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agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru
luna ianuarie 2016. Scopul editării acestei publicații
este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de
fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care
doresc să realizeze diferite investiții. astfel, în acest
document sunt prezentate oportunitățile de finanțare
din programele operaționale și schemele de grant, ce
se derulează în prezent în România, precum și oportu-
nitățile din Programul național pentru Dezvoltare Ru-
rală 2014 – 2020, IntERREG V-a și uRBaCt III. Publicația
electronică poate fi accesată pe site-ul agenției,
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă - Docu-
mente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/docu-
mente/csf-ian-2016.pdf.

Dezbatere publică pentru procedura
de implementare START 2016

Direcția pentru IMM lansează în dezbatere pu-
blică varianta de lucru a procedurii de implemen-
tare START 2016, precum și grila de evaluare elec-
tronică propusă. Pentru observații, propuneri și su-
gestii aveți la dispoziție adresa de e-mail: direc-
tia.imm@imm.gov.ro. 

Reamintim că programul pentru dezvoltarea
abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și fa-
cilitarea accesului acestora la finanțare – StaRt este
un program de încurajare și de stimulare a înființării
și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, imple-
mentat de către Ministerului Economiei, Comerțului
și Relațiilor cu Mediul de afaceri, prin structura gu-
vernamentală din domeniul sprijinirii înființării și
dezvoltării IMM, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 346/2004, privind stimularea înființării și dez-
voltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modifi-
cările și completările ulterioare, precum și ale Ho-
tărârii Guvernului nr. 957/2015, privind înființarea,
organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de afaceri.

Prezenta procedură instituie o schemă transpa-

rentă de ajutor de minimis. acordarea ajutoarelor
de minimis în cadrul programului se va face numai
cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis
prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013, pri-
vind aplicarea art.107 și 108 din tratatul privind aju-
toarele de minimis, publicat în jurnalul Oficial al
uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl con-
stituie stimularea înființării de noi întreprinderi mici
și mijlocii, îmbunătățirea performanțelor economice
ale celor existente, creșterea potențialului de acce-
sare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudi-
nilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul
implicării acestora în structuri economice private. 

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul
bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Le-
gea nr. 339/2015  a Bugetului de Stat pe anul 2016
este de 17.000.000 de lei.

Prin implementarea programului în anul 2016
se estimează acordarea de ajutor de minimis unui
număr de minim 141 de beneficiari.

Sursa: finantare.ro
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Până la 55.000 de euro, ajutor de stat
pentru făbricuţe IMM

Guvernul vrea să acorde ajutoare de»
stat de până la 55.000 de euro făbricuțelor
private, într-un nou program de finanțare
a întreprinderilor mici și mijlocii, destinat
microindustrializării. Proiectul de
procedură și criteriile de selecție au fost
lansate joi în dezbatere publică.

Potrivit proiectului de procedură, scos în dez-
batere publică pe site-ul Direcției Politici antre-
prenoriale a Ministerului Economiei, noul Program
național multianual de microindustrializare va
pune la bătaie în total 60,89 milioane de lei (peste
13 milioane de euro).

Statul vrea să împartă acești bani la cel puțin
244 de microîntreprinderi, întreprinderi mici și
mijlocii (IMM).

fiecare ajutor financiar acordat poate ajunge
până la 250.000 de lei (circa 55.000 de euro, la
cursul actual), dar nu poate depăși 90% din valoa-
rea investiției pe care antreprenorul trebuie să o
efectueze cu acești bani. asta înseamnă că, la un
ajutor maxim, făbricuța beneficiară trebuie să vină
și ea cu minimum 27.800 de lei (6.150 de euro),
astfel încât investiția totală prin program să ajungă
la cel puțin 277.800 de lei (61.500 de euro).

așa cum arată acum proiectul de procedură
pentru program, Guvernul a mărit ajutorul de mi-
nimis, pentru că într-o formă intermediară mai ve-
che se prevedea un ajutor financiar nerambursabil
de maximum 120.000 de lei.

Direcția Politici antreprenoriale are nevoie și
de observațiile Consiliului Concurenței pentru a
putea demara programul de sprijin pentru microin-
dustrializare.

Cine poate primi banii

Vor putea cere acești bani de la stat microîn-
treprinderile și IMM-urile (firme care au cel mult
249 de angajați și realizează o cifră de afaceri
anuală netă de maximum 50 milioane euro sau dețin
active totale de până la 43 milioane euro, echiva-
lent în lei) din domenii de fabricare, cum ar fi:

Industria alimentară;•

fabricarea produselor textile;•
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;•
tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea arti-•

colelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor
și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor•
din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea
articolelor din paie și din alte materiale vegetale
împletite;

Industria construcțiilor metalice și a produse-•
lor din metal;

fabricarea calculatoarelor și a produselor•
electronice și optice;

fabricarea echipamentelor electrice;•
fabricarea de mașini, utilaje și echipamente;•
fabricarea de mobilă;•
altele.•
Pentru a putea lua banii, fabricile trebuie să în-

deplinească o serie întreagă de condiții, printre care:
firmele au cel mult 5 ani de la înregistrare la•

Registrul Comerțului la data deschiderii aplicației
electronice de înscriere a planului de afaceri;

nu au datorii la bugetul general consolidat și•
la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și
pentru toate punctele de lucru. Solicitanții care
au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a ac-
cesa Programul;

Reinvestesc anual minim 30% din profit pe o•
perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii
alocației financiare nerambursabile;

angajează până la depunerea decontului mi-•
nimum 2 salariați pe perioadă nedeterminată și
program normal, de 8 ore pe zi.

Ce îşi pot cumpăra fabricile cu banii de la stat

În cadrul programului de microindustrializare
2016, făbricuțele vor putea investi banii de la stat
în anumite mijloace de producție, cum ar fi:

Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și•
instalații de lucru, inclusiv software-ul aferent, ne-
cesare desfășurării activităților pentru care a so-
licitat finanțare, cu excepția jocurilor de noroc
mecanice, electrice, electronice, meselor de bi-
liard, instrumentelor și automatelor muzicale;

(continuare în pagina 4)

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


4Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 257 / 1 - 10 ianuarie 2016

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

(continuare în pagina 4
aparate și instalații de măsu -•

ră, control, reglare, cititoare pen -
tru cod de ba re, cântare electro-
nice cu/fără imprimantă pentru
etichetare, aparate de marcat
electronice fiscale;

autoutilitare;•
Brevete de invenție, mărci•

de produse și servicii (francize,
etichetare ecologică, licențe),
software pentru comerțul onli ne,
software necesar desfășurării ac -
tivității pentru care se solicită
finanțare;

Calculatoare, servere, sof-•
turi;

Realizarea unui site pentru•
prezentarea activității solicitan-
tului și a produselor sau servicii-
lor promovate (în limita a 10.000
de lei);

achiziționarea de spații de•
lucru, spații de producție, inclu-
siv din elemente prefabricate)

Consultanta pentru întocmi-•
rea documentației în vederea ob -
ținerii finanțării în cadrul prezen -
tului program și implementarea
proiectului (nu mai mult de 4%
din valoarea eligibilă la decont a
proiectului, mai puțin consul tan -
ță - această activitate poate fi
efectuată înainte de semnarea
Contractului de finanțare).

Sursa: startupcafe.ro

Câţi bani va primi România
de la CE pentru un proiect

în bazinul Dunării
Comisia Europeană a»

adoptat o serie de programe,
cu un buget total de un
miliard de euro, destinate să
sprijine dezvoltarea socială și
economică a 27 de țări
situate de ambele părți ale
frontierelor externe ale uE,
România și ucraina primind
3,8 milioane de euro pentru
un proiect în bazinul Dunării,
transmite Mediafax.

În cadrul seriei de pro-
grame adoptate de CE, România
și ucraina participă cu proiectul
„Fluviul curat”. Proiectul bene-
ficiază de un buget de 3,8 mi-
lioane de euro, iar cooperarea
transfrontalieră din cadrul In-
strumentului European de Veci-
nătate (IEV) va contribui la păs-
trarea valorii ecologice în bazi-
nul Dunării, prin consolidarea
cooperării în materie de preve-
nire a dezastrelor provocate de
om, anunță Comisia Europeană
într-un comunicat de presă.

În cazul fiecărui program,
țările participante și-au selec-
tat un număr de până la patru
priorități, cum ar fi dezvoltarea
IMM-urilor, cultura, mediul și schim -
bările climatice, combaterea să -
răciei, educația și cercetarea,
energia, accesibilitatea și ge-
stionarea frontierelor.

„Cooperarea transfronta-
lieră este esențială pentru evi-
tarea creării unor noi linii de
separare. Această nouă finan -
ța re va contribui la o dezvolta -

re regională mai integrată și mai
durabilă a regiunilor frontalie -
re învecinate și la o cooperare te -
ritorială mai armonioasă în zo -
na frontierelor externe ale UE”,
a declarat johannes Hahn, comi -
sarul pentru politica europeană
de vecinătate și negocieri pri-
vind extinderea.

Prioritate vor avea proiec-
tele care susțin dezvoltarea du-
rabilă de-a lungul frontierelor
externe ale uE, reducându-se
diferențele dintre nivelurile de
trai și abordându-se proiecte
comune de o parte și de alta a
granițelor.

Prin noul pachet vor fi fi -
nanțate proiecte din 27 de țări:
armenia, Georgia, Republica Mol -
dova, ucraina și Rusia - în est;
E gipt, Israel, Iordania, Liban,
Palestina și tunisia; o serie de
state membre ale uE (Bulgaria,
Cipru, Estonia, finlanda, fran -
ța, Grecia, Italia, Letonia, Li-
tuania, Malta, Polonia, Portuga-
lia, România și Suedia), precum
și norvegia și turcia. finanțarea
este acordată în cadrul fondu-
lui European de Dezvoltare Re-
gională (fEDR) și al Instrumen-
tului European de Vecinătate
(IEV).

acordurile de finanțare din -
tre țările partenere și uE vor fi
finalizate până la sfârșitul lui
2016. Granturile vor fi acordate
prin cereri de propuneri, care
se preconizează că vor fi lan-
sate în cursul anului 2016 sau în
prima parte a anului 2017.

Sursa: romanialibera.ro
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Cererea de propuneri de proiecte „Inovație ba-
zată pe bio pentru bunuri și servicii sustenabile – spri-
jinirea dezvoltării unei bioeconomii europene” din ca-
drul programului european „Orizont 2020” a fost des-
chisă de Comisia Europeană.

Status: aCtIV.
Depunere până la: 17 februarie/13 septembrie

2016.
Buget: 12.000.000 de euro, iar rata de cofinan -

țare variază în funcție de tipul de acțiune.
Eligibile sunt statele membre uE, țări asociate la

program și organizații internaționale, iar beneficiar
poate fi orice entitate constituită legal în țările par-
ticipante la program.

Topicurile pe care se poate aplica pentru cofi -
nan țare:

BB-01-2016: Scheme sustenabile pentru eco-
nomia bazată pe bio – 17 februarie și 13 septembrie
2016/acṭiuni de cercetare și inovare (RIa) 5.000.000 euro.

Propunerile vor dezvolta sisteme sustenabile pen-
tru produsele ecologice construite pe:

Sisteme existente pentru biomasă și bioenergie,•
inclusiv biocombustibili;

activitatea Comitetului de Standardizare privind•
standardele pentru „produse bazate pe bio – criteriile
de sustenabilitate” și „produse bazate pe bio – eva-
luarea ciclului de viață”;

activități anterioare privind metodele de evaluare•
a ciclului de viață (LCa) pentru produsele ecologice.

Aspectele care ar putea fi luate în considerare
includ: consolidarea factorilor economici și sociali;
praguri pentru diferitele criterii de sustenabilitate/in-
dicatori; sistemele de certificare și utilizarea standar-
delor; evaluarea ciclului de viață al produselor ecolo-
gice; etichetarea eco; aspecte ale economiei circu-
lare, eficienta resurselor și a principiului utilizării în
cascadă, luându-se în considerare criteriile existente
de sustenabilitate pentru produsele din bioenergie.

BB-04-2016: Soluții și instrumente inteligente
în sisteme de producție forestiere, promovând o re-
zervă regenerabilă sustenabilă a lemnului de calitate
pentru o bioeconomie în creștere – 17 februarie
2016/acṭiuni de inovare (Ia) 6.000.000 de euro.

Propunerile ar trebui să urmărească să dezvolte
o serie tehnologii de ultimă oră în ceea ce privește
măsurile forestiere începând de la răsad/replantare,
până la recoltare. activitățile ar trebui să vizeze în
mod direct realizarea de planuri și acorduri sau pla-
nificări pentru produse, procese sau servicii noi, mo-
dificate sau îmbunătățite. În acest scop, ele pot in-
clude realizarea de prototipuri, testări, demonstraṭii,
activităṭi-pilot, validarea produselor pe scară largă și
replicarea pe piață. IMM-urile active în sectorul fores -
tier sunt în mod special încurajate să participe în
consorții.

BB-06-2016: Dimensiunea regională a industriilor
bazate pe conceptul bio – 17 februarie 2016/acțiuni
de coordonare și sprijin (CSa) 1.000.000 de euro.

Propunerile vor crea o platformă a părților intere-
sate constituită din organizații regionale și locale
(autorități regionale/locale sau agențiile mandatate sau
clustere) interesate în dezvoltarea de strategii
ambițioase pentru sprijinirea produselor bio/industriilor
bazate pe bio, cu scopul de a atrage noi investiții în pro-
iecte industriale. Bazându-se pe „regiuni demonstra-
tive model”, studiile de caz de succes trebuie să fie
împărtășite și transpuse în alte regiuni europene inte-
resate. Industriile, regiunile și investitorii trebuie să fie
reuniṭi pentru a stabili un dialog eficient, astfel încât
cererea și oferta să poată fi aliniate, stabilindu-se cele
mai bune practici și exemple care pot fi urmate de alṭii.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 17
februarie, respectiv 13 septembrie 2016.

Informații suplimentare:
Pentru acțiunile de inovare și cercetare și ac țiu -•

nile de inovare, parteneriatul pentru un proiect ar tre-
bui să includă cel puțin 3 entități și acestea să fie sta-
bilite în trei țări diferite; entitățile trebuie să fie in-
dependente una față de alta;

Pentru acțiunile de coordonare și sprijin – cel pu -•
țin o entitate legal constituită într-un stat membru al
uE sau într-o țară asociată la programul Orizont 2020;

acțiunile de cercetare și inovare și cele de coor-•
donare și sprijin pot fi cofinanțate 100%, iar acțiunile
de inovare 70%.

Sursa: UNCJR

Orizont 2020: Cerere de propuneri de proiecte
pentru inovaţie bazată pe bio pentru bunuri

şi servicii sustenabile
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Burse de cercetare în Germania
pentru absolvenţii de studii superioare

Bursele de cercetare finanțate de către DBu sunt
destinate absolvenților de studii superioare din țările
Europei centrale și de est. Scopul acestor granturi este
de a susține cercetarea în vederea rezolvării probleme-
lor de mediu și conservării naturii în țările de origine ale
absolvenților.

Pot aplica pentru stagiul de cercetare în Germania
absolvenții de studii superioare din România, iar priori-
tate au aplicanții, care sunt la primul stagiu de cercetare
în Germania. DBu preferă absolvenți de studii superioare
din domenii precum: științele naturii, inginerie, inginerie
agricolă, economie, drept, științele educației, altele.

În program sunt incluse următoarele țări: Estonia,
Letonia, Lituania, Regiunea Kaliningrad, Polonia, Cehia,
Slovacia, ungaria, România și Bulgaria, urmând ca în vii-
tor să fie incluse: albania, Bosnia Herțegovina, Croația,
Macedonia, Muntenegru, Serbia și Slovenia.

Bursele de cercetare DBu, permit absolvenților de
studii superioare realizarea unui stagiu de cercetare în
Germania. Instituțiile gazdă sunt: centre de cercetare,
universități, întreprinderi private, ministere, birouri de

mediu și OnG-uri. Cuantumul bursei lunare este de 1.060
euro (nEt), bursierul fiind scutit de la plata taxelor și a
asigurărilor sociale. Bursierii beneficiază de asigurări de
sănătate, asigurare în caz de risc și accidente. Pe lângă
facilitățile menționate, DBu suportă cheltuielile pentru
inițierea unui curs de limba germană, în România, în-
ainte de începerea stagiului de cercetare.

aplicațiile pot fi trimise până la data de 16.02.2016,
iar Sesiunea de selecție se încheie în martie 2016. Cur-
surile de limba germană intensiv încep pe 22.08.2016 și
stagiul de cercetare începe pe 19.09.2016.

termenul minim pentru realizarea stagiului de cer-
cetare este de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire a
perioadei de până la maxim 12 luni.

DBu finanțează anual aproximativ 60 de burse de
cercetare pentru aplicanții din țările menționate mai
sus. Se poate aplica o singură dată pe an.

Mai multe informații pot fi obținute la adresa
de e-mail: vodnar_dan@yahoo.co.uk sau adresă:
www.dbu.de/936html.

Sursa: DBu

Capitale culturale europene 2016:
Wroclaw şi San Sebastian

Orașele Wrocław (Polonia) și San Sebastián (Spania)
sunt capitalele culturale europene ale anului 2016. Pro-
gramul de activități va demara oficial în perioada 15 - 17
ianuarie la Wroclaw și 20-23 ianuarie la San Sebastián.

Comisarul european pentru educație, cultură, ti-
neret și sport, tibor navracsics, a declarat: „Statutul de
capitală culturală europeană ajută orașele să dezvolte
un sentiment de comunitate și aduce beneficii de durată
pentru locuitorii și economia lor. Le doresc orașelor
Wrocław și San Sebastián mult succes în prezentarea
programelor culturale pregătite pentru anul în curs.”

Motto-ul evenimentelor de la Wrocław este „Spaces
of beauty” (Spațiile frumosului) și se bazează pe ideea
de metamorfoză și diversitate, fiind inspirat de istoria
unică a transformărilor prin care a trecut acest oraș.
Programul va debuta cu aproape 100 de evenimente cul-
turale precum concerte, expoziții și spectacole. El va
include și manifestările legate de Capitala Literară Mon-
dială unESCO 2016, Ziua Internațională a jazz-ului, fes-

tivalul de Cântece Europene și Olimpiada Internațională
de teatru. Programul activităților desfășurate la Dono-
stia/San Sebastián 2016 are ca deviză „Cultura para la
convivencia” (Cultură pentru coexistență) și are ca prin-
cipal scop promovarea existenței în comun prin artă și
cultură. trei faruri maritime vor reflecta valorile funda-
mentale ale programului cultural: Farul vieții (repre-
zentând individul și societatea), Farul păcii (axat pe res-
pect și coexistență) și Farul vocilor (pentru diversitate
și înțelegere reciprocă).

Inițiat în 1985 de către ministrul grec al culturii
de la acea vreme, Melina Mercouri, programul capi-
talelor culturale europene este una dintre cele mai
populare inițiative culturale din Europa. Orașele sunt
selectate în baza unui program cultural cu o dimen-
siune europeană puternică, ce stimulează participarea
și implicarea activă a locuitorilor lor și contribuie la
dezvoltarea lor pe termen lung.

Sursa: ec.europa.eu

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

http://ec.europa.eu
www.dbu.de
www.dbu.de/936html
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Rata de absorbţie a fondurilor europene
a ajuns la 74%

România a ajuns la finalul anului»
trecut la o rată de absorbție de 74,3%,
în ultimele zile ale fondurilor europene
din exercițiul financiar 2007-2013.
Rata de absorbție a crescut cu
aproximativ 23% în doar o lună, în
condițiile în care la finalul lui noiembrie
a anului trecut aceasta se situa la 60%.

„În această lună de final de an am depus ală-
turi de echipa mea toate eforturile pentru a în-
deplini obligațiile din contractele cu beneficiarii
proiectelor din fonduri structurale 2007-2013, iar
astăzi, în ultima zi din 2015, procentul plăților
efectuate către beneficiari a atins nivelul de apro-
ximativ 75%. Astfel, de la preluarea mandatului,
în luna noiembrie s-au realizat plăți către bene-
ficiari de peste 10% din totalul plăților efectuate
începând cu anul 2007 “, a precizat aura Răducu,
ministru al fondurilor europene.

Deși rata de absorbție a fondurilor europene
a „explodat” în ultima lună din 2015, România tot
consemnează o pierdere de circa 5 miliarde de
euro din bani europeni, aceasta fiind suma pe care
nu a reușit să o atragă în ultimii nouă ani pentru a
ajunge la stadiul țărilor din vest atât la nivel de

infrastructură, cât și la nivelul veniturilor pe care
le au locuitorii sau la capitolul condiții de trai. Per
total, României i-au fost alocate fonduri europene
în valoare de 19,1 miliarde de euro.

Sursa: Ziarul Financiar

Rata de obsorbție curentă
în 23 decembrie 2015

59,63%

Proiecte
depuse

46.995

Contracte
semnate

15.742
Plăți rambursate

de Comisia Europeană

68,38%

Stadiul absorbţiei fondurilor europene / 23 decembrie 2015

http://www.zf.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 11 ianuarie 2015, la sediul
agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.285 de proiecte, prin care se soli-
cită finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul
Operațional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare
urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul

Pitești, PID-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
Integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până în această dată au fost semnate 757 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.356.571.741,55 lei. Din cele 757 de
contracte semnate, 78 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

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

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 creștere 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 și modernizarea rețelei de drumuri
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
șoselelor 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 și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31 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 și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

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

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și 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 și locală 26 7 7 0 0 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate
și 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 și valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum și 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 și
creșterea calității serviciilor turistice

32 14 6 0 0 0 12 61,20 35,64

5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
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 poștal 010873,
București, 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 11 ianuarie 2015, la sediul
agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite spre contractare 481 de proiecte,
cu o valoare totală eligibilă de 782.381.206,70
lei, prin care se solicită finanțare nerambursabilă
prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea
Competi ti vității Economice” 2007-2013. Din tota-
lul proiectelor primite de aDR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanțare, au fost res-
pinse 76 și retrase 38.

La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere
de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil
cofinanțat din fondul European pentru Dez voltare Re-
gională. acest apel de proiecte a fost deschis pentru
Operațiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea și mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiții tangi-
bile și intangibile pentru întreprinderi. Depunerea
aplicațiilor s-a desfășurat în perioada 27 octombrie
2014 - 25 noiembrie 2014. transmiterea dosarului ce-
rerii de finanțare s-a efectuat online, pe platforma
destinată depunerii aplicației - disponibilă pe pagina
web a MSI OIPSI, la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

Bugetul total al acestei cereri de propuneri de
proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-

rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
cel afe rent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei națio-
nale de Prognoză, valabil în 2015).

toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformității administrative, eligibilității, teh-
nico-economic, au fost selectate și propuse spre
finanțare în cadrul aM POS CCE. După publicarea
listelor aferente proiectelor acceptate spre finan -
țare, începând cu data de 20.02.2015, OI POS CCE
din cadrul aDR Sud Muntenia a primit spre întocmi -
rea contractului de finanțare un număr de 62 de
proiecte . Dintre acestea, 53 au contracte semnate
și sunt în etapa de imple mentare, 7 au fost retrase
în etapa de contractare și 2 proiecte au fost res-
pinse în etapa de precontractare.

Până în prezent, la nivelul aDR Sud Muntenia au
fost semnate 366 de contracte de finanțare, cu o va -
loare nerambursabilă aprobată de 408.258.104,61 lei.

Din cele 366 de contracte semnate, 90 de proiec -
te au fost reziliate - asistență financiară nerambur -
sabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

POS CCE 2007-2013

N
r.

 p
ro

ie
ct

e
pr

el
ua

te Valoare totală
ELIGIBILĂ

- Lei -

Stadiul contractelor
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
CONTRACTATĂ

- Lei - N
r.

 c
on

tr
ac

te
re

zi
lia

te
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
REZILIATĂ

- Lei -
Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac-

 tate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil
între 1.065.000 - 6.375.000 lei pentru
întreprinderi mici și Mijlocii

36 264.573.922,13 1 7 28 132.329.097,97 12 54.582.968,38

1.1.1.a.2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000
lei pentru întreprinderile mici și
Mijlocii

206 274.348.157,32 11 22 173 157.008.213,97 51 42.848.474,86

1.1 - Operațiunea „Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului
productiv prin investiții tangibile și
intangibile” pentru întreprinderi

62 219.724.431,16 7 2 53 108.070.494,30 0 0.00

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaționale 9 2.150.053,87 0 5 4 583.756,49 3 556.650,68

1.3.2 - Sprijin pentru consultanță
acordat întreprinderilor mici și mijlocii 102 15.924.711,33 3 21 78 7.968.637,42 24 2.430.280,99

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la
Internet și la serviciile conexe 66 5.659.930,89 16 20 30 2.297.904,46 0 0,00

TOTAL 481 782.381.206,70 38 77 366 408.258.104,61 90 100.418.374,91

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Progra mul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” și 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.

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


Primarul municipiului Călărași, Daniel Drăgu-
lin, a declarat de curând că în această primavară
vor demara lucrări ample de asfaltare, în munici-
piul reședință de județ. Printre străzile ce vor fi
asfaltate se numără următoarele: str. București de
la 5 Călărași până la frână, str. Grivița, Cuza-Vodă,
nicolae titulescu, Mușețelului și Victoriei. Lucră-
rile vor demara, potrivit declarației primarului
Drăgulin, imediat ce vremea va permite acest lu-
cru. După ce se vor efectua lucrări de canalizare
vor intra într-un proces de modernizare și străzile
din cartierele Mircea-Vodă, Micro 6 și Măgureni.

Sursa: radiovocescampi.ro
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Bani pentru viitorul pod
peste râul Argeş

Argeş

După cum v-am informat,»
în parteneriat cu Consiliul Local
Mărăcineni, Primăria Pitești
intenționează să construiască
un nou pod peste râul argeș.

În acest sens este nevoie de fonduri europene,
iar administrația locală trebuie să pregătească mai
întâi proiectele tehnice și studiul de fezabilitate.
noutatea este că, potrivit municipalității, proiec-
tele tehnice și studiul de fezabilitate costă nu mai
puțin de 1.000.000 de lei! Banii au fost prevăzuți
în bugetul local pentru 2016, urmând ca astfel în
acest an primăria să facă primul pas pentru mate-
rializarea investiției.

Podul ar urma să fie construit, însă, abia în
perioada 2018-2023, atunci când vor fi disponibile
fondurile europene aferente exercițiului financiar
2015-2020. Ca de fiecare dată, termenele inițiale
sunt prelungite de uniunea Europeană deoarece
autoritățile și firmele din România nu reușesc să
se încadreze în grafice.

amintim că podul va fi situat în zona Calea De-
pozitelor și va face legătura cu comuna Mărăci-
neni. Proiectul, realizat de SC Proiectări Lucrări

de artă SRL, este deja definitivat, iar primăria vrea
să obțină fonduri europene pentru materializarea
lui. Conform municipalității, investiția depășește
50.000.000 de euro.

Va avea o lungime de circa 600 de metri și o
lățime de peste 21 de metri. În proiect se prevede
ca pe fiecare sens de mers să existe câte două
benzi, cu o lățime totală de 8 metri. Sub partea
de rulare destinată mașinilor ar urma să fie ame-
najate piste pentru bicicliști și pentru pietoni, care
astfel ar putea traversa podul în siguranță.

De asemenea, podul ar avea în mijloc un pilon
de susținere în formă de lalea Burgundy (laleaua
este simbol al Piteștiului), care în fiecare zi a săp-
tămânii, cu ajutorul ledurilor, ar urma să fie lumi-
nat în câte o culoare diferită (culori din curcubeu
– roșu, orange, galben, verde, albastru, indigo și
violet).

ar mai fi construite și drumuri de legătură cu
podul, cu o lungime totală de aproape 2,4 kilo-
metri.

Rămâne de văzut dacă și când va obține Primă -
ria bani europeni pentru acest proiect și când mai
exact vor începe lucrările.

Sursa: epitesti.ro

Ample lucrări de asfaltare în Călăraşi,
în această primăvară

Călăraşi

http://www.epitesti.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.radiovocescampi.ro
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autoritățile au în vedere refacerea restaurării
celui mai important obiectiv turistic al județului
Dâm bovița – Curtea Domnească din târgoviște. Mo-
numentul a făcut, în perioada 2008 – 2011, obiectul
unui proiect cu finanțare europeană în valoare de
3,5 milioane de euro.

Consiliul județean Dâmbovița și Primăria mu-
nicipiului vor să acceseze alte proiecte de restau-
rare care să aducă Curtea Domnească la starea ei
din vremea lui Petru Cercel. acesta va însemna și
regândirea Parcului Chindia, care va deveni parte
integrantă a proiectului de reabilitare, dar și ridi-
carea de noi construcții în spațiul ansamblului Cur-
tea Domnească.

autoritățile vor merge pe sumele maxime pe
care le pot accesa din fonduri europene – 5 mi-
lioane de euro pentru un proiect. În perioada dom-
nitorului Petru Cercel (1583 – 1585), Curtea Dom-
nească a avut suprafața cea mai mare de dezvol-
tare a întinderii fortificațiilor pe care a avut-o de-
a lungul timpului.

La acea vreme, Petru Cercel a reparat Palatul
și a construit o serie de utilități absolut necesare,
precum apeductul ce aproviziona cu apă palatul și
garnizoana. Biserica mare Domnească  este ctitoria
voievodului și a fost zidită în același timp cu Casa
Domnească, în anul 1584.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Nouă restaurare a Curţii Domneşti!
E nevoie de milioane de euro

pentru a arăta ca în 1583

Dâmboviţa

Proiectul privind realizarea unui port trimodal
a primit finanțare europeană de la Bruxelles. „S-a
finalizat partea procedurală privind semnarea con-
tractului de finanțare, am primit direct de la Bru-
xelles acordul de finanțare privind realizarea por-
tului cu acces trimodal. ‘Port de înaltă perfor -
manță, port trimodal la Giurgiu’ este un proiect
important în Strategia Dunării atât de necesar
municipalității, dezvoltării industriale, dar și pen-
tru renașterea tradiției orașului Giurgiu ca port
la Dunăre, ca port prosper și important în rândul
porturilor de pe malul românesc al Dunării”, a de-
clarat primarul municipiului Giurgiu, nicolae Barbu.

El a spus că proiectul va fi realizat de o firmă
din România, în parteneriat cu primăria municipiu-
lui și Zona Liberă Giurgiu și are o valoare de 15,5
milioane de euro, din care 85 la sută reprezintă
finanțare europeană.

La conferința de presă a participat și secreta-
rul de stat în Ministerul transporturilor Răzvan Cuc,
fost director al Zonei Libere și unul dintre ini ția -
torii acestui proiect.

„Am participat la elaborarea din fașă a acestui

proiect. Acesta a început în urmă cu doi ani de zile
cu studii de fezabilitate, acum a fost semnat con-
tractul de finanțare și în primăvară cred că vor de-
mara efectiv lucrările de construcție, iar finaliza-
rea acestuia va fi la jumătatea anului 2018”, a de-
clarat secretarul de stat Răzvan Cuc.

Potrivit reprezentantului firmei care va realiza
acest proiect, Marian Bujor, portul trimodal de în-
altă tehnologie ce se va realiza la Giurgiu este „sin-
gurul în Europa de sud-est după cel de la Linz și
prevede construirea unei hale de aproximativ opt
mii de metri pătrați care să permită descărcarea
barjelor în interior”, iar legătura de transport să
se poată face apoi rutier, feroviar și pe Dunăre.

Bujor a afirmat că prin acest proiect „va crește
capacitatea de tranzitare și descărcare a mărfurilor
de cinci ori, de la 60 de mii de tone la 300 de mii
de tone pe an, în special produse din oțel, se vor
crea și aproximativ 60 de locuri de muncă, dar vor
crește și veniturile municipalității, pentru că firma
care va realiza portul trimodal este înregistrată în
municipiul Giurgiu”.

Sursa: Agerpres

La Giurgiu va fi realizat
un port trimodal cu bani de la Bruxelles

Giurgiu

http://www.agerpres.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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La sfârșitul anului trecut, la sediul Primăriei
orașului amara a avut loc o conferință de presă
ocazionată de finalizarea proiectului „Centrul Na-
țional de Informare și Promovare Turistică Amara
și dotarea acestuia”. Proiectul a fost realizat din
fonduri nerambursabile, iar obiectivul va fi dotat
în curând cu mobilier specific, echipament It și
softuri.  Înființarea acestui obiectiv are ca scop in-
formarea turiștilor în mod direct, dar și prin web-
site-ul centrului, ce va fi creat prin intermediul
unor baze de date turistice, în vederea promovării

complexe a resurselor, obiectivelor și a infrastruc-
turii turistice din amara.

În plus, tot la sfârșitul anului trecut, autori-
tățile publice locale au anunțat finalizarea proiec-
telor „Realizarea de noi capacități de producere
a energiei electrice pentru consum propriu, prin
valorificarea resurselor de energie regenerabilă,
oraș Amara, jud. Ialomița” și „Stație de epurare”
și „Colector de evacuare spre emisar în localitatea
Amara, jud. Ialomița”.

Sursa: ziarulialomita.ro

Trei noi proiecte finalizate la AmaraIalomiţa

S-a inaugurat
parcul fotovoltaic

din Băneşti

Prahova

Marți, 29 decembrie, s-a inaugurat la Bănești
cel mai nou parc fotovoltaic din județul Prahova.
O investiție realizată cu fonduri europene de peste
un milion de euro s-a executat în timp record.

În momentul în care va fi pus în funcțiune, sis-
temul va asigura energie electrică pentru alimenta-
rea tuturor instituțiilor publice din localitate, pre-
cum și pentru iluminatul stradal. Parcul fotovoltaic
se întinde pe o suprafață de 4.500 metri pătrați. au fost
montate 800 de panouri care vor produce 150 KWH.
Energia electrică produsă aici va fi folosită pentru ali-
mentarea atât a rețelei de iluminat stradal, cât și pen-
tru toate clădirile publice din comună Bănești. Econo-
mia care va fi realizată, astfel, la bugetul local, prin re-
ducerea valorii facturii de electricitate este de 15.000
de lei. Beneficiile sunt clare: după punerea în funcțiune
a sistemului de panouri fotovoltaice, acesta va alimenta
cu energie electrică atât rețeaua de iluminat public
stradal, cât și clădirile publice din localitate – școală,
primărie etc., ducând la mari economii de bani, prin
reducerea facturii de energie electrică. Este știut faptul
că factura de energie electrică pe care trebuie să o
achite administrația locală este foarte mare și, prin pu-
nerea în funcțiune a parcului fotovoltaic și, implicit,
prin reducerea valorii facturii la curent, se vor putea
face economii de bani ce vor fi direcționați către alte
investiții importante pentru comunitatea locală.

Sursa: ph-online.ro

În vara anului trecut s-a vorbit pentru prima
dată despre eventuale lucrări de reabilitare/mo-
dernizare a stadionului municipal din turnu Mă-
gurele.

De atunci, documentațiile și-au urmat cur-
sul, iar Compania națională de Investiții a fina-
lizat toată birocrația specifică, astfel că în pri-
măvară va începe demolarea/ construirea noului
stadion din municipiul de la Dunăre.

În acest sens, se aude că spre sfârșitul lunii
februarie a.c. se va deschide șantierul la sta-
dion, iar timp de cel puțin un an și jumătate
echipele de fotbal trebuie să caute alte variante
pentru disputarea jocurilor pe teren propriu și
pentru pregătire.

Dacă termenele vehiculate cu privire la rea-
bilitarea / modernizarea stadionului municipal
din turnu Măgurele vor fi respectate, echipa
Sporting turnu Măgurele, componentă a seriei a
3-a, Liga a 3-a, trebuie să găsească un alt teren
unde să dispute jocurile de acasă.

Cele mai la îndemână variante sunt alexan-
dria (unde, de asemenea, sunt preconizate lu-
crări de modernizare) și Roșiorii de Vede (stadion
care are deja avizul fRf).

Sursa: ziarulteleormanul.ro

La 
Turnu Măgurele

vor începe
lucrările la stadion

Teleorman

http://www.ziarulteleormanul.ro
http://www.ph-online.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 și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional 2007 – 2013.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul județean
argeș, sediul Consiliului județean argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
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. Ploiești, 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, Ploiești,
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, Călărași, jud.
Călărași, 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 - șef Serviciu Comunicare, Diana NEAGU,
Mădălina CILIBEANU, Alexandra GHERASIM, Andreea
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 11 ianuarie 2016

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

să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500

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

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

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

Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și administrației Publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.

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

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

