,2 km pe cel al României, iar 4,14
km reprezintă traversarea subterană a fluviului Du-
nărea; pe cele două maluri vor fi construite două
staţii de măsurare a parametrilor tehnici ai gazelor
naturale.

Conducta de gaze Giurgiu - Ruse va avea o ca-
pacitate maximă de transport de 1,5 miliarde m3
de gaze pe an dinspre Bulgaria către România, iar
capacitatea dinspre România spre Bulgaria va fi de
500 milioane m3 pe an.

Sursa: giurgiuonline.net

Conducta de gaze Giurgiu – Ruse
va fi gata anul acesta

Giurgiu

La sfârşitul lunii octombrie 2015, conducerea
Consiliului judeţean ialomiţa propunea plenului
adoptarea documentului strategic „Master Plan pen-
tru reabilitarea și modernizarea sistemului de ali-
mentare cu apă și de canalizare în regiunea
Constanța - Ialomița”. proiectul a fost retras însă de
pe ordinea de zi pentru „fundamentarea lui și acor-
darea votului în cunoștință de cauză”. La 5 luni
distanţă, în şedinţa de la sfârşitul lunii martie, pro-
iectul urmează să fie readus în atenţia consilierilor
judeţeni. De această dată, conducerea Cj ialomiţa
doreşte să devină „proprietar al Master Planului (...)
și solicită modificarea condițiilor de acordare a Avi-
zului de conformitate către operatorul regional”.

ideea unui Master plan pentru reabilitarea şi mo-
dernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de ca-
nalizare în regiunea Constanţa - ialomiţa a apărut în
anul 2008. Conform informaţiilor făcute publice la
acel moment, Raja Sa Constanţa a elaborat un Mas-
ter plan revizuit pe domeniul apă şi apă uzată, prin
consultantul Luis Berger, şi a solicitat avizarea aces-
tuia printr-o hotărâre de Consiliu judeţean, aceasta
fiind o cerinţă pentru accesarea fondurilor europene
pentru realizarea investiţiilor de apă şi canalizare.

La jumătatea lunii februarie, oficialii Cj ialo -
miţa s-au întâlnit cu operatorii regionali pentru a
discuta efectele aprobării solicitării făcute de că-
tre Raja Sa Constanţa. În urma discuţiilor purtate,
atât operatorii, cât şi Cj ialomiţa, care devine pro-
prietar al Master planului de apă şi apă uzată, so-
licită modificarea condiţiilor de acordare a avizului
de conformitate al operatorului regional, în sensul
ca acesta să fie dat de către Direcţia tehnică din
cadrul Cj ialomiţa şi nu de operatorul regional
Raja Sa Constanţa, elaboratorul Master planului,
aşa cum prevede ghidul aflat în dezbatere publică. 

avizul solicitat de Raja Sa Constanţa are rolul
de a confirma funcţionalitatea sistemului de ali-
mentare cu apă, iar pentru ca modificarea solici-
tată de Consiliul judeţean să poată fi inclusă în
Ghidul solicitantului s-a cerut punctul de vedere
al Ministerului fondurilor Europene, Ministerului
agriculturii şi Dezvoltării Regionale, precum şi cel
al agenţiei pentru finanţarea investiţiilor Rurale.
De asemenea, Cj ialomiţa a transmis fiecărei uni -
tăţi administrativ-teritoriale o circulară prin care
solicită consultarea Master planului.

Sursa: independentonline.ro

Consiliul Judeţean Ialomiţa
vrea Master Plan pentru apă şi apă uzată

Ialomiţa

http://www.independentonline.ro
http://giurgiuonline.net
http://regio.adrmuntenia.ro
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Oraşul Sinaia a crescut în jurul Castelului pe-
leş. O clădire-simbol ce atrage turişti din toate col-
ţurile lumii. anul trecut, o jumătate de milion de
oameni au vizitat Castelul peleş, iar 300.000 dintre
ei au rămas peste noapte în staţiune. Reşedinţa re-
gală nu este însă singura clădire a cărei istorie se
împleteşte cu cea a oraşului. Construit între 1912
şi 1913, la iniţiativa lui Carol i, Casinoul din Sinaia
reproduce, la scară mai mică, clădirea Marelui Ca-
sino din Monte Carlo.

La inaugurare a concertat George Enescu.
acum, clădirea găzduieşte în fiecare an un festival
internaţional de muzică, expoziţii şi congrese. Mo-
numentul a fost renovat acum zece ani, autorităţile
publice locale spun că vor lucrările vor continua.

Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia: „Clădi-
rea casinoului este reprezentativă nu numai pen-
tru Sinaia, ci pentru România. Aici, de-a lungul
anilor au fost evenimente importante, chiar dacă

are 100 de ani. Clădirea a fost renovată acum 10
ani, din punct de vedere arhitectural. Fiind una
foarte veche, trebuie să intervenim pe tot ce în-
seamnă iluminat și încălzire pentru că spațiile
sunt foarte folosite. Este folosită ca centru inter-
național de conferințe. În perioada de primăvară
și toamnă ține chiar o mare parte din economia
locală, ceea ce înseamnă turism. Se țin congrese
de 5.000 de oameni. Când sunt atât de mulți oa-
meni, aerul devine mai greu de respirat și siste-
mele de transfer de aer nu fac față. Lucrăm la un
proiect pe care îl vom depune curând pe fonduri
europene pentru reabilitatea clădirii în acest sens.

E o pagină de istorie cazinoul. Avem ‘Enescu
și muzica lumii’ - e un festival care cred că se des-
fășoară de 10 ani. Multe din concerte se țin în
această sală. Vin să concerteze din toată Europa
sau chiar și din America am avut vara trecută”.

Sursa: digi24.ro
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Cu fonduri din sursele alocate în bugetul local,
în municipiul Roşiorii de Vede vor continua lucrările
de întreţinere şi reparaţii curente la străzi, alei,
trotuare şi parcări. Conform autorităţilor publice
locale, în perioada 20 martie – 1 mai se vor executa
următoarele lucrări: covor asfaltic pe străzile Be-
litori, aleea parc nord (pantă), aleea CfR (zona
bloc t), zona intim (bloc 3aBCD), 1 Decembrie (în-
tre intersecţiile cu străzile Mihai Eminescu şi str.
Mihail Kogălniceanu), Sf. teodor (alee acces blo-
curi anL şi Cămin de Bătrâni), B-dul Comercial (în-
tre intersecţiile cu străzile 1 Decembrie şi Mihail
Kogălniceanu), Sănătăţii (zona tecsa – intersecţia
cu strada Mihai Eminescu), Oituz (zona intersecţia
cu strada Constantin noica), Vicşoreanu, uzina de
vagoane (zona intravilan); covor asfaltic şi borduri
pe aleile din Grădina publică „Mihail C. Mănciu-
lescu”; covor asfaltic şi borduri pe aleile din cadrul
asociaţiilor de proprietari „Elena Doamna”, Con-
dominiul „Violeta”, „Renașterii”, alee bloc a1-a3

(covor asfaltic şi plombe asfaltice); reabilitare co-
vor asfaltic la parcarea din zona Biserica „Sf. Teo-
dor” şi parcarea cimitirului situată în strada Sfân-
tul teodor; trotuar zona intim; plombări asfaltice
pe străzile Sf. teodor, Dunării, izbiceanu, Mărăşti,
Oltului, plt. Rădulescu, Mihai Bravu, B-dul Comer-
cial (zona Baza de recepţie – str. Mărăşeşti). Vor
continua lucrările de modernizare a străzilor Re-
publicii, Carpaţi, Stelian popescu, Mihai Eminescu
şi Lt. Bălăcescu.

Lucrările demarate în cursul anului trecut pre-
văd refacerea în totalitate a covorului asfaltic,
reamenajarea intrărilor în curţi, precum şi reabi-
litarea trotuarelor şi spaţiilor verzi adiacente.
aceste cinci străzi fac parte dintr-un proiect mai
amplu de modernizare în care sunt cuprinse 44 de
străzi din municipiu, pentru care s-au depus pro-
iecte de finanţare la Ministerul Dezvoltării Regio-
nale şi administraţiei publice.

Sursa: liberinteleorman.ro

Lucrări de modernizare
în municipiul Roşiorii de Vede

Teleorman

Primăria Sinaia doreşte să reabiliteze
cu fonduri europene clădirea Cazinoului

Prahova

http://liberinteleorman.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://digi24.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: piaţa tricolorului, nr. 1, et. iV, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul judeţean
prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. Vi, cam.
626/627, mun. ploieşti, cod 100066, jud. prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 14 martie 2016

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

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

(maxim 1.500 de 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

