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În data de 31 iulie, agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud muntenia a organizat al 5-lea semi-
nar de instruire din ciclul dedicat noilor beneficiari
privaţi de fonduri Regio, cu scopul de a-i sprijini în
implementarea corectă a proiectelor pentru care
au obţinut, în luna iunie, finanţare nerambursabilă
de 100% din FEDR şi de la bugetul de stat.

La întâlnirea de lucru au participat reprezen-
tanţi ai mediului privat din regiunea Sud muntenia,
care au primit asistenţă financiară în cadrul axei
prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri regional şi local”, Domeniul major de in-
tervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntre-
prinderilor”.

În cadrul seminarului, noii beneficiari privaţi au
primit informaţii utile despre etapele implementă -
rii proiectelor, şi anume detalii de specialitate des-
pre procesul de derulare a proiectelor, despre rolul
pistelor de audit, despre regulile privind identita-
tea vizuală Regio ce trebuie să fie respectate în
activităţile de informare şi publicitate, precum şi
despre documentele folosite în implementarea
contractelor (prefinanţare, notificare privind de-
punerea cererii de prefinanţare/ rambursare, ter-
men de depunere, documente ce trebuie să înso-
ţească cererile de plată). Totodată, beneficiarii de
fonduri Regio au fost informaţi despre cum trebuie

realizate achiziţiile publice în cadrul proiectului‚
principii şi reguli, întocmirea documentaţiei de a -
tribuire, precum şi despre conformitatea dosarului
achiziţiei.
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La mulţi ani, aurelian!
Colegul nostru aurelian Dabu, şeful Birou-

lui control financiar, împlineşte astăzi, 28 iulie,
11 ani de activitate neîntreruptă în cadrul
agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud mun-
tenia! 

Pe această cale dorim să îi mulţumim pen-
tru expertiza profesională, ce aduce plus va-
loare întregii activităţi desfăşurate de agenţie,
şi pentru tot sprijinul acordat beneficiarilor în
implementarea corectă a proiectelor derulate
prin programele Regio şi PoS CCE!

La mulţi ani cu împliniri pe toate planurile!

Aniversări ADR Sud Muntenia
Aurelian Dabu -

11 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia

aurelian Dabu
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Fonduri Regio pentru îmbunătăţirea
serviciilor de asistenţă socială

din judeţul Teleorman
În data de 31 iulie s-a semnat contractul de

fi nanţare pentru înfiinţarea unui Centru social în
comuna Saelele, sat Pleaşov, judeţul Teleorman.

Proiectul „Centru social pentru îngrijire bă-
trâni şi persoane cu nevoi speciale, comuna Saele -
le, sat Pleaşov, judeţul Teleorman”, al cărui bene -
ficiar este Parteneriatul dintre U.a.T comuna Sae-
lele, U.a.T judeţul Teleorman şi D.G.a.S.P.C Tele-
orman, primeşte finanţare nerambursabilă în ca-
drul programului Regio 2007 - 2013, axa prioritară
3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Dome-
niul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ mo-
dernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastruc-
turii serviciilor sociale”.

valoarea totală a contractului de finanţare es -
te de 2.587.572,88 lei, din care valoarea neram-
bursabilă din FEDR reprezintă 1.653.121,92 de lei,
valoarea nerambursabilă din bugetul naţional re-
prezintă 252.830,41 de lei, iar contribuţia benefi-
ciarului este de 38.896,99 de lei.

Proiectul, a cărui durată de implementare es -

te de 17 luni, vizează amenajarea unui centru re-
zidenţial într-un amplasament ce a avut ca desti-
naţie dispensarul medical al localităţii, prin extin-
derea acestei clădiri. Cu sprijin financiar Regio va
fi creat un Centru rezidenţial cu 24 de locuri de ca -
zare, sală de primire, cabinet medical, sală de me -
se, bucătărie, magazii alimente, spălătorie, gru-
puri sociale şi utilităţile necesare funcţionării. Per-
soanele vârstnice, beneficiare ale acestui proiect,
vor avea asigurate, în regim instituţionalizat, con-
diţii corespunzătoare de găzduire şi hrană, îngrijire
personală şi medicală, recuperare şi readaptare, ac -
tivităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă so-
cială şi psihologică. 

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud munte -
nia, au fost semnate 30 de contacte de finanţare în
cadrul Domeniului major de intervenţie 3.2 „Rea-
bilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”, ce au o valoare
nerambursabilă solicitată de aproximativ 68 mi-
lioane de lei.

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


Ministrul delegat pentru IMM-uri»
şi Turism, Florin Jianu, a declarat într-o
conferinţă de presă vineri, 25 iulie, la
Suceava, că Departamentul pentru IMM-
uri şi turism face o campanie pentru
promovarea României ca o destinaţie
turistică sigură în contextul geopolitic
actual.

jianu a spus în conferinţa de presă că România
reprezintă o destinaţie sigură. El a precizat că a
fost în Republica moldova la un eveniment de des-
chidere al Camerei de Comerţ România-Republica
moldova şi a transmis că România este un partener
economic solid, dar şi o destinaţie turistică sigură.
ministrul a arătat că datele arată că România se si-
tuează între primele zece ţări europene după creş-
terea numărului de turişti, fiind pe locul patru cu
creştere de turişti din China şi pe primele zece lo-
curi cu creştere pentru turişti din Statele Unite,
olanda, marea Britanie, Franţa sau italia. „Un nu-
măr însemnat de turişti provin din Republica Mol-
dova”, a spus jianu. El a subliniat că România este
o destinaţie sigură şi pentru că două organisme in-
ternaţionale, Comisia Europeană a Turismului şi or-
ganizaţia mondială a Turismului, au ales ca în toam -
nă să organizeze două evenimente în România,
adunarea Generală a Comisiei Europene de Turism
şi o acţiune a secretarului general al omT care va
participa la un eveniment de promovare a cluste-
relor din turism.

„Pentru a aplica sintagma ‘România, destina-
ţie sigură’ vom avea evenimente în Bucovina”, a
spus jianu care a arătat că, în colaborare cu Cj Su-
ceava se vor organiza infotrip-uri cu mass-media,
cu factorii decidenţi, cu oameni din industrie din
Republica moldova, pentru a cunoaşte mai bine
această zonă apropiată atât de Ucraina, cât şi de
Republica moldova, astfel încât fluxul de turişti să
crească în zonă. Totodată, vor exista târguri la care
judeţul Suceava este invitat să participe, dar şi al -
te evenimente pentru a defini conceptul „Româ-

nia, destinaţie sigură”, a adăugat ministrul.
Întrebat dacă există sentimentul în străinătate

că România este o destinaţie nesigură, Florin jianu
a răspuns că nu există această percepţie, dar că
este nevoie ca, în contextul geopolitic actual, Ro-
mânia să aibă un cuvânt de spus şi să joace o carte
câştigătoare. „Nu există sentimentul că România
este o destinaţie nesigură, dar dacă ne uităm la
pieţe din Statele Unite, din China, pieţe îndepăr-
tate pentru care Europa reprezintă o regiune ca
atare, contextul şi ceea ce se întâmplă în U craina,
noi trebuie să ne poziţionăm foarte puternic. Tre-
buie să spunem un cuvânt, să avem o vo ce puter-
nică în zonă şi trebuie să ne jucăm cartea câştigă-
toare. E un context bun, datele statistice arată
acest lucru, organisme internaţionale aleg Româ-
nia pentru a organiza evenimente, iar ceea ce fa-
cem noi astăzi este să potenţăm ceea ce deja în
România avem ca şi ofertă”, a spus ministrul de-
legat pentru imm-uri şi turism.

Sursa: mediafax.ro
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Departamentul pentru IMM-uri şi turism
promovează conceptul

„România, destinaţie sigură”
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Românii sunt optimişti în legătură cu viitorul
Uniunii Europene (75%), chiar dacă 57% apreciază
că vocea lor nu contează în spaţiul comunitar, po-
trivit unui Eurobarometru publicat vineri, 25 iulie.

numărul cetăţenilor care consideră că părerea
lor contează în UE a crescut de la 29% în noiembrie
2013 la 42%, acesta fiind cel mai înalt nivel atins
de când a fost pusă pentru prima dată această în-
trebare în cadrul Eurobarometrului, în urmă cu 10
ani, conform primului sondaj de opinie desfăşurat
la nivelul UE după alegerile pentru Parlamentul Eu-
ropean din mai. 75% din românii chestionaţi s-au
arătat optimişti în ceea ce priveşte viitorul Uniunii
Europene, fiind devansaţi doar de maltezi - 77%,
în timp ce 56% din greci, 48% din portughezi şi 47%
din francezi şi-au exprimat pesimismul faţă de vii-
torul UE. Românii sunt preocupaţi de situaţia eco -
nomi că din ţară (26%), de şomaj (22%) şi de creşte-
rea pre ţurilor (18%). Pe de altă parte, 63% din res-
pondenţii din România ar dori o uniune economică
şi monetară, 26% se opun, iar 11% nu ştiu.

În ceea ce priveşte impactul crizei, 51% din ro -
mâni consideră că impactul crizei asupra locurilor de

muncă a atins nivelul maxim, în timp ce 44% cred că
ce este mai rău abia urmează să se întâmple. 62% sunt
mulţumiţi cu standardul de viaţă din România (locul
21 în UE), cei mai mulţumiţi fiind lo cuitorii din Suedia
(97%), Danemarca (96%) şi olan da (94%), iar cei mai
nemulţumiţi bulgarii (65%), ungurii şi grecii (55%).

La întrebarea „dacă se simt europeni”, 61% din
români au răspuns pozitiv (locul 20) şi 38%, negativ.
Cei mai europeni se simt maltezii (87%), luxembur-
ghezii (85%) şi finlandezii (79%), la polul opus fiind
bulgarii (46%), italienii (47%) şi grecii (49%).

În privinţa cunoaşterii drepturilor în calitate
de cetăţeni europeni, românii se plasează pe locul
23, 56% precizând că nu ştiu ce drepturi au. Cei
mai neinformaţii sunt italienii, francezii şi bulgarii,
iar cei mai informaţi s-au declarat finlandezii, lu-
xemburghezii şi estonienii.

Sondajul a fost realizat prin intermediul unor
interviuri faţă în faţă, desfăşurate în perioada 31
mai – 14 iunie. În total, au fost intervievate 32.689
de persoane din toate statele membre ale UE şi din
ţările candidate.

Sursa: mediafax.ro
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Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-
Bulgaria 2014-2020 a fost
publicat spre consultare

joi, 24 iulie, a fost publicat Programul
de Cooperare Transfrontalieră România-
Bulgaria 2014-2020 pe site-ul programu-
lui, www.cbcromaniabulgaria.eu. Pro-
gramul de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2014-2020 (PCT Ro-Bg
2014-2020) a fost aprobat în cadrul celei
de-a şasea întâlniri a Grupului Comun
de Lucru pentru programare desfăşurată
în Bucureşti, în data de 22 iulie 2014.

În perioada următoare documentul va
fi supus  aprobării celor două state mem -
bre şi transmis ulterior către Comisia Eu -
ropeană spre aprobare.

Documentul poate fi descărcat de pe
site-ul dedicat programului, www.cbcro -
maniabulgaria.ue, link: http://cbcro-
maniabulgaria.eu/user/file/oP%20fi-
nal%20version.rar

Sursa: cbcromaniabulgaria.eu

Eurobarometru: Românii sunt optimişti în privinţa UE

Lansarea studiilor privind evaluarea de impact
a Programului Operaţional Regional 2007-2013

pentru DMI 1.1, 3.2, 3.4, 5.2
vinei, 1 august, la sediul mi-

nisterului Dezvoltării Regionale şi
administraţiei Publice, s-a desfă -
şurat evenimentul de lansare a
patru studii de evaluare de im-
pact a PoR 2007-2013 pentru do-
meniile privind dezvoltarea urba -
nă, serviciile sociale, infrastructu -
ra educaţională şi infrastructura
de turism, respectiv pentru Dmi 1.1,
3.2, 3.4 si 5.2.

obiectivele acestor studii pri -
vesc realizarea unor analize asu-
pra efectelor intervenţiilor finan -
ţate prin PoR 2007 – 2013, esti-
marea impactului realizat, măsu-
rat pe baza unor indicatori stabi -
liţi în funcţie de fiecare tip de

sprijin şi oferirea unor informaţii
reale necesare în luarea decizii-
lor de management al programu-
lui. Cele patru studii sunt parte a
„Acordului cadru pentru evalua-
rea POR 2013 – 2015” care urmă -
reşte să evidenţieze efectele in -
tervenţiilor şi contributia FEDR la
realizarea obiectivelor dezvoltă-
rii regionale.

Scopul reuniunii de lansare es -
te acela de a prezenta aspectele
cheie ale proiectelor, metodolo-
gia de evaluare propusă de exper -
ţii evaluatori, planurile de lucru,
şi vor fi stabilite detaliile tehnice
privind derularea studiilor.

Sursa: mdrap.ro

http://www.mdrap.ro
http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://cbcromaniabulgaria.eu/user/file/OP%20final%20version.rar
http://cbcromaniabulgaria.eu/user/file/OP%20final%20version.rar
http://cbcromaniabulgaria.eu/user/file/OP%20final%20version.rar
http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.mediafax.ro
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Nota de clarificare nr. 42475 din 24.07.2014
a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

pentru completarea prevederilor Ghidului solicitantului
pentru Domeniul major de intervenţie 3.4

ministerul Dezvoltării Regionale şi administra -
ţiei Publice a emis în data de 24 iulie 2014 nota
nr. 42475 pentru completarea prevederilor Ghidu-
lui solicitantului pentru Domeniul major de inter-
venţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă”, apel de
proiecte pentru fondurile realocate PoR conform De -
ciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013.

astfel, autoritatea de management a Progra-
mului operaţional Regional 2007 – 2013 din cadrul
ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei
Publice precizează că în cadrul acestui apel de pro-
iecte cererile de finanţare depuse trebuie să se în-
scrie în următoarele operaţiuni:

„Reabilitarea, modernizarea, echiparea infra -•
structurii educaţionale pre-universitare”,

„Crearea şi dezvoltarea campusurilor pre-•
universitare”.

În cazul operaţiunii „Crearea şi dezvoltarea cam -
pusurilor pre-universitare”, confom prevederilor
Ghidului Solicitantului aferent acestui apel de pro-
iecte, pentru campusul pre-universitar a fost sta-
bilită următoarea definiţie: „Reuneşte în cadrul
aceluiaşi amplasament şcoala/spaţii de învăţă-
mânt, facilităţi de rezidenţă pentru elevi şi pro-
fesori, cantină, bibliotecă, laboratoare, ateliere
destina te calificării/profesionalizării ('ateliere
şcoa lă'), săli de sport.”

anumite situaţii, determinate de lipsa spaţiu-
lui în jurul unităţilor de învăţământ, au determinat
însă ca autorităţile Publice Locale să folosească al -
te locaţii, aflate la distanţe variate de unităţile de
învăţământ, pentru a crea facilităţile necesare ge-
nerării unui campus pre-universitar. autoritatea de
managemnent pentru Programul operaţional Re-
gional, luând în considerare potenţialul proiectelor
ce vizează campusurile pre-universitare, face ur-
mătoarea completare la prevederile Ghidului So-
licitantului aferent acestui apel de proiecte: „În ca -
zul cererilor de finanţare ce se înscriu în operaţiu -
nea Crearea şi dezvoltarea campusurilor pre-uni-

versitare pot fi acceptate şi acele proiecte ce vi-
zează mai multe locaţii, aflate la distanţă una de
alta, cu condiţia ca suma facilităţilor ce se imple-
mentează în acele locaţii să genereze un campus
preuniversiar. Dacă până la emiterea prezentei
Note există cereri de finanţare respinse pentru ne-
încadrarea în operaţiune generată de existenţa
mai multor locaţii, acestea se vor reevalua luând în
considerare prevederile prezentei Note.”

În cazul cererilor de finanţare ce se înscriu în
operaţiunea „Crearea şi dezvoltarea campusurilor
pre-universitare” şi proiectul se implementează în
mai multe locaţii, iar pentru a respecta definiţia
campusului din Ghidul Solicitantului, cheltuielile
vreunei locaţii au fost trecute pe neeligibile, acest
aspect va face subiectul unei solicitări de clarifi-
cări suplimentare luând în considerare prevederile
din prezenta notă.

nota nr. 42475/24.07.2014 poate fi consultată
pe website-ul agenţiei dedicat exclusiv Regio -
http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări
utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/ima gini/up -
load/notamdrap42475.pdf.

http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/notamdrap42475.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/notamdrap42475.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro
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 4 august 2014, la sediul agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia au
fost depuse 1.280 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul ope-
raţional Regional), Planul integrat de Dezvoltare Ur-
bană pentru Polul de Dezvoltare (PiDU) – municipiul

Piteşti, PiD-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până la această dată au fost semnate 687 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.265.188.731,06 lei. Din cele 687 de
contracte semnate, 44 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 4 cereri 9 proiecte 0 0 5 0 0 1 0,33 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 1 5 30 22,25 13,88

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 1 2 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 4 8 31 53 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 3 5 53 6 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 466 41 110 0 0 0 315 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
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Ordinul nr. 817/28.07.2014 privind
modificarea si completarea Anexei nr. 1

la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri
nr. 3006/22.11.2011

ministrul fondurilor europene, Eugen Teodoro-
vici, a emis ordinul nr. 817/28.07.2014 privind mo-
dificarea si completarea anexei nr. 1 la ordinul mi-
nistrului economiei, comerţului şi mediului de afa-
ceri nr. 3006/22.11.2011 pentru aprobarea Ghidu-
lui solicitantului aferent operaţiunii 1.1.1 a2 -
„Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000
lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile
mici şi mijlocii” - apelul nr. 4, 2011.

Conform acestui ordin anexa nr. 1 la ordinul
mi nistrului economiei, comerţului şi mediului de a -
faceri nr. 3006/22.11.2011 pentru aprobarea Ghi-
dului solicitantului aferent operaţiunii 1.1.1 a2 -
„Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000
lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici
şi mijlocii” - apelul nr. 4 (numit în continuare Ghid),
se modifică şi se completează, după cum urmează:
la Capitolul ii .2 - „Eligibilitatea proiectelor”,
punctul 4 „Perioada de implementare a pro iec -
tului”, paragraful 1, se modifică şi va avea urmă to -
rul cuprins: „Perioada de implementare a proiec -
tului este de cel mult 1 an de la data semnării con-
tractului de finanţare, pentru proiectele care nu
implică lucrări de construcţii şi/sau modernizări

iar pentru proiectele care implică lucrări de con-
strucţii şi/sau modernizări, perioada de implemen-
tare poate fi mai mare de 1 an de la data semnării
contractului de finanţare. Perioada de implemen-
tare a proiectului, atât pentru proiectele care im-
plică achiziţia de echipamente şi tehnologii cât şi
pentru cele care implică şi lucrări de construcţii
şi/sau modernizări, poate fi prelungită peste ter-
menele limită menţionate anterior, dar fără a de-
păşi data de 31.12.2015 (inclusiv), prin încheierea
de acte adiţionale corespunzătoare, în condiţiile
stipulate în contractul de finanţare, la solicitarea
justificată a beneficiarilor contractelor de finan-
ţare încheiate, atunci când beneficiarii au derulat
sau încheiat proceduri de achiziţie necesare imple-
mentării proiectelor şi se află în imposibilitatea
finalizării implementării proiectelor şi îndeplinirii
indicatorilor asumaţi prin cererile de finanţare.”

ordinul ministrului fondurilor europene poate
fi consultat pe website-ul agenţiei dedicat exclusiv
PoS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiu-
nea Documente utile > Legislaţie, link: http://pos-
cce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ordinsemna-
tinves-1406698016.pdf.

http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ordinsemnatinves-1406698016.pdf
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ordinsemnatinves-1406698016.pdf
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ordinsemnatinves-1406698016.pdf
http://poscce.adrmuntenia.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Până în data de 4 august 2014, 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, 39 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

neranbursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 - 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 3

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 34

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 1

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 1

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


Marţi, 29 iulie 2014, la sediul»
Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Călăraşi, a avut loc
deschiderea oficială a „Punctului de
Informare RO-BG MicroNanoTech”, în
cadrul proiectului „Centru Româno-
Bulgar de Servicii pentru
Microsisteme şi Nanotehnologii”
(RO-BG MicroNanoTech),
finanţat prin Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 al Uniunii Europene.

Proiectul, cu o durată de 18 luni, are perioada
de implementare între 1 mai 2013 - 30 octombrie
2014 şi se înscrie în iniţiativa europeană de spriji-
nire a dezvoltării zonelor de graniţă, atât din Ro-
mânia, cât şi din Bulgaria, urmărind să creeze punţi
între cele două ţări care să faciliteze rezolvarea pro -
blemelor similare de dezvoltare, prin colaborare
şi promovarea unor soluţii comune.

La realizarea proiectului participă institutul
naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru microteh-
nologie, imT-Bucureşti, în calitate de coordonator,
Camera de Comerţ, industrie şi agricultură Călăraşi
şi Camera de Comerţ, industrie şi agricultură Giur-
giu (din partea României), precum şi Universitatea

„Anghel Kancev” din Ruse şi Camera de Comerţ şi
industrie din Ruse (reprezentând Bulgaria).

obiectivul general al proiectului îl constituie
crearea şi dezvoltarea unui Centru Româno-Bulgar
de Servicii pentru microsisteme şi nanotehnologii,
bazat pe colaborarea dintre universităţi, institute
de cercetare şi imm-uri din zona de graniţă dintre
România şi Bulgaria. Centrul va avea două birouri,
la imT Bucureşti şi la Universitatea din Ruse, pre-
cum şi două puncte de informare, la Camerele de
Comerţ, industrie şi agricultură din Călăraşi şi Giur-
giu.

Grupurile ţintă vizate prin acest proiect sunt
entităţi din România şi Bulgaria, situate în zona
transfrontalieră: imm-uri, grupuri de cercetare,
agenţi privaţi, asociaţii locale active/interesate
de domeniul micro/nano tehnologiilor (mnT).

Proiectul „Centru Româno-Bulgar de Servicii
pentru Microsisteme şi Nanotehnologii“, coordo-
nat de institutul naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru microtehnologie, imT-Bucureşti, prin Dr. ing.
Corneliu Trişcă-Rusu, şi implementat de un con sorţiu
de cinci instituţii, este în valoare de 577.725,87 euro
si este cofinanţat de Comisia Europeană prin inter-
mediul Programului de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013 din cadrul Fondului
European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Sursa: obiectiv-online.ro

Consiliul judeţean argeş a aprobat o hotărâre
prin care a stabilit strategia investiţională pentru
perioada 2014-2020 în ceea ce priveşte alimentă-
rile cu apă şi reţelele de canalizare. valoarea tota -
lă a investiţiilor va fi de 652.000.000 de euro, lucrări
propriu-zise, la care se adaugă costuri de 22.800.000
de euro pentru asistenţă tehnică, proiectare, avi -
ze, dirigenţie de şantier şi costuri neprevăzute. au-
torităţile mizează pe fonduri proprii, de la Guvern
şi de la Uniunea Europeană.

Pentru zona Piteşti (inclusiv anumite localităţi li -
mitrofe) valoarea investiţiilor vizate este de 93.900.000
de euro, pentru zona Câmpulung muscel – de 51.600.000

de euro, iar pentru zona Curtea de argeş ajunge la
63.900.000 de euro. investiţiile din zona mioveni
totalizează 12.300.000 de euro, cele din Topoloveni –
23.900.000 de euro, iar cele din Costeşti – 13.400.000
de euro.

În mediul rural cele mai mari cheltuieli cu a -
pa, canalizarea şi tratarea apelor uzate sunt pre-
văzute pentru zona Pietroşani (12.900.000 de euro),
urmată de miroşi (9.070.000 de euro), Rucăr (8.800.000
de euro) şi Stoeneşti (8.140.000 de euro). Cheltu-
ielile cu aceste investiţii din zona rurală se ridică
la 228.500.000 de euro.

Sursa: epitesti.ro
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Investiţie uriaşă pentru apă şi canalizareArgeş

La Călăraşi s-a deschis
Punctul de Informare RO – BG MicroNanoTech
Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.epitesti.ro
http://www.obiectiv-online.ro


vineri, 1 august 2014, constructorul desemnat
câştigător al contractului de lucrări în cadrul pro-
iectului de restaurare a Palatului de la Potlogi -
etapa a ll-a, va prelua amplasamentul, urmând ca
ordinul de începere a lucrărilor să fie emis în a ceas -
tă săptămână.

Pentru a se asigura că investiţia se va finaliza
în termenul de 15 luni prevăzut în contract, preşe -
dintele Consiliului judeţean Dâmboviţa, adrian
țuţuianu, s-a întâlnit la sediul instituţiei cu mem-
brii Unităţii de implementare a Proiectului, repre-
zentanţii Proiectantului şi Constructorului, cărora
le-a recomandat să respecte prevederile contrac-
tului de finanţare şi reglementările legale în vi-
goare, în scopul prevenirii unei im plementări de-
fectuoase a proiectului, situaţie care ar putea
atrage corecţii financiare sau alte urmări de na-
tură juridică.

„La acest contract am avut corecţii financia re,
vorbim de etapa I, nu de ceea ce semnăm astăzi.
Vreau să văd oamenii pe şantier de la 1 august, prio -
ritatea absolută este refacerea acoperişului de la
palat. Să continuăm lucrările de construcţii la
Droşcărie şi la anexele palatului, lucrările pe mo-
numente, pe instalaţii electrice şi cred că se poate
începe chiar şi la lucrările de amenajare a curţii
interioare.

De la 1 august până la sfârşitul lunii noiem-
brie să fie front maxim, iar pentru perioada de
iarnă să fie programate lucrări la interior. Sunt
mulţumit că am reuşit să finalizăm procedura de
achiziţie. Sper să fie semnat contractul într-un
ceas bun şi să avem satisfacţia inaugurării în 2015
a unui obiectiv de importanţă naţională”, a spus
adrian țuţuianu.

Sursa: incomod-media.ro

Lucrările de restaurare
a Palatului Brâncovenesc de la Potlogi
vor demara la începutul lunii august

Dâmboviţa
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Lucrările la proiectul Pan-european
de transport vor putea fi reluate în curând

Giurgiu

Lucrările din cadrul proiectului transfrontalier
„Îmbunătăţirea accesibilităţii Euroregiunii Ruse-
Giurgiu cu Coridorul 9 Pan-european de transport”,
sistate în urma rezilierii contractului cu societatea
care intrase în incapacitate de plată, vor putea fi
reluate în curând. 

În urma publicării pe SEaP a anunţului de par-
ticipare la procedura de atribuire a contractului,
pentru restul lucrărilor s-a prezentat o singură fir -
mă pentru depunerea ofertei. Şedinţa de deschi-
dere a ofertei a avut loc în data de 8 iulie. Până în
acest moment, comisia de evaluare a analizat do-
cumentele de calificare ale societăţii, propunerea
tehnică şi cea financiară. Întreaga procedură a fost
monitorizată prin Unitatea pentru Coordonarea şi
verificarea achiziţiilor Publice (UCvaP). nu au fost
depuse contestaţii şi nu au existat obiecţiuni. Până
cel târziu luni, 28 iulie, raportul procedurii de atri-
buire a contractului, încheiat de comisia de eva-

luare, va primi opinia ministerului Finanţelor Pu-
blice. După aprobarea raportului procedurii, se va
trece la semnarea contractului. 

Conform contractului, lucrările pe care noua
societate va trebui să le execute până la sfârşitul
acestui an, constau în construirea a două sensuri gi -
ratorii, în zona complexului Sârguinţa şi la abator,
şi reabilitarea a trei tronsoane de drum, după cum
urmează: 

Bd. Bucureşti (915 m, de la intersecţia cu str.•
Gării şi str. nicolae Bălcescu până la intersecţia cu
Bd. mihai viteazu); 

Strada nicolae Balcescu (291 m, de la inter-•
sectia cu bd. Bucureşti şi str. Gării până la inter-
secţia cu str. vlad țepeş); 

Strada vlad țepeş (955 m, de la intersecţia cu•
nicolae Bălcescu până la intersecţia cu bd. mihai
viteazu şi str. 1 Decembrie 1918).

Sursa: administratie.ro

http://www.administratie.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://incomod-media.ro


oraşul amara a găzduit, pe parcursul a două
zile, cea de-a 47-a ediţie a Festivalului concurs de
interpretare a muzicii uşoare româneşti, „Trofeul
Tinereţii Amara 2014”, organizat de Consiliul Local
amara, Consiliul judeţean ialomiţa, Centrul jude-
ţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale ialomiţa şi Centrul Cultural Unesco
„Ionel Perlea” ialomiţa.

Festivalul, susţinut la „Grădina Cinemascop”
din staţiune, a început sâmbătă, 2 august, la ora
20.30, cu un concurs, în cadrul căruia s-au întrecut
tineri interpreţi de muzică uşoară, care au cântat,
obligatoriu, câte două melodii specifice genului.
manifestarea artistică a continuat cu recitaluri sus-
ţinute de Dj Sava&Raluka şi 3SE. De asemenea, du-
minică, 3 august, în cadrul Galei Laureaţilor, după
decernarea diplomelor de participare şi premiilor,
au susţinut recitaluri aurelian Temişan&The Funk

Society, dar şi marius marin cu Loredana Groza,
orchestraţia fiind asigurată de orchestra ionel Tu-
dor. Prezentatorul acestui festival a fost octavian
Ursulescu.

De-a lungul timpului, Festivalul „Trofeul Ti-
nereţii“ a rămas locul de întâlnire al generaţiilor
de artişti, unde se confirmă numeroase talente in-
terpretative şi componistice, sintetizând într-o
manieră proprie imaginea muzicii uşoare româ-
neşti în diversitatea genurilor sale. El reprezintă o
oportunitate pentru tinerii interpreţi să apară,
poate pentru prima dată, pe scena de spectacol, în
faţa microfoanelor, a juriului şi a marelui public.

manifestarea se desfăşoară fără întrerupere
din anul 1968, fiind cel mai longeviv festival de mu-
zică uşoară din ţară şi considerat al doilea ca im-
portanţă şi amploare după Festivalul de la mamaia.

Sursa: obiectiv.net
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Recitaluri de excepţie
la Festivalul „Trofeul Tinereţii Amara 2014”

Ialomiţa

Unii dintre cei mai mari sportivi»
români, Simona Halep şi Ilie Năstase,
ambii cetăţeni de onoare ai oraşului
Buşteni, au susţinut un meci
demonstrativ vineri, 25 iulie, la Buşteni,
în prezenţa a sute de turişti.

Cu acest prilej a fost inaugurată arena de tenis
ce face parte din obiectivele reabilitate prin pro-
iectul „Modernizarea infrastructurii şi creşterea
calităţii serviciilor turistice în staţiunea Buşteni”,
finanţat prin Regio 2007 - 2013, axa 5 „Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului”, Dmi 5.2 „Crea-
rea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterea calităţii serviciilor turistice”, situată în
apropierea clădirii primăriei, ce poartă numele te-
nismenului de renume mondial ilie năstase. În ca-
drul unei ceremonii oficiale organizată tot pe arena
nou inaugurată, Emanoil Savin, primarul oraşului
Buşteni, a conferit titlurile de „Cetăţean de onoa -

re” unor personalităţi precum Sandra izbaşa - gim-
nastă română de talie mondială, Horaţiu mălăele -
actor, regizor, caricaturist şi scriitor român, acad.
prof. dr. irinel Popescu - medic şi academician român
şi prof. dr. ioan Lascăr - renumit fondator, organizator
şi conducător al Clinicii de vârf „Chirurgie Plastică,
Estetică şi Microchirurgie Reconstructivă” din ca-
drul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti.

Tot vineri, a avut loc un eveniment unic la Buş -
teni, şi anume lansarea unei mărci locale şi naţionale,
din cadrul emisiunii de mărci poştale „In Memoriam,
Eroii Neamului” reprezentând Crucea Eroilor de pe
Caraiman. Colecţionarii vor putea achiziţiona de la
toate magazinele Romfilatelia din ţară ilustrate şi
timbre cu imaginea monumentului, aşa-numita „ma-
ximafilie”. Evenimentul s-a încheiat cu un concert ex -
traordinar susţinut de Paula Seling, nicola, marcel Pavel
şi nicolae voiculeţ. Toţi cei prezenţi au cântat un imn
dedicat marilor campioni Simona Halep şi ilie năstase,
compus special pentru acest eveniment de marcel Pavel.

Sursa: prahovabusiness.ro

Simona Halep şi Ilie Nastase,
meci demonstrativ la arena de tenis din Buşteni
Prahova

http://www.prahovabusiness.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.obiectiv.net



Marţi, 29 iulie 2014, la sediul»
Consiliului Judeţean Teleorman a avut
loc o întâlnire de lucru programată
a se desfăşura între reprezentanţii
instituţiilor partenere din cadrul
proiectului „Îmbunătăţirea
managementului situaţiilor de urgenţă
în regiunea transfrontalieră (IMES)”.

Proiectul este derulat în cadrul Programului
de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013, axa prioritară 2, Domeniul de interven-
ţie 2 – Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor
comune de prevenire a crizelor naturale şi tehno-
logice, inclusiv dezvoltarea de servicii de interven-
ţie în situaţii de urgenţă. Reamintim că acest pro-
iect, în valoare de 5.312.348 euro, este implemen-

tat de Consiliul judeţean Teleorman, având parte-
neri municipiul Svishtov, din districtul bulgar ve-
liko-Târnovo, şi Fundaţia pentru Democraţie, Cul-
tură şi Libertate – filiala Călăraşi. Conform unui co-
municat al Consiliului judeţean Teleorman, spe-
cialişti ai Direcţiei managementul Proiectelor cu
Finanţare internaţională din cadrul Consiliului ju-
deţean au analizat împreună cu reprezentanţi ai
primăriei din Svishtov şi ai Fundaţiei pentru Demo-
craţie, Cultură şi Libertate – filiala Călăraşi princi -
palele domenii de interes cu privire la implemen-
tarea proiectului, responsabilităţile partenerilor im -
plicaţi şi mai ales respectarea strictă a prevederi-
lor contractuale şi implementarea măsurilor de in-
formare şi publicitate la nivel de proiect, conform re -
gulilor de identitate vizuală ale Programului de Coope -
rare Transfrontalieră România Bulgaria 2007-2013.

Sursa: ziarulmara.ro
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Consiliul judeţean Teleorman

La Consiliul Judeţean Teleorman,
întâlnire de lucru cu partenerii bulgari

Teleorman
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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
victoriei, 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 / 4 august 2014

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
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