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Vizită împreună cu jurnaliştii la ISU Teleorman,
dotat cu echipamente

pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, prin Regio
agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-

nia, în calitate de Organism intermediar pentru Pro-
gramul Operaţional Regional, a organizat joi, 26 no-
iembrie, o nouă vizită la proiectele finanţate prin Regio
2007 – 2013. 

Evenimentul s-a desfăşurat în municipiul alexan-
dria, la sediul inspectoratului pentru Situaţii de Ur-
genţă (iSU) „A. D. Ghica”, unde a avut loc o conferinţă
de presă, în cadrul căreia au fost prezentate stadiul
implementării programului Regio 2007 – 2013 în judeţul
Teleorman, precum şi noile oportunităţi de finanţare
din POR 2014 – 2020. 

În cuvântul de deschidere, directorul aDR Sud
Muntenia, Liviu Muşat, a declarat următoarele:

„Suntem într-o perioadă importantă în care ac-
ţiunile de finalizare pentru programul Regio 2007 –
2013 se îngemănează cu acţiunile de demarare a noului
POR 2014 – 2020. Prin acţiunea de astăzi ne dorim, în
primul rând, să fixăm mai bine ceea ce s-a întâmplat
în perioada 2007 – 2013, prezentând trei proiecte de
succes realizate în parteneriat de Asociaţia pentru
Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă” Sud
Muntenia, formată din entităţi de la nivelul tuturor
celor şapte judeţe din regiunea noastră. Cele trei con-
tracte sunt printre cele mai provocatoare proiecte ce
s-au implementat prin POR în Sud Muntenia, având un
impact foarte mare. Pe de-o parte datorită aşezării la
masă a tuturor judeţelor regiunii, care au dovedit că
în momentul în care există interese comune, toate di-
sensiunile şi diferenţele de opinii şi abordare se nive-
lează şi se poate ajunge la un punct comun, reprezen-
tat aici de implementarea cu succes a trei proiecte de
mare importanţă pentru comunităţile locale. Iar pe
de altă parte, datorită utilităţii proiectelor realizate
de ADI, cel mai important beneficiu fiind reprezentat
de achiziţia acestor echipamente, care, pe lângă com-
petenţa specialiştilor ISU, ne dau nouă mai multă în-
credere în cazul unor evenimente nedorite, precum
accidente sau incendii.”

Ulterior acestei întâlniri de informare, jurnaliştii
au putut vedea echipamentele pentru situaţii de ur-
genţă aflate la sediul iSU „A. D. Ghica”, ce au fost achi-
ziţionate cu fonduri Regio 2007 – 2013 în cadrul axei

prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea do-
tării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă”. 

Reamintim că în cadrul contractelor Regio, al că-
ror beneficiar este asociaţia de Dezvoltare intercomu-
nitară „Situaţii de Urgenţă” Sud Muntenia, s-au achi-
ziţionat echipamente de specialitate pentru inspecto-
ratele judeţene pentru situaţii de urgenţă din argeş,
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, ialomiţa, Prahova şi Te-
leorman.

Prin această acţiune se încheie runda de eveni-
mente destinate mass-media, pentru promovarea im-
pactului Regio 2007 – 2013, program aflat la final de
implementare, prin care au fost vizitate în teren pro-
iecte de succes derulate în Sud Muntenia cu finanţare
nerambursabilă europeană. Scopul organizării acestor
vizite a fost creşterea gradului de conştientizare în rân-
dul mass-media şi publicului general asupra utilităţii
fondurilor nerambursabile, pentru îmbunătăţirea in-
frastructurii locale şi, implicit, a condiţiilor de trai ale
comunităţilor de la nivelul regiunii noastre. 

În cadrul POR 2007 – 2013, la nivelul regiunii noas-
tre au fost depuse în total 1.285 de proiecte, din care
s-au semnat 757 de contracte, beneficiarii publici şi
privaţi solicitând prin acestea finanţare nerambursabilă
în valoare de 3.356.571.741,55 lei.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Caravana POR 2014 – 2020
a ajuns în regiunea Sud Muntenia!

autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dez-
voltării Regionale şi administraţiei Publice desfă-
şoară în perioada septembrie - decembrie 2015 Ca-
ravana POR 2014 - 2020, în toate cele opt regiuni
de dezvoltare, care include o serie de evenimente
dedicate potenţialilor beneficiari şi reprezentan-
ţilor mass–media regionale şi locale.

astăzi, 24 noiembrie, a venit rândul regiunii
Sud Muntenia, Caravana POR ajungând la Călăraşi,
unde autoritatea de Management pentru POR, cu
sprijinul agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, a organizat un eveniment de informare
pentru autorităţile publice locale – potenţiali be-
neficiari de la nivelul regiunii noastre şi jurnaliş-
tilor din Călăraşi. 

Cu această ocazie, au fost prezentate infor-
maţii importante despre oportunităţile de finanţa -
re din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020,
aprobat de Comisia Europeană în luna iunie 2015,
dar şi despre stadiul derulării POR 2007 – 2013,
aflat la final, analizând impactul regional al pro-
iectelor implementate în Sud Muntenia. 

După sesiunea de informare desfăşurată la se-
diul agenţiei, participanţii au fost invitaţi să vizi-
teze locurile de implementare a următoarelor pro-
iecte Regio din Călăraşi:

„Extindere şi modernizare Centru de zi pen-•
tru persoane cu handicap” (beneficiar: UaT Muni-
cipiul Călăraşi; valoarea totală a proiectului:
1.350.981,92 lei, din care 1.057.035,84 lei fonduri
nerambursabile fEDR şi de la bugetul de stat);

„Modernizarea Centrului de Asistenţă Me-•
dico-Socială Călăraşi” (beneficiar: Centrul pentru
asistenţă Medico-Socială Călăraşi; valoarea totală
a proiectului: 811.137,71 lei, din care 506.062,35
lei fonduri nerambursabile fEDR şi de la bugetul
de stat).

Cele două investiţii au fost realizate cu sprijin
financiar nerambursabil Regio în cadrul axei prio-
ritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infras-
tructurii serviciilor sociale”.

Caravana POR 2014 – 2020 se desfăşoară în ca-

drul proiectului „Servicii pentru organizarea eve-
nimentelor de informare şi promovare Regio - Pro-
gramul Operaţional Regional”, finanţat prin Pro-
gramul Operaţional Regional 2007-2013, axa prio-
ritară 6 „Asistenţă tehnică”, şi are rolul de a spri-
jini absorbţia fondurilor europene nerambursabile,
prin creşterea gradului de informare cu privire la
fondurile disponibile şi la alocarea lor.

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


Duminică, 29 noiembrie, va a -
vea loc festivitatea de inaugurare
a Palatului Brâncovenesc Potlogi
din judeţul Dâmboviţa. 

Obiectivul turistic a fost rea-
bilitat în cadrul proiectului „Res-
taurarea şi valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural, precum
şi crearea/modernizarea infras-
tructurii conexe în zona Ansam-
blului Brâncovenesc Potlogi”, pentru care Consiliul
judeţean Dâmboviţa a primit finanţare nerambur-
sabilă în luna aprilie 2011, în cadrul programului
Regio, axa priorita ră 5 „Dezvoltarea durabilă şi

promovarea turismului”, Dome-
niul major de intervenţie 5.1 „Res ta -
urarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastruc-
turilor conexe”.

Contractul a vizat valorifica-
rea durabilă a patrimoniului cultu -
ral, precum şi crearea/ moderni-
zarea infrastructurilor conexe din

zona ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi. ast-
fel, cu ajutorul financiar Regio s-au realizat lucrări
de reabilitare, restaurare şi reconstruire a obiec-
tivului de patrimoniu de la Potlogi.
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Subcentrul Transfrontalier de Oenologie
şi Viticultură „Terasele Dunării”, din Silistra, a fost inaugurat

Miercuri, 18 noiembrie, a fost»
inaugurat Subcentrul Transfrontalier
de Oenologie şi Viticultură „Terasele
Dunării”, din Silistra.

Centrul Transfrontalier de Oenologie şi Viticul-
tură „Terasele Dunării” a fost creat pentru stimu-
larea şi promovarea cooperării între comunităţile
de afaceri implicate în oenologie şi viticultură, din
zonele de graniţă din România şi Bulgaria. Centrul
se adresează întreprinderilor, în special întreprin-
derilor mici şi mijlocii, implicate în viticultură, fa-
bricarea vinului, producerea de bunuri şi echipa-
mente conexe acestor sectoare, comerţul de vinuri
şi fructe, interesate şi capabile să dezvolte relaţii
transfrontaliere şi să exploateze oportunităţile ge-
nerate de localizarea lor în zona de graniţă.

Centrul a fost creat în cadrul proiectului „Cen-
trul Transfrontalier de Oenologie şi Viticultură
«Terasele Dunării»”, finanţat prin Programul de
Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-
2013, fiind localizat în comuna Ostrov, judeţul Con-
stanţa, în proximitatea graniţei româno-bulgare,
şi având un subcentru la Silistra, Bulgaria.

Producătorii din industria vitivinicolă, din Româ-
nia şi Bulgaria, vor avea acces la acest centru trans-

frontalier de oenologie şi viticultură, dezvoltat printr-
un proiect european, în valoare de 1.530.983 de euro.
Centrul va pune la dispoziţia întreprinderilor mici şi
mijlocii, precum şi a comercianţilor de vin şi fructe,
resurse informaţionale, soluţii de afaceri transfronta-
liere, precum şi laboratoare de microbiologie şi ana-
lize, dotate la standarde internaţionale, prin interme-
diul acestui proiect realizat cu fonduri europene.

Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza unui
parteneriat dintre două asociaţii profesionale de
viti-vinicultură, din Ostrov, judeţul Constanţa, Ro-
mânia, şi Silistra, Bulgaria, Universitatea Ovidius
Constanţa – facultatea de Ştiinţe ale naturii şi Şti-
inţe agricole, Constanţa, România, Staţiunea Ex-
perimentală pentru Cais şi agricultură Silistra, Bul-
garia, şi Camera de Comerţ, industrie, navigaţie şi
agricultură Constanţa, România.

acoperirea geografică a centrului este zona
Ostrov - Silistra, mai precis judeţele: Constanţa,
Călăraşi, Teleorman şi Giurgiu, în România, şi dis-
trictele: Silistra, Razdrag şi Ruse, în Bulgaria.

Cu toate acestea, centrul este deschis tuturor
solicitărilor şi propunerilor de cooperare din do-
meniul său de activitate, indiferent de originea lor
pe graniţa România – Bulgaria.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
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Proiectul de reabilitare
a Palatului Brâncovenesc Potlogi, la final

http://www.actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Legea privind Strategia
de Dezvoltare Teritorială a României,

în consultare publică până pe 7 decembrie
„România 2035, o ţară cu un teritoriu funcţio -

nal, administrat eficient, care asigura condiţii a -
tractive de viaţă şi locuire pentru cetăţenii săi, cu
un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est
a Europei”. aceasta este viziunea de dezvoltare a
teritoriului naţional pentru orizontul de timp 2035
propusă prin Strategia de Dezvoltare Teritorială a
României (SDTR). Documentul a rezultat în urma
unui amplu demers instituţional şi de cercetare,
derulat de către Ministerul Dezvoltării Regionale
şi administraţiei Publice în perioada 2012 – 2015. 

Proiectul de act normativ intitulat Lege pentru
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a
României se află în consultare publică până în data
de 7 decembrie 2015. 

Observaţiile şi propunerile privind proiectul
pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării
Regionale şi administraţiei Publice, str. apolodor,
nr. 17, sector 5, Bucureşti – Direcţia Generală ju-
ridică şi Relaţia cu Parlamentul, la adresa de e-
mail: iulia.matei@mdrap.ro sau la numărul de fax
0372/114.569. 

„Ministerul Dezvoltării gestionează programe
cu impact naţional semnificativ şi extrem de con-
cret: rezultatele proiectelor implementate sunt
spaţii sau echipamente moderne cu care oamenii
lucrează, spaţii pe care le parcurgem în drumul că-
tre şcoală sau serviciu, spaţii de recreere sau pen-
tru sport, spaţii pe care le folosim zilnic. Ce se în-
tâmplă zi de zi la minister duce, într-un limbaj mai
tehnic, la echiparea întregului teritoriu al Româ-
niei, dar şi la dezvoltare socială şi economică. Sun-
tem ca un administrator naţional, dacă vreţi, iar
muncă noastră devine mai eficientă dacă o funda-
mentăm pe strategii şi daca are la bază o planifi-
care coerentă. De aceea, va invităm să fiţi activi în
procesul de consultare publică a Legii pentru Stra-
tegia de Dezvoltare Teritorială a României şi mul-
ţumim fiecărui participant pentru contribuţie”, a
declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice. 

SDTR este documentul programatic pe termen
lung, prin care sunt stabilite obiective de dezvol-

tare, măsuri, acţiuni şi proiecte concrete la nivel
teritorial. Strategia urmăreşte inclusiv asigurarea
priorităţilor de dezvoltare teritorială pentru pe-
rioada 2014 – 2020, stabilite prin acordul de Par-
teneriat cu Uniunea Europeană: îmbunătăţirea cali -
tăţii vieţii pentru comunităţile locale şi regionale,
pentru ca regiunile României să devină mai atrac-
tive pentru locuit, pentru petrecerea timpului li-
ber, pentru investiţii şi muncă, promovarea parte-
neriatelor rural-urbane, consolidarea reţelei ur-
bane prin dezvoltare policentrică şi specializare
teritorială, creşterea accesibilităţii şi conectivită-
ţii, acces echitabil la servicii de interes general. 

La nivel naţional este nevoie că fiecare teri-
toriu şi comunitate să fie susţinute, astfel încât să
se dezvolte în mod durabil, asigurând un echilibru
între obiectivele de coeziune şi de competitivi-
tate. astfel, prin investiţiile publice este necesar
să fie asigurate premisele acestei dezvoltări şi să
fie create noi oportunităţi, în condiţiile păstrării va -
lorilor tradiţionale. În acest sens, un demers stra -
tegic la nivel naţional creează condiţiile unui acord
în ceea ce priveşte interesul general pe termen
lung, cu accent pe locuitorii fiecărei zone, care tre -
buie să simtă cu adevărat că sunt parte la acest pro -
ces de dezvoltare. 

Sursa: fonduri-structurale.ro
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http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Vasile Dîncu: „În decembrie
vom lansa în dezbatere publică

Strategia de descentralizare
administrativă”

Ministrul dezoltării, Vasile Dîn -
cu, a anunţat, marţi, că în luna de -
cembrie va lansa în dezbatere pu -
blică strategia de descentralizare
administrativă a ţării. „Avem în
această perioadă, în luna decem-
brie, chiar peste două săptămâni,
o să fiţi invitaţi la o conferinţă de
presă la care vom lansa o dezba-
tere publică pe strategia de mo-
dernizare a statului şi reforma ad -
ministrativă. Aici avem strategia
de descentralizare, finalizarea ei
de fapt”, a precizat Vasile Dîncu,
la Radio România actualităţi. 

El a spus că trebuie văzute
care sunt deficitele de dezvoltare
între judeţe şi cum pot fi supli-
mentate resursele unde este ne-
voie, printr-o strategie de dezvol-
tare şi de descentralizare. „Noi
nu putem merge cu o Românie ca -
re lucrează cu trei viteze”, a adău -
gat Dîncu. 

Potrivit vicepremierului, sunt
foarte multe lucruri de descen-
tralizat, în primul rând, refunda-
mentarea filosofiei ghişeului unic
şi „implementarea acolo unde se
poate a circuitului electronic al
hârtiilor, a unui e-government”. 

Vasile Dîncu a apreciat că, în
acest moment, împărţirea pe re-
giuni a ţării nu este cea mai feri-
cită, iar acest lucru va fi discutat
după descentralizare, arătând că
pentru modificarea acestora este
nevoie de consens pentru revizui-
rea Constituţiei. „În acest moment,
regionalizarea actuală, modul în
care avem regiuni administrative

nu este poate cel mai fericit, dar
din mai multe perspective. Poate
nu datorită desenului, întotdeau -
na, ci şi datorită faptului că nu s-a
găsit o soluţie pentru ca ADR-urile
de acum să funcţioneze ca un ade -
vărat consiliu al planificării. (...)
Vor fi mai multe scenarii în ceea
ce priveşte dezvoltarea viitoare,
posibilă, a unor regiuni. Dar vom
discuta asta numai după ce termi -
năm, să zicem, descentralizarea
şi după ce avem o siguranţă în
ceea ce priveşte posibilitatea de
a face un proiect de schimbare a
Constituţiei, pentru că nu putem
pune carul înaintea boilor. De fapt,
aceasta este problema principa -
lă. Va trebui să găsim un consens
pentru modificarea Constituţiei
pentru asta”, a menţionat Dîncu.
El a mai arătat că există foarte
multe probleme în sistemul admi-
nistrativ, arătând că este vorba de
„un haos legislativ” şi consum in-
util de resurse. „Cred că este vorba
de un haos legislativ. Încercăm să
codificăm şi să aducem într-un cod
administrativ toată legislaţia, într-un
singur cod, în care să fie armoniza -
tă şi să nu existe inconsecvente.
Funcţionarilor, în acest moment,
le este frică de multe ori să sem-
neze, pentru ca este o legislaţie
ambiguă. În al doilea rând, cred că,
chiar dacă se cheltuie foarte mul -
te resurse în administraţia noastră,
statul nostru consumă prea mult.
Avem foarte mult consum de re-
surse inutil”, a adăugat Dîncu.

Sursa: administratie.ro

POCU 2014-2020: Se amână
perioada de depunere a
cererilor de finanţare aferente
cererilor de proiecte nr. 2 şi 3

Ministerul fondurilor Europe ne va a -
mână deschiderea sistemului informa-
tic MySMiS2014 pentru cererile de pro-
puneri de proiecte nr. 2 - Dezvoltare Lo-
cală integrată (DLi 360°) în comunită-
ţile marginalizate rome şi nr. 3/2015 –
Sprijin pregătitor pentru animarea co-
munităţii din cadrul oraşelor cu popu-
laţie peste 20.000 de locuitori, Etapa i –
Sprijin pregătitor pentru elaborarea
Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi
pentru înfiinţare GaL nou/ adaptare GaL
deja înfiinţat la cerinţele DLRC pentru
perioada de programare 2014-2020, afe -
rente Programului Operaţional Capital
Uman (POCU). 

Perioadele anunţate inţial erau ur-
mătoarele: 25 noiembrie 2015 – 25 ianua -
rie 2016, pentru „Dezvoltarea Locală
Integrată (360°) în comunităţile mar-
ginalizate rome” şi 26 noiembrie – 30
decembrie 2015, pentru „Sprijin pregă -
titor pentru animarea comunităţii din
cadrul oraşelor cu populaţie peste
20.000 de locuitori”. 

Ministerul fondurilor Europene pro mi te
că va informa în cel mai scurt timp poten-
ţialii beneficiari ai acestor cereri de pro-
iecte cu privire la noile perioade de depu-
nere a cererilor de finanţare aferente.

Eventualele sugestii de simplificare a
acestor documente sau proceduri pot fi
transmise până în data 2 decembrie 2015,
la adresa de mail: consultare.pocu@fon-
duri-ue.ro.

Sursa: finantare.ro

România a înregistrat
în trimestrul al treilea cea
mai puternică creştere
economică din UE, faţă de T2

România a înregistrat în trimestrul al
treilea cea mai puternică creştere eco-
nomică din UE, comparativ cu trimes-
trul precedent şi se află pe locul al doi-
lea în privinţa avansului faţă de aceeaşi
perioadă a anului 2014, potrivit esti-
mărilor publicate, vineri, de serviciul
european de statistică Eurostat. astfel,
România este pe primul loc în UE, cu
un avans al PiB de 1,4% în intervalul iu-
lie - septembrie, comparativ cu trimes-
trul al doilea, urmată de Polonia şi Slo-
vacia, cu 0,9%, şi Spania cu 0,8%.

Sursa: mediafax.ro

http://www.mediafax.ro
http://www.finantare.ro
http://www.administratie.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 23 noiembrie 2015, la sediul
agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.285 de proiecte, prin care se soli-
cită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul
Operaţional Regional), Planul integrat de Dezvoltare
Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PiDU) – Municipiul

Piteşti, PiD-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până în această dată au fost semnate 757 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.356.571.741,55 lei. Din cele 757 de
contracte semnate, 73 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 0 0 0 0 0 9 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 0 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31 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 7 3 0 0 31 59 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 0 0 54 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 0 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 14 6 0 0 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 23 noiembrie 2015, la sediul
agenţiei 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 finanţare nerambursabilă
prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competi ti vităţii Economice” 2007-2013. Din tota-
lul proiectelor primite de aDR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanţare, au fost res-
pinse 76 şi retrase 38.

La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere
de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil
cofinanţat din fondul European pentru Dez voltare Re-
gională. acest apel de proiecte a fost deschis pentru
Operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea şi mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiţii tangi-
bile şi intangibile pentru întreprinderi. Depunerea
aplicaţiilor s-a desfăşurat în perioada 27 octombrie
2014 - 25 noiembrie 2014. Transmiterea dosarului ce-
rerii de finanţare s-a efectuat online, pe platforma
destinată depunerii aplicaţiei - 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 naţio-
nale de Prognoză, valabil în 2015).

Toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformităţii administrative, eligibilităţii, teh-
nico-economic, au fost selectate şi propuse spre
finanţare în cadrul aM POS CCE. După publicarea
listelor aferente proiectelor acceptate spre finan -
ţare, începând cu data de 20.02.2015, Oi POS CCE
din cadrul aDR Sud Muntenia a primit spre întocmi -
rea contractului de finanţare un număr de 62 de
proiecte . Dintre acestea, 53 au contracte semnate
şi sunt în etapa de imple mentare, 7 au fost retrase
în etapa de contractare şi 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 finanţare, 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 - asistenţă 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 şi 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 şi
Mijlocii

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

1.1 - Operaţiunea „Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi
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 internaţionale 9 2.150.053,87 0 5 4 583.756,49 3 556.650,68

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi 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 şi 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 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.

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


aDR Sud Muntenia a organizat»
marţi, 24 noiembrie, vizite la două
obiective medico-sociale finanţate din
bani europeni din municipiul Călăraşi –
Centrul de zi pentru persoane cu handicap
şi Centrul de asistenţă medico-socială.

Centrul de asistenţă Medico-Socială din muni-
cipiul Călăraşi funcţionează de nouă ani şi are ca
obiect îngrijirea persoanelor cu anumite tipuri de
afecţiuni cronice şi probleme de ordin social, pre-
cum lipsa unei locuinţe sau a veniturilor, abandon
sau alte cauze. Cu ocazia acţiunii de promovare a
proiectelor Regio, organizată de autoritatea de
Management pentru POR, împreună cu aDR Sud
Muntenia, marţi, directorul centrului, Leontin Con-
stantinescu, a afirmat că numărul locurilor de ca-
zare este foarte mic, comparativ cu cererea mare
ce există, însă datorită accesării fondurilor euro-
pene, prin proiectul Regio, s-a reuşit suplimenta-
rea cu încă şase paturi.

„În anul 2010 s-a accesat un proiect pentru
extinderea capacităţii. Capacitatea a fost de 19
paturi aflate în clădirea iniţială, apoi am preluat
construcţia din vecinătate devenită nefuncţională,
fost centru medical al MAI, aflată în proprietatea

Consiliului Judeţean Călăraşi. Aşa am făcut pro-
iectul pentru extindere şi, astfel, am mărit capa-
citatea cu încă şase locuri, ajungând astăzi la 25
de paturi. Valoarea totală a proiectului a fost de
764.000 de lei, din care suma totală eligibilă a fost
de 516.000 de lei (fonduri FEDR: 439.000 de lei;
din bugetul naţional s-a alocat 66.000 de lei; co-
finanţarea CJC 10.800 de lei). Practic, fonduri eu-
ropene 85%, bugetul naţional 12,9 % şi cofinanţa-
rea 2,1%. În prezent, funcţionăm la capacitate, nu
pot să spun că este suficient, pentru că solicitările
din partea cetăţenilor judeţului Călăraşi sunt
multe.”, a explicat Constantinescu.

Sursa: obiectiv-online.ro

9info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 253 / 23 - 27 noiembrie 2015

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Lucrările la Calea Bucureşti,
în plină desfăşurare

Argeş

Lucrările de reabilitare a Căii Bucureşti din
municipiul Piteşti, în faţa fostului Cinematograf
„Bucureşti”, până la intersecţia cu bulevardul i.C.
Brătianu, sunt în plină desfăşurare. acestea sunt
realizate în cadrul proiectului de reabilitare ur-
bană finanţat cu fonduri europene, care a vizat
aproape 40 de hectare din municipiu. astfel, mun-
citorii au turnat primul strat de asfalt, au turnat
fundaţiile pentru amenajarea unor locuri de par-
care şi au început să monteze pavelele în zona pie-
tonală. autorităţile publice locale estimează că lu-
crările vor mai dura circa două săptămâni.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Centrul Medico-Social Călăraşi
funcţionează la capacitate maximă

Călăraşi

http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.obiectiv-online.ro
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Primul weekend în care munţii sunt acoperiţi
de zăpădă i-a atras ca un magnet pe turişti. Caba-
nele din zona Padina, Munţii Bucegi, au fost din
nou solicitate la capacitate maximă în zona mon-
tană dâmboviţeană, pentru acest sfârşit de sptă-
mână. Peştera ialomiţei are un aport important la
acest aspect. Redeschiderea Peşterii ialomiţei,
reabilitată printr-un proiect cu finanţare neram-
bursabilă Regio, a dus la o creştere semnificativă
a numărului de persoane care tranzitează zona sau
înnoptează aici. Potrivit şefului Serviciului Salva-
mont Dâmboviţa, Doru Deaconescu, numărul turiş-
tilor a crescut în ultima perioadă de la o medie de
500 de persoane pe weekend, până la aproximativ
2000. „În acest moment, capacitatea tuturor spa-
ţiilor de cazare este plină. Chiar am căutat pentru
nişte apropiaţi ai mei câteva locuri de cazare şi
nu am găsit. A crescut semnificativ numărul turiş-
tilor, iar Peştera Ialomiţei este un punct de reper.
Mulţi vin şi de câte două, trei ori să o vadă”, ne-
a spus şeful Salvamont Dâmboviţa, Doru Diaco-
nescu. Peste 400 de metri de subteran pot fi ad-

miraţi în voie, în condiţii de maximă siguranţă. au
fost refăcute pasarelele, iar toate formele natu-
rale au fost puse în valoare de lumini. 

Proiectul a avut o valoare totală de 6.415.828,
68 lei, din care 4.665.725,12 lei – finanţare neram-
bursabilă de la fondul European de Dezvoltare Re-
gională şi buget naţional, iar 517.413,88 lei – fi-
nanţare din partea Consiliului judeţean Dâmbo-
viţa.

Sursa: adevarul.ro

Tot mai mulţi turişti
sunt atraşi de Peştera Ialomiţei

Dâmboviţa

Începând cu luna noiembrie,»
în municipiul Giurgiu funcţionează
un modern club al pensionarilor, dedicat
petrecerii timpului liber în mod util
şi plăcut. Clubul funcţionează în Cartierul
Tineretului, pe strada Decebal, în incinta
Punctului termic nr. 35, aflat în apropierea
Dispensarului din această zonă.

Programul de funcţionare al acestui inedit
club giurgiuvean, ne-a declarat profesorul Virgil
Peţanca, managerul Centrului Cultural local „Ion
Vinea”, instituţie care se ocupă de întreţinerea sa,
în urma delegării acestui serviciu de către Primăria
şi Consiliul Local Giurgiu,  funcţionează zilnic, de
luni până duminică, între orele 10.00 şi13.00 şi,

respectiv, 16.00 şi 23.00. Clubul dispune de toate
dotările necesare relaxării şi petrecerii în mod util
şi plăcut a timpului liber şi este administrat în par-
teneriat de către asociaţia Seniorilor Giurgiuveni,
Centrul Cultural Local „Ion Vinea” şi asociaţia na-
ţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere
– filiala Giurgiu. 

În acest club, pensionarii giurgiuveni pot so-
cializa într-un ambient plăcut, un club elegant, do-
tat cu mobilier nou, compus din mese, scaune, se-
turi de jocuri de şah şi table, rummy etc. Tot aici,
pensionarii giurgiuveni pot viziona oricând emisiu-
nile preferate şi meciurile de fotbal pe un modern
televizor cu plasmă. Clubul mai este dotat şi cu o
modernă bucătărie unde se poate pregăti oricând
o cafea sau un ceai.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

S-a dat în folosinţă
primul Club al pensionarilor din Giurgiu

Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://www.adevarul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Pe final de an, primăriile din ialomiţa au pri-
mit 8.079.000 de lei pentru lucrări de reabilitare
a drumurilor comunale. Banii provin din sumele de-
falcate din taxa pe valoarea adăugată şi au fost re-
partizaţi de Consiliul judeţean ialomiţa în funcţie
de solicitările administraţiilor locale. În urma con-
sultărilor a rezultat un necesar de lucrări cu o va-
loare de 2,5 ori mai mare decât sumele alocate.
„După apariţia Ordonanţei de Urgenţă a Guvernu-
lui am făcut solicitări către toate Unităţile Admi-
nistrativ-Teritoriale, prin care i-am consultat asu-
pra necesităţii de a avea sume de echilibrare pen-
tru cofinanţarea programelor şi proiectelor de
dezvoltare locală, dar şi necesitatea de a finanţa
întreţinerea şi reparaţia drumurilor comunale. So-
licitările pentru lucrări la drumuri au fost de
19.000.000 de lei”, a precizat vicepreşedintele ioan
Martin. Din cauza timpului foarte scurt pentru exe-

cuţie lucrări, banii repartizaţi şi necheltuiţi anul
acesta pot fi raportaţi în bugetul de anul viitor.

Din totalul căilor de acces din judeţ, în ialomi -
ţa sunt 800 km de drumuri comunale, iar fonduri
peste medie au primit autorităţile locale din amara –
550.000 de lei, făcăeni – 400.000 de lei, Movila –
350.000 de lei şi Mihail Kogălniceanu – 300.000 de lei.

Sursa: guraialomitei.com

Peste 8 milioane de lei
pentru reparaţii la drumurile comunale din judeţ
Ialomiţa

Comuna Băneşti va fi iluminată
printr-un parc fotovoltaic de 1,5 milioane de euro
Prahova

De curând, la Băneşti a început construirea u -
nui parc fotovoltaic, un proiect european în valoa -
re de 1,5 milioane de euro, câştigat de primăria co -
munei prahovene. Parcul fotovoltaic va fi funcţio -
na în zona Dumbrava, în apropierea Centrului de
sănătate (o investiţie privată aflată în derulare),
lucrările fiind preconizate a se finaliza până la
sfârşitul acestui an. Deja s-a început instalarea ce-
lor 800 de panouri fotovoltaice, ce se vor întinde
pe 4.500 mp şi care vor produce energie electrică
de 150 KW/oră.

„Energia electrică produsă aici va fi folosită
exclusiv pentru iluminatul public stradal şi ilumi-
natul instituţiilor publice – sediul primăriei, şcoli,
grădiniţe, dispensare etc. În acest an, în medie,
am plătit lunar pentru energia electrică 11.000 –
12.000 de lei, bani pe care, de anul viitor, îi vom
economisi şi îi vom putea folosi la alte proiecte
pentru dezvoltarea localităţii”, a declarat prima-
rul comunei Băneşti, George Stoica.

Sursa: campinaph.ro

campinaph.ro
http://www.guraialomitei.com
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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O întâlnire între partenerii proiectului „Îmbu-
nătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă
în regiunea transfrontalieră (IMES)” a avut loc joi,
19 noiembrie 2015, la sediul Consiliului judeţean
Teleorman. Echipa de implementare a proiectului
este formată din Consiliul judeţean Teleorman,
prin Direcţia Managementul Proiectelor cu finan-
ţare internaţională, în calitate de lider, i.S.U. „A.D.
Ghica” Teleorman şi fundaţia pentru Democraţie,
Cultură şi Libertate (fDCL) -  filiala Călăraşi. ini-
ţiatorul reuniunii de joi a fost partenerul 3, repre-
zentat de fundaţia din judeţul învecinat. Pe agenda
de lucru s-a aflat dezbaterea cu tema – „Nevoia de
actualizare a logisticii sistemului de intervenţii în
zona transfrontalieră România-Bulgaria”.

Întâlnirea s-a înscris în cadrul atelierelor de
lucru organizate între partenerii proiectului iMES
şi a constat într-o prezentare a proiectului de către
liderul acestuia, Cj Teleorman, prezentarea infor-
maţiilor privind necesitatea actualizării logisticii
sistemului de intervenţii, susţinută de către f.D.C.L. –
filiala Călăraşi, urmate de o sesiune deschisă de
discuţii şi întrebări. 

Cu acest prilej, au fost prezentate şi analizate

aspectele recente cu care au fost confruntate in-
stituţiile cu atribuţiuni specifice de management
al riscurilor privind diminuarea situaţiilor de pericol
şi de înlăturare a efectelor cauzate de dezastrele
şi calamităţile naturale, precum şi modul lor de a
rezolva eficient situaţiile de urgenţă, protecţia re-
surselor naturale şi a mediului, prevenirea crizelor
naturale şi a crizelor cauzate de acţiuni umane.

Proiectul va duce la consolidarea cooperării în
zona transfrontalieră româno-bulgară, în scopul de
a reduce impactul dezastrelor naturale şi se va rea-
liza prin implementarea unui sistem informaţional
de gestionare a dezastrelor.

Proiectul este finanţat prin Programul de Co-
operare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-
2013, axa prioritară 2: Mediu – Utilizarea durabilă
şi protecţia resurselor naturale şi mediului şi pro-
movarea managementului eficient al riscului in re-
giunea transfrontalieră, Domeniul major de inter-
venţie 2.2: Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor
comune, inclusiv a serviciilor comune de reacţie
în situaţii de urgenţă, pentru prevenirea crizelor
naturale şi a crizelor cauzate de acţiuni umane.

Sursa: ziarulmara.ro

Întâlnire de lucru
a partenerilor proiectului IMES la Alexandria

Teleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

adevarul.ro / 28 noiembrie 2015

obsrvatorcl.info / 25 noiembrie 2015

Ziarul Obiectiv / 23 noiembrie 2015

adevarul.ro / 23 noiembrie 2015
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: Piaţa Tricolorului, nr. 1, et. iV, cam.
90, 100 şi 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

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

Biroul 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,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 27 noiembrie 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

