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Miercuri, 4 februarie, a avut loc»
prima întâlni re de informare privind
modul de utilizare a instrumentului CLLd
(acţiuni de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunităţii), ce va fi
folosit în cadrul Axei prioritare 9
„Sprijinirea regenerării economice şi
sociale a comunităţilor defavorizate din
mediul urban” din Programul Operaţional
Regional (POR) 2014 - 2020 şi Axei
prioritare 5 „Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii” din
Programul Operaţional Capital uman
(POCu) 2014 – 2020. 

Întrunirea, ce a avut loc la sediul AdR Sud Mun -
tenia, a fost condusă de către daniela traian, direc -
torul adjunct al direcţiei dezvoltare şi Comunicare
din cadrul Agenţiei, Steluţa jalia, manager pubic
în cadrul direcţiei Generale Programe europene –
Serviciul Planificare din Ministerul dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Publice, Anton enăchescu,
expert în cadrul direcţiei Generale de Analiză, Pro-
gramare şi evaluare din Ministerul fondurilor euro -
pene, precum şi florin Botonogu, reprezentant al
ONG-ului „Policy Center for Roma and Minorities”,
membru afiliat eRGO Network (organizaţie activă
în lupta împotriva discriminării romilor în ue).

La acest eveniment au participat peste 80 de
persoane – reprezentanţi ai autorităţilor publice
locale, ai direcţiilor deconcentrate, precum şi ai
organismelor neguvernamentale de la nivelul re-
giunii noastre, care au aflat informaţii utile privind
oportunităţile de finanţare din cadrul celor două
programe operaţionale (POR şi POCu), prin care
pot fi realizate şi implementate strategiile inte-
grate de dezvoltare locală pentru oraşele cu o po-
pulaţie de peste 20.000 de locuitori.

Pentru obţinerea de fonduri nerambursabile
prin mecanismul CLLd, participanţii au aflat detalii
importante despre constituirea Grupurilor de

Acţiune Locală, consultarea partenerilor relevanţi
de la nivel local, precum şi despre elaborarea stra-
tegiei de dezvoltare locală şi a portofoliului de pro-
iecte aferente etc..

Prin Axa prioritară 9 „Sprijinirea regenerării
economice şi sociale a comunităţilor defavorizate
din mediul urban” a POR pot fi realizate investiţii
în domenii precum: infrastructura de locuinţe so-
ciale; infrastructura de servicii integrate medicale
şi sociale (centre comunitare integrate socio-me-
dicale); infrastructura de educaţie; infrastructura
de economie socială; infrastructura de sport, agre-
ment şi activităţi cultural-comunitare; infrastruc-
turile aferente spaţiilor publice urbane moderni-
zate etc.

Axa prioritară 5 „Dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii” a POCu are ca obiec -
tiv reducerea numărului persoanelor aflate în risc
de sărăcie. Sprijinul acordat va viza, pe de o parte,
elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, inclu-
siv identificarea şi dezvoltarea proiectelor rele-
vante pentru soluţionarea problemelor comunită -
ţilor vizate, şi, pe de altă parte, implementarea efec -
tivă a strategiilor.

evenimentul a făcut parte din campania de in-
formare asupra modului de utilizare a instrumentu -
lui CLLd de către comunităţile locale, demarată de
Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi Ministerul fondurilor europene.
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Programe de finanţare nerambursabilă
pentru ONG-urile din România

Anul acesta, ONG-urile din România»
au la dispoziţie mai multe oportunităţi
de finanţare, deoarece atât uniunea
europeană, cât şi unele companii
româneşti au lansat programe special
dedicate sectorului neguvernamental.

Granturi de la ING Bank: se finanţează pro-•
iecte din domeniile educaţie financiară, antrepre-
noriat şi dezvoltare urbană – termen limită de de-
punere 11 februarie 2015;

Erasmus +: grupurile de tineri activi în dome-•
niul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei
organizaţii de tineret, pot solicita finanţare pentru
mobilitatea în scopul învăţării pentru tineri şi lu-
crătorii tineri, precum şi pentru parteneriate stra-
tegice în domeniul tineretului – ter-
men limită de depunere 1 octombrie
2015;

Programul „Spaţii verzi ur-•
bane” – se acordă finanţare proiecte-
lor ce îşi propun reabilitarea sau crea-
rea de spaţii verzi şi desfăşurarea ac-
tivităţilor de educaţie ecologică în
rândul comunităţilor loca le – termen
limită de depunere 18 februarie 2015;

Programul „Arii naturale protejate” – se acor -•
dă finanţare pentru promovarea şi popularizarea
ariilor protejate din România – termen limită de de -
punere 18 februarie 2015;

Programe de finanţare dedicate românilor•
din străinătate – termen limită de depunere 24 fe-
bruarie 2015;

Sprijin pentru proiecte transnaţionale pri-•
vind copiii victime ale abuzurilor la şcoală, în
centrele de îngrijire şi în detenţie – se acordă fi-
nanţare pentru proiecte în domeniul drepturilor
copiilor – termen limită de depunere 10 martie
2015;

Europa pentru Cetăţeni 2014-2020 – Memo-•
rie europeană: se finanţează activităţile ce încu-
rajează reflecţia asupra diversităţii culturale eu-
ropene şi a valorilor comune – termen limită de de-
punere 2 martie 2015;

Schema de grant pentru ONG-uri, runda II:•

se acordă finanţare pentru promovarea activităţi-
lor organizaţiilor societăţii civile ce abordează cu
precădere aspecte legate de mediu şi furnizarea
de servicii sociale – termen limită de depunere 19
martie 2015;

Competiţie pentru granturi inter-regionale:•
se acordă finanţare din partea uNdP, pentru par-
teneriate între ONG-uri din diverse regiuni ale lu-
mii, pe proiecte de mediu, dar şi economie – termen
limită de depunere 30 martie 2015;

Granturile OAMI: se acordă finanţare pentru•
activităţi de creştere a gradului de conştientizare
care să poată fi măsurate şi evaluate în raport cu
indicatori-cheie de performanţă predefiniţi – ter-
men limită de depunere 31 martie 2015;

Cerere de propuneri Asistenţă tehnică pen-•
tru organizaţiile de trimitere: se
acordă sprijin pentru acţiuni având ca
scop consolidarea capacităţii tehnice
a viitoarelor organizaţii de trimitere
de a participa la iniţiativa „Voluntari
UE pentru ajutor umanitar” – termen
limită de depunere 1 aprilie 2015;

Programul LIFE+ – se acordă spri-•
jin pentru activităţi în domeniul pro-

tecţiei mediului înconjurător – termen limită de
depunere 30 septembrie 2015;

Granturile EYF: se acordă finanţare pentru•
activităţile de tineret care servesc la promovarea
păcii, înţelegerii şi cooperării în spiritul respectu-
lui pentru drepturile omului, democraţiei, toleran-
ţei şi solidarităţii – termen limită de depunere 1
octombrie 2015;

Granturile SEE: se acordă finanţare pentru•
proiecte în domeniul justiţiei, sănătate, mediu,
cultură, copii şi tineri aflaţi în dificultate – termen
limită de depunere 31 decembrie 2015;

Programul de donaţii software TechSoup Ro-•
mania – nu are termen limită de depunere;

Programul WEB-ONG – nu are termen limită•
de depunere;

Google AdGrants: publicitate online în va-•
loare de 10.000 de dolari/lunar – nu are termen li-
mită de depunere.

Sursa: finantare.ro
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900 de milioane de euro,
la dispoziţia fermierilor

Prioritate şi punctaj maxim vor avea»
investiţiile în ferme, cuplate cu procesarea
producţiei agricole.

Prin noul PNdR 2014-2020, fermierii români au
la dispoziţie aproape 900 de milioane de euro din
fonduri europene şi naţionale nerambursabile pen-
tru investiţii în ferme. Conform declaraţiilor se-
cretarului de stat în Ministerul Agriculturii şi dez-
voltării Rurale, George turtoi, din acest an vor fi
schimbări majore în ceea ce priveşte accesarea de
fonduri nerambursabile, cele mai mari şanse de
succes având proiectele ce integrează investiţiile
în ferme cu procesarea producţiei, acestea putând
primi o finanţare de maxim 90 la sută din valoarea
investiţiei. Selecţia proiectelor va fi realizată pe
„criterii de calitate” prin rapoarte lunare sau trimes -
triale emise de Agenţia pentru finanţarea investi-
ţiilor Rurale (AfiR).

„În cadrul acestei submăsuri privind investi-
ţiile în ferme, din cadrul noului Program Naţional
de Dezvoltare Rurală, vom acorda prioritate maxi -
mă proiectelor ce integrează investiţiile în fermă
cu procesarea producţiei proprii. Acestea vor pri -
mi punctaj maxim, iar finanţarea poate ajunge şi
până la 90%. Iniţial, se pleacă de la 50%, dar se ada -
ugă suplimentar încă 20%, dacă îndeplineşte mai
multe criterii, respectiv dacă face parte dintr-o coo -
perativă sau dacă integrează producţia obţinută în
fermă”, a declarat secretarul de stat.

George turtoi a precizat totodată că proiecte -
le pentru investiţii în ferme şi procesarea produ-
selor agricole vor putea fi depuse continuu de-a lun -
gul unui an, renunţându-se la practica din anii tre-
cuţi, când se organizau sesiuni (pe o perioadă de
timp limitată) de depunere a proiectelor. Selecţia
se va face pe criterii de performanţă, „de calitate
a proiectului”, Agenţia pentru finanţarea investi-
ţiilor Rurale urmând să emită rapoarte lunare sau tri -
mestriale, în funcţie de afluxul proiectelor depuse.

„Indiferent în ce lună se depune un proiect,
dacă acesta este de calitate, are şansa să intre pri-
mul la finanţare, iar celelalte proiecte, ce rămân
în sistem spre finanţare, vor intra în luna în care
ajung la baremul de punctaj, la limita pe care o

are să intre în selecţie. Astfel, toate proiectele
depuse în sistem se reportează de la lună la lună
şi beneficiarul nu mai trebuie să îl retragă şi să vi -
nă din nou cu proiectul în următoarea sesiune”, a
explicat George turtoi.

Când vor putea fi depuse primele proiecte pen -
tru accesarea de fonduri nerambursabile pentru
investiţii în agricultură?

La această întrebare, răspunsul l-a avansat mi -
nistrul agriculturii, daniel Constantin, după întâlni -
rea pe care demnitarul român a avut-o la Bruxe lles
cu Phil Hogan, comisar european pentru agricultu -
ră şi dezvoltare rurală.

„Cea mai importantă discuţie pe care am avut-o
cu comisarul Phil Hogan s-a referit la stadiul în ca -
re se află negocierile privind aprobarea PNDR 2014-
2020. Sigur că nu avem aşteptări privind aproba-
rea oficială a Programului în acest moment, pen-
tru că acest lucru nu se va întâmpla până când nu
va fi aprobat bugetul la nivel european, dar în
luna martie 2015 vom avea o aprobare neoficială,
până atunci România având posibilitatea să des-
chidă pe răspunderea statului anumite măsuri –
cele de investiţii şi cele pentru tinerii fermieri.
Ne-am angajat în faţa fermierilor că le vom pune
la dispoziţie fonduri europene din primele luni ale
anului şi vrem să ne ţinem de promisiune”, a pre-
cizat ministrul daniel Constantin.

Sursa: ziarulmara.ro

daniel Constantin, ministrul ariculturii şi dezvoltării rurale

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Competiţie dedicată
ONG-urilor pentru granturi

inter-regionale
OPeC fund for international

development, în colaborare cu uNdP
invită ONG-urile din europa, Asia
Centrală, Orientul Mijlociu şi Afri -
ca de Nord să depună idei de pro-
iecte ce se pot realiza în partene -
riate, în vederea dezvoltării, tes-
tării şi găsirii de soluţii viabile pen -
tru provocările întâlnite în regiu -
ne.

Status: ACtiV 
Depunere până în data de

30.03.2015.
Buget: 20.000 - 55.000 de

dolari.
Ce proiecte vor primi finan -

ţare?
Soluţii de acces la energie şi•

apă: se caută soluţii tehnologice
pentru a facilita accesul la apă şi
energie;

economie şi ocuparea forţei•
de muncă: se caută soluţii pentru
crearea unei pieţe de muncă mai
favorabilă incluziunii cât si creş-
terea şanselor de acces pe piaţa
muncii.

Țările eligibile:
Orientul Mij lociu şi Africa de•

Nord: djibou ti, egipt, iordania, Li -
ban, Maroc, Somalia, Palestina, Su -
dan, Siria, tu nisia şi Yemen.

Europa şi Asia Centrală: Al-•
bania, Armenia, Azerbaijan, Belo -
rusia, Bosnia şi Hertegovina, Bul-
garia, Georgia, Kazakhstan, Koso -
vo, Kargazstan, Republica Moldo -
va, Muntenegru, România, Serbia,
Republica tadjikistan, Macedonia,
turcia, turkmenistan, ucraina şi
uzbekistan.

Competiţia se va desfăşura
în două faze: 

Faza I: potenţialul aplicant•
trebuie să dezvolte o idee pe care
o va prezenta apoi şi o va trimite,
împreună cu formularul de în-
scriere, plus o copie a certifica-
tului de înregistrare, în limba en-
gleză. Aceste documente trebuie
depuse până în data de 30 martie
2015, 17:00 (GMt+2);

Faza a II-a: cea de aplicare•
propriu-zisă, care implică parte-
neriatul între două sau mai multe
organizaţii. trebuie semnat un a -
cord de parteneriat şi trebuie de-
puse certificatele de înregistrare
ale tuturor organizaţiilor. 

Criterii de evaluare:
fiecărui proiect depus i se va

acorda un anumit punctaj în func -
ţie de criteriile următoare:

experienţă relevantă;•
abordarea trans-regională;•
impactul în societate;•
inovaţie;•
orientarea spre tehnologie;•
fezabilitate;•
buget realist.•
Bugetul alocat pentru acest

proiect va acoperi 100% costurile
de implementare. Vor fi finanţa -
te 3 până la 5 proiecte transnaţio -
nale. 

Sursa: finantare.ro

„FI-COMPASS”,
nou serviciu de
consultanţă pentru
utilizarea instrumentelor
financiare pentru
fondurile structurale şi
de investiţii europene

În data de 19 ianuarie 2015, Comi-
sia europeană, în parteneriat cu
Banca europeană de investiţii (Bei)
au lansat „fi-compass”, un nou ser-
viciu de consultanţă dedicat instru-
mentelor financiare pentru fondurile
structurale şi de investiţii europene.
Acest serviciu face parte din platfor -
ma de consultanţă tip „ghişeu unic”,
care va fi un element important al
Planului de investiţii al uniunii euro-
pene.

La doar 50 de zile de la anunţul fă-
cut de preşedintele Comisiei euro-
pene, jean-Claude juncker, privind
ofensiva ue în favoarea investiţiilor,
Comisia a prezentat o propunere le-
gislativă privind fondul european de
investiţii Strategice (efSi), care va
mobiliza cel puţin 315 miliarde de
euro pentru investiţii publice şi pri-
vate pe teritoriul uniunii europene.

Odată cu lansarea „fi-compass”,
Comisia şi Bei se îndreaptă spre pu-
nerea în aplicare a celui de-al doilea
pilon al planului de investiţii al uni-
unii, astfel încât resursele disponi-
bile să fie investite efectiv în econo-
mie.

Acest al doilea pilon vizează con -
solidarea asistenţei tehnice, prin in-
termediul unei platforme de consul-
tare care oferă promotorilor proiec-
telor de investiţii publice şi private
tot sprijinul tehnic şi financiar şi asi-
gură transparenţă pentru investitori.
O rezervă de proiecte viabile, selec-
tate pe principiul transparenţei, va
fi stabilită mai tarziu împreu nă cu
Bei.

Noua platformă „fi-compass” a fost
prezentată în cadrul unei conferinţe
de două zile, în perioada 19 - 20 ia-
nuarie, la care au participat jyrki Ka-
tainen, vicepreşedintele pen tru o cu -
parea forţei de muncă, creştere eco -
nomică şi competitivitate, Corina Cre -
ţu, comisarul european pen tru poli-
tică regională, şi Wilhelm Molterer,
vicepreşedinte al Bei.

Sursa: mdrap.ro

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


6info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 212 / 2 - 8 februarie 2015

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

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

Această acţiune a Programu-
lui Operaţional Competitivitate
are drept obiectiv specific creş-
terea participării româneşti în
cercetarea la nivelul ue.

Tipuri de acţiuni/ intervenţii:
crearea de nuclee de compe -•

tenţă ştiinţifică şi/sau tehnolo-
gică de înalt nivel, la standarde eu -
ropene, în cadrul unei instituţii Cd,
al unei universităţi sau al unei în-
treprinderi gazdă, prin atragerea
de specialişti din străinătate, de
orice naţionalitate, cu compe-
tenţă recunoscută;

încurajarea transferului de•
competenţe între mediul acade-
mic şi cel industrial;

Proiectele vor fi coordonate
de specialistul din străinătate ce
va fi angajat ca şi cercetător ştiin -
ţific pe o perioadă cel puţin ega lă

cu perioada de desfăşurare a pro -
iectului de către instituţia gazdă. 

Domeniile vizate: 
domeniile acestei acţiuni au

fost stabilite de Strategia Naţio-
nală de Cdi 2014 - 2020: 

bioeconomie;•
tehnologii de comunicare şi•

informaţionale;
spaţiu şi securitate;•
energie;•
mediu şi schimbări clima-•

tice;
eco-nano-tehnologii şi ma-•

teriale avansate;
sănătate.•
Beneficiari:organizaţii de cer -

cetare de drept public şi/sau pri-
vat şi întreprinderile mari, mij-
locii sau mici, cu activitate Cd men -
ţionată în statut.

Sursa: finantare.ro

Burse de excelenţă
pentru
studii doctorale
şi postdoctorale
în reţeaua
universitară
Valonia - Bruxelles

Persoanele care au o diplomă de stu -
dii superioare pot aplica la programul
de burse de excelenţă pentru studii
doctorale sau postdoctorale în reţea -
ua universitară a federaţiei Valonia-
Bruxelles.

domeniile prioritare corespund Poli -
lor de competitivitate din Planul Mar shal
4.0:

• transport şi logistică;
• mecanică;
• ştiinţele vieţii;
• agroindustrie;
• aeronautică - spaţial;
• tehnologii pentru mediu.
Se vor lua în considerare şi alte do-

menii: ştiinţe umane, fundamentale sau
aplicate.

Programele de burse:
• burse cu durata de minimum un

an la nivel doctoral (cu posibilitatea
de prelungire de maximum trei ori)
sau postdoctoral (cu posibilitatea de
prelungire de maximum o dată);

• burse de cercetare la nivel doc-
toral sau postdoctoral cu durata de la
1 la 3 luni, care servesc pentru lan-
sarea de programe de cercetare în
cadru universitar exclusiv şi pot fi ob-
ţinute doar o dată.

Data limită pentru
trimiterea dosarelor:

• pentru burse la nivel doctoral sau
postdoctoral cu durata de minimum
un an: 1 martie care precede anul uni -
versitar pentru care se solicită bursa;

• pentru burse de cercetare de scurtă
durată: stagii între octombrie şi ia-
nuarie – 1 mai a aceluiaşi an; stagii
între februarie şi mai – 1 octombrie.

dosarele trimise după data limită
nu sunt acceptate.

informaţii complete despre acest pro -
gram şi formulare: http://www.wbi.be/ -
fr/inwbi#.VM9eWSyvwpe

Sursa: finantare.ro

POC Acţiunea 1.1.4 –
Atragerea de personal cu
competenţe avansate din

străinătate pentru consolidarea
capacităţii CD 2014-2020

100 milioane de lei va fi plafonul garanţiilor
pentru beneficiarii proiectelor europene

Plafonul garanţiilor pentru
be neficiarii proiectelor finanţate
din fonduri europene a fost stabi-
lit pentru acest an la 100 de mi-
lioane de lei, pentru 2015, a anun-
ţat, miercuri, ministrul finanţelor,
darius Vâlcov, la finalul şedinţei
de guvern. „Astăzi (n.r.: 4 februa-
rie) s-a adoptat o hotărâre de gu-
vern şi s-a stabilit, pentru 2015,
plafonul garanţiilor la 100 de mi-
lioane de lei pentru beneficiarii pro -

iectelor în domenii prioritare pen -
tru economia românească finan-
ţate din instrumentele structura -
le ale Uniunii Europene. Deci pen-
tru toţi cei care apelează la fon-
duri ale Uniunii Europene există
un plafon al garanţiilor de 100 de
milioane de lei”, a spus Vâlcov. el
a arătat că plafonul pentru acest
an este mai mare decât cel din ulti -
mii patru ani.

Sursa: zf.ro

http://www.zf.ro
http://www.finantare.ro
http://www.wbi.be/fr/inwbi#.VM9EWSyvwpe
http://www.wbi.be/fr/inwbi#.VM9EWSyvwpe
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


districtul Kretinga din Lituania doreşte să se
implice ca partener în proiecte (pe teme culturale
sau de dezvoltare urbană) pe Măsura 2.1 Înfrăţiri
între localităţi sau 2.2 Reţele de Oraşe, la progra-
mul Europa pentru cetăţeni.

Cu o populaţie de 46.100 de locuitori, distric-
tul Kretinga se întinde pe o suprafaţă de 991 km²
în partea de nord-vest a Lituaniei. Acesta este lo-
calizat la 15 km de Marea Baltică şi la 40 km de
graniţa cu Letonia.

Sunt interesaţi în special de proiecte de dezvol -
tare culturală şi urbană, însă sunt deschişi la alte

proiecte de cooperare.
Posibilii aplicanţi interesaţi de această ofertă

de parteneriat sunt rugaţi să contacteze persoana
indicată mai jos, până în data de 27 februarie 2015.

Persoană de contact:
Giedre Ringyte - Specialist
Departamentul de Planificare Strategică şi Investiţii
Administraţia municipalităţii districtului Kretinga
Savanoriu 29°, Lt-97111, Kretinga, Lituania
e-mail: giedre.ringyte@kretinga.lt
tel.: +370 445 74 139.

Sursa: finantare.ro
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Propuneri de parteneriat în cadrul programului
EUROPA PENTRU CETĂȚENI IN

FO
 PA

RTEN
ERIATE

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

Proiecte depuse
45.075

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

52,08%

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

55,86%

Contracte semnate
15.242
Rata de absorbţie curentă

(/alocat 2007-2013)
51,87%

Sursa: M
inisterul fondurilor europene

O şcoală din Polonia caută parteneri
pentru un proiect Erasmus+

Liceul 29 din Poznań (Polonia) doreşte să se
alăture unei reţele de cooperare internaţională cu
parteneri similari şi să schimbe idei de proiecte pe
tematici ale programului european Erasmus+.

Şcoala cuprinde trei secţii grupate în învăţă-
mânt general, tehnic şi vocaţional, oferind elevilor
săi specializări variate grupate pe trei profiluri:
poliţie, sport şi apărare şi psihologie/pedagogie.

Cooperarea planificată se doreşte a fi orien-
tată către învăţământul general.

Contact pentru detalii şi manifestarea inte-
resului: AGAtA WÓjCiK, Erasmus+ school coordina-
tor, profesor de engleză, agata_rosadzinska@wp.pl,
zsm@poznan.interklasa.pl.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.finantare.ro
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Noi instrucţiuni AM POR
Autoritatea de Management pentru Programul

Operaţional Regional din cadrul Ministerului dez-
voltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis
trei noi instrucţiuni:

Instrucţiunea AM POR nr. 126, privind modi-•
ficarea prevederilor Manualului de proceduri, prin
care este inclusă obligaţia efectuării unor verificări
asupra achiziţiei directe şi a conflictului de inte-
rese în cazul procedurilor aplicate de beneficiarii
privaţi pentru atribuirea contractelor finanţate din
instrumentele structurale. Prin prezenta instruc-
ţiune se modifică Lista de verificare a procedurii
aplicate de beneficiarii privaţi pentru atribuirea
contractelor finanţate din instrumente structurale
cu o valoare estimată sub pragul valoric prevăzut
de OuG nr. 34/2006 - Conform prevederilor OMeP
nr. 1120/2013;

Instrucţiunea AM POR nr. 127, privind fina-•
lizarea/ încetarea procesului de evaluare, selecţie
şi contractare în cadrul POR 2007 – 2013 - termene
limită. Având în vedere complexitatea proiectelor,
necesitatea parcurgerii unor proceduri de achiziţie
publică, perioada necesară pentru realizarea de

lucrări de infrastructură, precum şi perioada limită
rămasă până în data de 31 decembrie 2015 pentru
activitatea de implementare a proiectelor, proce-
sul de evaluare, selecţie şi contractare se va derula
şi finaliza cu respectarea termenelor prevăzute în
prezenta instrucţiune;

Instrucţiunea AM POR nr. 128, privind deta-•
lierea paşilor şi modificărilor procedurale, în vede -
rea aplicării instrucţiunii nr. 126, care prevede re-
ducerea termenelor procedurale astfel: termenul
de răspuns la solicitările de clarificări este de 3 zi -
le lucrătoare; termenul pentru depunerea de con -
testaţii este de 10 zile calendaristice, calculat de
la data primirii notificării de respingere din partea
Oi; termenul pentru completarea proiectului teh-
nic este de maximum 5 zile lucrătoare; termenul
pentru transmiterea de documente nepreluate la
vizita de la faţa locului este de 3 zile lucrătoare.

documentele pot fi descărcate de pe website-
ul Agenţiei dedicat exclusiv programului Regio -
http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea Clarificări
utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/cla-
rificari-utile/.

http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/
http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/
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 8 februarie 2015, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 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 în această dată au fost semnate 751 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.370.470.500,67 lei. din cele 751 de
contracte semnate, 45 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

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

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

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

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

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

Axa
2

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

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

Axa
3

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

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

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

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

100 5 3 4 0 31 57 99,00 39,73

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

67 7 6 0 2 0 52 43,52 24,62

Axa
4

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

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

realocate

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

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

Axa
5

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

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

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

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

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

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


Până în data de 8 februarie 2015, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia. 
din totalul proiectelor primite de AdR Sud

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

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

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

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

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

36
evaluate

la AM
POSCCe

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 8

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

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanţare
în alte regiuni

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

206
evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 47

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale (CONtRACtARe)

9
(5 - SM,
4 - Bi)

evaluate
la AM

POSCCe
0 5 4 583.756,49 583.756,49 3

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

77 de proiecte
propuse spre finanţare

în alte regiuni

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

102
(28 - SM,
74 - Bi)

evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 19

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la internet şi la servi-
ciile conexe (eVALuARe şi CONtRACtARe) 66

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

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


Şcoala nr. 12 (Vest), cea mai
nouă unitate de învăţământ din
Călăraşi, are toate şansele ca în
acest an să îşi deschidă porţile pen-
tru elevi. În cadrul unei conferinţe
de presă, autorităţile publice lo-
cale au dat asigurări că unitatea
şcolară va fi pusă în funcţiune la
toamnă. „În noul an de învăţământ
2015 – 2016, Şcoala Vest va intra în
circuitul şcolar din Călăraşi. În a -
cest an vom aloca suma de 1,2 mi-
lioane de lei de la bugetul local
pentru finalizarea construcţiei ce
va fi gata până la toamnă. În acea
locaţie va funcţiona actualul Cole-
giu Naţional ’B. Ştirbei’, o unitate
etalon a învăţământului călără-
şean. După ce sediul actual al Co-
legiului va fi eliberat, vom aloca
bani pentru reabilitarea acestu -
ia.”, a declarat primarul municipiu -
lui Călăraşi, daniel drăgulin. 

Sursa: actualitateacalarasi.ro
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Autorităţile locale
dau asigurări
că la toamnă
Şcoala Vest
va fi pusă

în funcţiune

Călăraşi

6,2 milioane de lei pentru reabilitarea
unităţilor de învăţământ din Piteşti

Argeş

Pentru anul în curs, la Piteşti sunt prevăzuţi 6,2
milioane de lei pentru reabilitarea unor unităţi de în-
văţământ. Vor fi făcute lucrări de reabilitare termică
sau reparaţii la următoarele instituţii educaţionale:
Şcoala „Mircea cel Bătrân”, Şcoala „Nicolae Simio-
nide”, Colegiul Naţional „Ion C. Brătia nu” (sunt alocaţi
500.000 de lei), Liceul tehnologic „Mihai Viteazul”
(1,43 milioane de lei), Grădiniţa cu Program Prelungit

„Armonia”, Colegiul economic „Maria Teiuleanu”
(423.000 de lei), Colegiul tehnic „Costin D. Neniţescu”,
Şcoala „Tudor Vladimires cu”,Grădiniţa cu Program Pre-
lungit „Dumbrava Minuna tă”, Şcoala „Ion Minulescu”,
Colegiul Naţional „Zin ca Golescu” (consolidare şi rea-
bilitare clădire – tron son 1 – 500.000 de lei) şi Grădiniţa
cu Program Prelungit „Castelul Magic”.

Sursa: ziarulargesul.ro

următoarele cartiere»
pe lista de investiţii sunt
Matei Voievod şi Prepeleac,
precum şi Microraioanele 4
şi 5. Pentru că Pidu-urile A
şi B nu cuprind toate
cartierele târgoviştei,
autorităţile încearcă să
găsească fonduri şi pentru
celelalte zone.

Autorităţile municipale vor
să continue procesul de moder-
nizare a târgoviştei în exerciţiul
bugetar european 2014 - 2020.
Planurile pentru târgovişte sunt
mari, dar riscă să rămână doar
planuri, dacă nu beneficiază de
ajutor european.

Primăria inten ţionează să
acceseze în continua re fonduri
externe pentru reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii ru-
tiere a municipiului.

dacă pe Pidu-urile A şi B s-a
reuşit asfaltarea, lărgirea şi mo -
dernizarea unui număr important
de artere din municipiu, autori-
tăţile locale iau în calcul să im-
plementeze Planuri integrate de
dezvoltare urbană şi în alte zo -

ne ale municipiului. Vizate sunt
Microraioanele 4 şi 5 sau cartie-
rele Matei Voievod şi Prepeleac.
Potrivit viceprimarului Cristian
Stan, există axe pe fonduri eu-
ropene atât pentru comunităţi -
le defavorizate, cât şi pentru dez -
voltarea urbană, aşa că exis tă toa -
te şansele ca şi alte străzi ale mu -
nicipiului să fie reabilitate şi mo -
dernizate pe proiecte tip Pidu
finanţate cu bani europeni.

„Avem o axă specială pe
ceea ce înseamnă comunităţile
defavorizate. Asta înseamnă că
vom încerca să accesăm fonduri
europene pentru Matei Voievod,
şi pentru zona Prepeleac, dacă
vom reuşi să obţinem finanţa-
rea. De asemenea, pe Axa 4, pe
dezvoltarea urbană durabilă, da -
că va rămâne aşa, în urma apro-
bării POR de către CE, vom în-
cerca să implementăm Planuri
Integrate de Dezvoltare Urbană
pe zonele care în momentul de
faţă nu au făcut obiectul unor
asemenea lucrări importante, res -
pectiv Mi cro 4 şi Micro 5”, a de-
clarat viceprimarul târgoviştei,
Cris tian Stan.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Primăria Târgovişte
vrea noi Planuri de Dezvoltare Urbană
Dâmboviţa

http://www.jurnaldedambovita.ro
http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro
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un proiect în valoare de 15»
milioane de euro, ale cărui lucrări
au fost deja licitate şi care, la final,
va aduce în Vama Giurgiu două parcări
mari: una la intrare, cealaltă la ieşirea din
ţară.

Potrivit declaraţiilor făcute de primarul Nico-
lae Barbu într-o recentă conferinţă de presă, în
acest moment se lucrează la organizarea de şan-
tier, iar următoarele opt luni nu vor fi deloc „con-
fortabile” pentru cei care tranzitează Vama Giur-
giu. Acest fapt se datorează lucrărilor ce se vor
realiza şi la structura de beton a Podului Prieteniei,
fără a întrerupe însă complet circulaţia, care se va

desfăşura pe o bandă. „Pe tot parcursul derulării
lucrărilor acestui proiect, intrarea în vamă se va
face pe la poliţia locală, ceea ce înseamnă că nu
se va mai circula prin cartierul Rudari. Vor fi re-
gândite şi amenajate parcările şi căile de acces
spre şi dinspre Bulgaria, dar va fi construit şi un
sens giratoriu între cele două benzinării, iar tiru-
rile ce vor ieşi sau vor intra în ţară vor trebui să
facă sensul giratoriu. În cadrul aceluiaşi proiect
este prevăzută şi refacerea străzii 1 Decembrie
1918 de după barieră, spre cartierul Rudari, unde
se vor face trotuare, iar strada va fi prevăzută cu
două benzi de circulaţie rutieră”, a declarat pri-
marul Nicolae Barbu. 

Sursa: giurgiu-news.ro

Proiect cu fonduri europene
pentru modernizarea Vămii Giurgiu

Giurgiu

Centrele de asistenţă socia -
lă din judeţ vor fi reabilitate ter-
mic anul acesta. Pe lângă fondu-
rile nerambursabile atrase de di-
recţia Generală pentru Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului (dGASPC)
ialomiţa, din bugetul propriu al ju -
deţului au fost planificate lucrări
de înlocuire a şarpantei la o clă-
dire veche din cadrul Centrului
de îngrijire bătrâni din Balaciu.

tot din bugetul judeţului au
fost alocaţi 25 de milioane de lei
pentru compartimentări interioa -
re şi montarea unui lift exterior
la Căminul pentru persoane adul -
te aflate în dificultate care va fi în-
fiinţat la Movila, din surse externe.

Sursa: guraialomita.com

Reabilitarea
termică

a clădirilor
DGASPC
Ialomiţa

Ialomiţa

În data de»
4 februarie, reprezentantul
Comisiei europene
în România, Angela filote,
a efectuat o vizită de lucru
la Ploieşti.

deplasarea a avut loc ca ur-
mare a faptului că în perioada 4 –
6 februarie, Angela filote a vizi -
tat în judeţele Prahova şi Braşov
câteva proiecte finanţate din
fonduri europene, având în acest
sens întrevederi cu reprezen-
tanţi ai autorităţilor locale, ai so -
cietăţii civile şi ai mediului de
afaceri.

„Această serie de vizite îmi
permite să iau pulsul fiecărei
regiuni în parte şi îmi oferă şan -
sa de a le descoperi poveştile. În
judeţele Prahova şi Braşov mi-am
propus să vorbesc despre o por -
tunităţile de dezvoltare ale re-

giunii, inclusiv prin programe eu -
ropene”, a declarat şeful repre-
zentanţei europene.

Sursa: ziarulprahova.ro

Reprezentantul
Comisiei Europene în România,

în vizită la Ploieşti

Prahova

Angela filote, reprezentantul Comisiei
europene în România

foto: ziare.com

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.guraialomitei.com
http://www.giurgiu-news.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Programul de formare pentru»
educaţie civică şi antreprenorială a demarat
sâmbătă, 7 februarie, în cadrul proiectului
„Dezvoltarea competenţelor digitale ale
elevilor din învăţământul liceal prin
mijloace inovative”, în care sunt incluşi 225
de elevi din liceele teleormănene.

Conform iSj teleorman, aceştia vor fi formaţi
în 30 de grupe în perioada februarie - mai 2015,
de către 6 formatori de educaţie antreprenorială
selectaţi pentru desfăşurarea activităţilor speci-
fice. Proiectul este derulat de către inspectoratul
Şcolar judeţean teleorman, în calitate de benefi-
ciar, în parteneriat cu inspectoratul Şcolar jude-
ţean dolj, Asociaţia de Prietenie Româno-franceză
ROMfRA şi SiVeCO România SA.

În legătură cu activităţile derulate, elevii în-
scrişi parcurg în cadrul programului de formare
câte 24 de ore de activităţi de formare (22 de ore
de tip „face to face” şi 2 ore de evaluare), precum
şi alte 16 ore de activităţi online, structurate pe
următoarea tematică: antreprenoriat şi manage-

mentul afacerii, comunicare şi negociere în afa-
ceri, leadership, marketing şi inovare, legislaţie şi
etică în afaceri, accesare fonduri europene, ele-
mente de bază ale educaţiei civice.

Prin activităţile sale, proiectul „dezvoltarea
competenţelor digitale ale elevilor din învăţămân-
tul liceal prin mijloace inovative” va genera o serie
de efecte pozitive, precum: amplificarea procesu-
lui de alfabetizare digitală în rândul elevilor, îm-
bunătăţirea performanţelor şcolare şi a rezultate-
lor elevilor la examenele naţionale, creşterea in-
teresului pentru educaţie, în principal pentru stu-
diul tiC, mutarea accentului procesului de învă-
ţare pe învăţarea individualizată şi personalizată.

Până în prezent, 799 de elevi din învăţământul
liceal au parcurs deja programul de formare eCdL
din cadrul proiectului (ore de activităţi „face to
face”, activităţi online şi ore de activităţi de exa-
minare din cadul modulelor: utilizarea compute-
rului, editare de test, calcul tabelar, baze de date,
prezentări, instrumente online). formarea eCdL
continuă cu seria a iV-a, respectiv cu alte 13 grupe
de elevi din liceele teleormănene (260 de elevi).

Sursa: ziarulmara.ro

Peste 200 de elevi teleormăneni
se vor pregăti în educaţie civică şi antreprenorială
Teleorman

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

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

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul independenţei, nr. 1, et. iV,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reţelei de informare ReGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,

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

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

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

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

