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În data de 5 septembrie, la târgovişte s-au sem -
nat două noi contracte de finanțare pentru rea -
bilitarea infrastructurii educaționale în cadrul ce-
lui de-al doilea apel de proiecte al Domeniului ma-
jor de intervenție 3.4, deschis în luna martie a.c.,
în urma realocării de fonduri în cadrul programului
Regio. Semnatarii celor două contracte au fost vi-
cepremierul Liviu Dragnea, directorul ADR Sud mun -
tenia, Liviu muşat, şi beneficiarii celor două proiec -
te – primarul comunei voineşti, Gabriel Sandu, şi pri -
marul comunei Gura Şuții, Constantin Dinu.

Cele două proiecte se vor implementa în jude -
țul Dâmbovița cu sprijin financiar Regio, în cadrul
Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii so-
ciale”, Domeniul major de intervenție 3.4 „Reabi-
litarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversita re, uni-
versitare şi a infrastructurii pentru formare pro-
fesională continuă”. 

În comuna voineşti se va reabilita şi dota Gru-
pul Şcolar Agricol, cu scopul de a asigura un proces
educațional în profilul tehnic-agricol şi agromon-
tan la standarde europene şi de a creşte partici-
parea populației şcolare la procesul educațional în
această unitate de învățământ. Proiectul „Reabili-
tareGrupŞcolarAgricolVoineşti”, al cărui bene -
ficiar este unitatea Administrativ-teritorială voi-
neşti, are o valoare totală de 1.007.683,23 lei, din
care valoarea totală eligibilă este de 647.021,45
lei, 549.968,23 lei reprezentând fonduri FEDR şi
84.112,79 lei fiind fonduri provenite de la bugetul
național. Prin acest proiect vor fi continuate lucră -
rile de reabilitare şi modernizare a Grupului şcolar,
instalații termice, sanitare şi electrice, precum şi
amenajarea incintei. 

Condițiile naturale favorabile şi prezența Sta-
țiunii Experimentale Pomicole voineşti, singura la
ora actuală în întreaga arie a dealurilor subcarpa-
tice din muntenia şi Oltenia, îi conferă unității şco-
lare un plus de originalitate. Absolvenții Grupului
Şcolar Agricol de la voineşti sunt specializați în vi-
ticultură, pomicultură, legumicultură, precum şi
în alte domenii tehnice. 

Cel de-al doilea proiect - „ModernizareŞcoa-
lăclaseleI-VIII,satGuraŞuții” vizează asigura-

rea accesului la învățământ de calitate pentru ele-
vii din ciclul primar şi gimnazial. Astfel, cu sprijin
financiar nerambursabil Regio va fi reabilitată ar-
hitectural şi funcțional construcția actuală a uni-
tății de învățământ, ce deserveşte un număr de pes -
te 320 de elevi. Contractul de finanțare are o valoa -
re totală de 729.602,97 lei, din care 585.521,09 lei
reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR:
497.692,93 lei; fonduri de la bugetul național: 76.117,74
lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 11.710,42
lei), iar durata de implementare a proiectului este
de 12 luni. 

La nivelul județului Dâmbovița, în cadrul celor
două apeluri deschise pentru dezvoltarea infras-
tructurii educaționale, în cadrul programului Regio,
au fost depuse în total 36 de cereri de finanțare,
până în prezent fiind semnate 27 de contracte, ce
au o valoare totală de peste 162 milioane de lei.
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Infrastructura educaţională din judeţul Dâmboviţa,
modernizată cu finanţare Regio

Liviu Dragnea, vicepremierul României, Adrian țuțuianu, preşedintele
CJ Dâmbovița, şi Liviu muşat, directorul ADR Sud muntenia
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Comuna Alexandru Odobescu
din judeţul Călăraşi devine pentru prima dată

beneficiară de fonduri Regio
La începutul lunii septembrie s-a semnat pri-

mul contract de finanțare pentru reabilitarea in-
frastructurii educaționale din județul Călăraşi în
cadrul celui de-al doilea apel de proiecte Regio,
deschis în luna martie a.c. pentru Domeniul major
de intervenție 3.4, lansat în urma realocării de
fonduri în cadrul acestui program, conform Deci-
ziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013.

Astfel, parteneriatul dintre unitatea Adminis-
trativ-teritorială Alexandru Odobescu şi Şcoala Gim -
nazială nr. 1 „Nicolae Bălcescu” a obținut fonduri
nerambursabile Regio pentru proiectul „Reabilita-
reşimodernizareclădireŞcoalanr.2cuclasele
I-IVdinsatNicolaeBălcescu,comunaAlexandru
Odobescu,județulCălăraşi”. 

Contractul de finanțare are ca obiectiv reali-
zarea lucrărilor de anvelopare a clădirii şcolii, con-
solidarea pereților, îmbunătățirea instalației elec-
trice interioare, precum şi realizarea de rampe de
acces şi reabilitarea căilor de acces, ce vor fi execu -
tate în termen de 12 luni.

Principalii beneficiari ai contractului de finan-
țare Regio vor fi elevii Şcolii nr. 2 din satul nicolae
Bălcescu, cărora li se va asigura un proces educa-
țional la standarde europene, în vederea creşterii
calității activității şcolare. valoarea totală a pro-

iectului este de 683.940,06 lei, din care asistența
nerambursabilă solicitată este de 617.814,06 lei
(fonduri FEDR 525.141,95 lei; fonduri de la bugetul
național 80.315,83 lei; cofinanțarea eligibilă a be-
neficiarului 12.356,28 lei).

La nivelul județului Călăraşi, în cadrul celor
două apeluri deschise în cadrul programului Regio,
pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale, au
fost depuse în total 24 de cereri de finanțare, până
în prezent fiind semnate două contracte, ce au o
valoare totală de peste 6,5 milioane de lei.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Seminar de informare,
dedicat potenţialilor beneficiari de fonduri europene

din judeţul Călăraşi
În data de 3 septembrie,»

Consiliul Judeţean Călăraşi a organizat
un seminar de informare cu tema
„Oportunitățidefinanțarea
proiectelordedezvoltare
economico-socialăînjudețulCălăraşi,
încontextulnoiiperioadede
programare2014-2020.”
Din partea ADR Sud Muntenia
au participat directorul Liviu Muşat,
alături de directorul adjunct
Dezvoltare şi Comunicare,
Daniela Traian.

Seminarul a fost dedicat potențialilor benefi-
ciari eligibili de fonduri structurale şi de investiții
din județul Călăraşi, care au fost informați despre
principalele surse de finanțare ce vor fi disponibile
în perioada de programare 2014 - 2020. Astfel, au
fost prezentate Acordul de Parteneriat dintre Ro-
mânia şi Comisia Europeană, programele de finan-
țare ce vor fi active în următorul exercițiu finan-
ciar: Programul Operațional infrastructura mare,
Programul Operațional Competitivitate, Programul
Operațional Regional, Programul național de Dez-
voltare Rurală şi Programul Operațional de Coope-
rare transfrontalieră România-Bulgaria. 

La întâlnire au participat secretarul general al
ministerului Fondurilor Europene, Lilian Onescu, pre-
şedintele Consiliului județean, Răducu Filipescu, di-
rectorul adjunct Direcția Dezvoltare a Biroului Re-
gional de Cooperare transfrontalieră România-Bulga-
ria, Doina Crețu, din partea ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administrației Publice, Steluța Bulă-
ceanu, iar din partea Agenției pentru Finanțare a in-
vestițiilor Rurale a fost prezentă Elena matei. toto-
dată, la eveniment au fost prezenți primari sau re-
prezentanți ai comunelor din județul Călăraşi, ai Ca-
merei de comerț, ai instituției prefectului, Primăriei
municipiului Călăraşi şi ai Asociației de Dezvoltare
Comunitară.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Judeţul Prahova pregăteşte proiecte de investiţii
pentru accesarea de fonduri nerambursabile

din viitoarele programe europene
În data de 2 septembrie,»

la Ploieşti a avut loc o întâlnire
de lucru a reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Prahova şi ai Primăriei
municipiului, pentru a realiza o
analiză asupra proiectelor de investiţii
finanţate cu bani europeni, în mod
special cele incluse în cadrul Polului
de Creştere Ploieşti - Prahova.

temele de discuții abordate în cadrul întrunirii
au vizat totodată oportunitățile de finanțare din
Programul Operațional Regional 2014-2020 (va-
rianta elaborată în luna august, transmisă CE spre
aprobare), în cadrul căruia vor putea fi depuse pro-
iecte de către autoritățile publice prahovene. „În
ceea ce priveşte proiectele pentru perioada 2014
- 2020, Prahova are un portofoliu de aproape 900
de propuneri de investiţii, unele mai avansate din
punctul de vedere al întocmirii documentaţiilor,
altele mai puţin. În acest context, eu le recomand
tuturor acelora care doresc să depună proiecte în
vederea accesării fondurilor europene să dema-
reze de pe acum procedura de întocmire a docu-
mentaţiilor. Trebuie realizate studiile de fezabi-

litate, trebuie obţinute avizele, trebuie lămurită
situaţia juridică a terenului pe care se doreşte
realizarea unei noi investiţii. Cu cât se demarează
mai repede pregătirea documentelor, cu atât şan-
sele de accesare a fondurilor sunt mai mari, esti-
mând că în ultimul trimestru al acestui an se vor
putea depune proiecte pentru unele dintre cele
12 axe prioritare cuprinse în POR 2014-2020”, a
declarat directorul Agenției pentru Dezvoltare Re-
gională Sud muntenia, Liviu muşat, prezent marți
la întrunirea autorităților publice.

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


Ministerul Fondurilor Europene»
(MFE) vrea să lanseze, în octombrie,
apeluri de proiecte pe următorul cadru
financiar, a declarat ministrul de resort
Eugen Teodorovici, luni, 1 septembrie.

„În octombrie vrem să lansăm apeluri de pro-
iecte pe următorul cadru financiar. Acesta este un
obiectiv foarte important şi, dacă facem acest lu-
cru, chiar păşim cu dreptul”, a spus teodorovici.

El a afirmat că în luna septembrie vor fi lan-
sate apeluri de proiecte pe diferite zone din POS
DRu pe actualul cadru financiar.

„Apeluri de proiecte se vor lansa în septem-
brie pe diferite zone din cadrul POS DRU (actualul
cadru financiar — n.r.), în special acolo unde indi-
catorii trebuie să fie atinşi. O să fie şi un apel pe
programul de competitivitate (POS CCE — n.r.)
pentru partea de angiografe. Am spus că vom dota
spitalele din România cu angiografe, astfel încât
această problemă în România să nu mai existe”, a
explicat ministrul.

În ceea ce priveşte apelul de proiecte pe eco-
nomie socială, acesta a precizat că deja a fost fi-
nalizată faza A.

„Cel de economie socială de 200 milioane de
euro, pe acela vrem ca până la final de septembrie
să semnăm contracte. Deja am terminat faza A şi
sunt admise 253 de proiecte, respinse 177. Faza B
vrem să o finalizăm până la 15 septembrie, astfel
încât la final de lună să semnăm contracte de
finanţare pe acest apel legat de economia socia -
lă”, a arătat teodorovici.

Sursa: agerpres.ro

6info Regional Sud muntenia
Buletin Informativ nr. 192 / 1 - 7 septembrie 2014

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

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

MFE vrea să lanseze primele apeluri de proiecte
pe următorul cadru financiar în octombrie

Foto: jurnaluldeilfov.ro

Înscrie-ţi proiectul pentru Gala Fondurilor Structurale
şi pregăteşte-te de Bruxelles!

Gala Fondurilor Structurale ce va fi organizată
în data 9 decembrie 2014 de către Structural Con-
sulting™ Group - www.fonduri-structurale.ro -
www.proiec te-structurale.ro, sub înaltul patronaj
a Reprezentanței Comisiei Europene în România,
va premia cele mai bune proiecte finanțate din
fonduri europene în perioada 2007 - 2013. 

Locul 1 pentru fiecare secțiune va fi premiat
cu o vizită de studiu la Bruxelles, care va aduce
beneficiarii față în față cu finanțatorii proiectelor
lor. nici ceilalți ocupanți ai podiumului pe fiecare
secțiune (locurile 2 şi 3) nu vor fi neglijați! Pentru
ei sunt pregătite premii surpriză oferite de parte-
nerii Galei Fondurilor Structurale. 

Evaluarea proiectelor înscrise în fiecare sec-

țiune va fi realizată de un juriu format din specia-
lişti în domeniu. Cele 10 secțiuni sunt:

Şcoala face omul Om•
Cu impact inCLuS!•
Administrație user-friendly•
impact macro la nivel micro•
Bucuroşi de oaspeți!•
Out of the (innovation) box•
verde la proiecte!•
infrastructura... pe catwalk!•
Schuman-ul european în Poiana lui iocan!•
Prâslea cel voinic în țara Finanțărilor.•
termenul limită de înscriere a proiectelor la

Gala Fondurilor Structurale este 30 septembrie 2014.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.agerpres.ro
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Ministerul Fondurilor Europene
supune consultării publice Programul
Operaţional Ajutorarea Persoanelor

Dezavantajate 2014 – 2020
ministerul Fondurilor Europe -

ne a publicat pe site, pentru con-
sultare publică, proiectul Progra-
mului Operațional Ajutorarea Per-
soanelor Dezavantajate 2014 - 2020.
Prin acest program vor fi distribui -
te alimente şi asistență de bază ce -
lor mai dezavantajate persoane din
România. Pentru acor darea aces-
tor ajutoare, România beneficiază
de fonduri europene în valoare de
442,5 milioane de euro, conform
Acordului de Parteneriat 2014 –
2020, aprobat de Comisia Europea -
nă în data de 6 august a.c.. Progra -
mul Operațional Ajutorarea Per-
soanelor Dezavantajate va fi coor -
donat în perioada 2014 – 2020 de
ministerul Fondurilor Europene, în
calitate de Autoritate de manage-
ment.

„Ministerul Fondurilor Euro-
pene supune consultării publice
proiectul Programului Operaţio-
nal Ajutorarea Persoanelor Deza-
vantajate, prin care sunt acorda -
te ajutoarele finanţate de UE şi
Guvernul României pentru persoa -
nele sărace. Am avut deja o serie
de discuţii cu reprezentanţii Co-
misiei Europene pe marginea aces -
tui program şi am agreat o serie
de detalii. Programul va fi trimis
oficial Comisiei în perioada ime-
diat următoare şi, datorită discu-
ţiilor informale pe marginea do-
cumentului, mizez pe aprobarea
acestuia într-un timp scurt, astfel
încât România să acorde încă din
acest an persoanelor sărace aju-
toarele finanţate de UE şi Guver-

nul României pentru perioada de
programare 2014 – 2020”, a decla-
rat ministrul fondurilor europene,
Eugen teodorovici.

Conform proiectului progra-
mului, operațiunile de distribuire
de alimente în teritoriu se vor ba -
za pe emiterea unor cupoane in-
dividuale pe care le va primi fieca -
re persoană care face parte din gru -
pul țintă. Cupoanele vor fi tipărite
de imprimeria națională, nu vor
avea valoare financiară, dar vor a -
vea elemente de siguranță pentru
a împiedica falsificarea acestora.
Cuponul va fi inscripționat cu nu-
mele şi prenumele persoanei res-
pective, CnP, componența coşului
alimentar şi data de valabilitate a
cuponului.

ministerul Fondurilor Europe -
ne va realiza licitația pentru ali-
mente conform prevederilor Ordo-
nanței de urgență a Guvernului nr.
34/2006, privind atribuirea contrac -
telor de achiziție publică, a contrac -
telor de concesiune de lucrări pu-
blice şi a contractelor de conce-
siune de servicii. Achiziția alimen-
telor va fi împărțită în loturi pentru
a evita sincopele cauzate de even-
tualele contestații. Astfel, vor fi de -
rulate proceduri de achiziții publi -
ce pentru asigurarea alimentelor
necesare pe loturi, la nivelul a câte
două - cinci județe, respectiv pentru
Bucureşti-ilfov. Firmele câştigătoa -
re vor asigura distribuirea alimen-
telor la depozite la nivelul fiecărui
județ din cadrul lotului respectiv.

Sursa: fonduri-ue.ro

Eugen Teodorovici: România
a devenit un lider în absorbţia
fondurilor europene

România avea în urmă cu doi ani rate foar -
te scăzute de absorbție a fondurilor europe ne,
însă între timp a devenit un lider în ab sorbția
fondurilor europene, a declarat laZagreb, mi-
nistrul fondurilor europene, Eugenteodorovici,
în debutul vizitei sale oficiale de două zile în
Croația, relatează agenția croată de presă Hina.
Rata de absorbție era în 2012 de 8,5%, apoi a
venit la putere actualul guvern şi a introdus o
serie de măsuri, în urma cărora rata de absorb -
ție a ajuns la 37%, a spus ministrul român.

„Obiectivul nostru pentru perioada 2007 -
2013 este de 80% din cele 19,2 miliarde de
euro alocate României pentru această peri -
oadă, în timp ce obiectivul pentru următoa-
rea perioadă, 2014 - 2020, este de a creş te
rata de absorbţie la 100% din cele 43 de mili -
arde de euro alocate României”, a afirmat teo -
dorovici la o conferință de presă comună cu
vicepremierului croat Branko Grcic, ministru al
dezvoltării regionale şi fondurilor europene.

teodorovici, care anterior a prezentat ex -
pe riența României în administrarea fonduri-
lor europene, a spus că țara noastră a înre-
gistrat cele mai mari probleme în atragerea
fondurilor pentru proiecte de mediu, de trans -
port şi de achiziții publice. El a afirmat de a -
semenea că România şi-a simplificat sistemul
de achiziții publice, făcându-l cel mai simplu
sistem din Europa pentru sectorul privat.

Grcic a declarat că rata de absorbție a Croa -
ției este în prezent de 75-76%, adăugând că
s-au înregistrat progrese uriaşe în privința
plăților, despre care el a spus că reprezintă
cel mai bun indicator pentru absorbție. El a
subliniat că Croația a înaintat proiecte pen-
tru aproape întreaga sumă alocată, 450 de
milioane de euro, pentru 2013 şi că acum
pregăteşte proiecte pentru alocările pentru
2014. Oficialul croat a mai spus că Zagrebul
are alocate 8,3 miliarde de euro din fonduri
structurale în următoarea perioadă bugetară
de şapte ani. În ceea ce priveşte prioritățile
guvernului croat, el a spus că 25 de proiecte
majore şi 35 de scheme de granturi au fost
stabilite şi că valoarea lor totală este de apro -
ximativ 1,6 miliarde de euro.

Sursa: agerpres.ro

Eugen teodorovici, ministrul
fondurilor europene, alături de
Branko Grcic, vicepremierul croat

http://www.agerpres.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Programul Ro02: Biodiversitate şi servicii
ale ecosistemelor

Finanţatori: norvegia, islanda şi Liechten-
stein, prin mecanismul Financiar SEE

Operator de program: ministerul mediului şi
Schimbărilor Climatice

Obiectivul general: Îmbunătățirea stării eco-
sistemelor, precum şi a nivelului de cunoaştere, in-
formare şi conştientizare a publicului larg în legă-
tură cu beneficiile produse de serviciile ecosiste-
melor şi importanța menținerii ecosistemelor într-o
stare bună.

Obiective specifice

Apel nr. 1: Studii şi formare privind contri-
buţia ecosistemelor naturale la principalele sec-
toare economice

îmbunătățirea cunoştințelor şi a politicilor pri -•
vind contribuția ecosistemelor în sectorul economic;

pregătirea de studii privind contribuția eco-•
sistemelor naturale din zonele protejate şi a ra-
poartelor privind sprijinirea politicilor publice, în
special în ceea ce priveşte principalele sectoare
economice din România.

Apel nr. 2: Creşterea capacităţii pentru ges -

tionarea şi monitorizarea culoarelor ecologice
proiectele vor trebui să urmărească dezvolta-•

rea metodologiei de stabilire a coridoarelor eco-
logice şi identificarea zonelor critice unde sunt ne-
cesare coridoare ecologice în cadrul „Dezvoltării
metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice,
inclusiv criteriile de desemnare a coridoarelor
ecologice şi identificarea zonelor critice unde sunt
necesare coridoare ecologice”;

dezvoltarea metodologiei de stabilire a cori-•
doarelor ecologice, inclusiv criteriile de desemna -
re a coridoarelor ecologice, identificarea zonelor
critice unde sunt necesare coridoare ecologice şi
formarea de specialişti pentru o mai bună gestio-
nare şi monitorizare a coridoarelor ecologice.

Apel nr. 3: Scheme de restaurări vaste ale
ecosistemelor

proiectele ce pot beneficia de finanțare trebu -•
ie să aibă ca scop recuperarea sistemelor fragmen-
tate în zonele protejate. De asemenea, solicitanții
sunt invitați să depună propuneri de scheme pen-
tru restaurări vaste ale ecosistemelor protejate.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Acţiuni
finantate

Beneficiari
eligibili

Valoarea
finanţării acordate

Termen
de depunere

Apel nr 1: Studii şi
formare privind
contribuția
ecosistemelor
naturale la
principalele sectoare
economice

Autorități publice
şi

organizații
neguvernamentale

Buget: 2.000.000 euro

min. 400.000•
euro/proiect

max 500.000•
euro/proiect 

28 octombrie 2014

Apel nr. 2: Creşterea
capacității pentru
gestionarea şi
monitorizarea
culoarelor ecologice

Autorități publice Buget: 1.500.000 euro
min. 1.000.000•

euro/proiect
max. 1.500.000•

euro/proiect

28 octombrie 2014

Apel nr. 3: Scheme de
restaurări vaste ale
ecosistemelor

Autorități publice Buget: 6.270.214 euro
min.: 1 mil. euro/proiect•
max.: 2 mil.•

euro/proiect

28 octombrie 2014

http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În urma verificării la nivelul Autorității de management pentru
Programul Operațional Regional (POR) a documentațiilor de contrac-
tare aferente Domeniului major de intervenție 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare pro-
fesională continuă”, apelul de proiecte pentru fondurile realocate
POR, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013,
a fost identificată o listă cu cele mai frecvente erori întâlnite în ve-
rificarea documentațiilor de contractare.

Lista poate fi consultată pe website-ul ADR Sud muntenia dedi-
cat POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Clarificări utile,
link: http://re gio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/erorifrecventeindocu -
mentatiiledecontractaredmi34.pdf.

DMI 3.4: Lista cu cele mai frecvente erori
întâlnite în verificarea documentaţiilor

de contractare

http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/erorifrecventeindocumentatiiledecontractaredmi34.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/erorifrecventeindocumentatiiledecontractaredmi34.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 7 septembrie 2014, la sediul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia
au fost depuse 1.280 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

Piteşti, PiD-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până la această dată au fost semnate 693 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.288.265.920,99 lei. Din cele 693 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi 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 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 investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe 4 cereri 9 proiecte 0 0 5 0 0 1 0,33 22,80

Axa
2

2.1 Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
şoselelor de centură

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

Axa
3

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

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 1 5 30 22,25 13,88

3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor
operaționale pentru intervenții în situații de urgență 3 0 0 0 0 1 2 13,81 15,43

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

100 5 3 4 7 31 54 99,00 39,73

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

67 3 9 10 40 5 43,52 24,62

Axa
4

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanță 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 activități 0 0 0 0 0 0 0 - fonduri

realocate

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 466 41 110 0 0 0 315 61,22 52,54

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

Axa
5

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

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

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

5.3 Promovarea potențialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivității României ca destinație turistică

Pentru Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovareapotențialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriiatractivitățiiRomânieicadestinațieturistică”,
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 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 7 septembrie 2014, la sediul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin Programul Operațio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanțare

la nivel național, 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 finanțare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contrac -
te semnate, 41 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 Operațional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” şi 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.

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 3

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

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanțare
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 36

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaționale (COntRACtARE)

9
(5 - Sm, 4

- Bi)

Evaluate
la Am

POSCCE
0 5 4 583.756,49 583.756,49 1

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

77 de proiecte
propuse spre finanțare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanță 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 3

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


Centrul de Afaceri Piteşti, proiectul cu cea mai
mare valoare din regiunea de dezvoltare Sud mun-
tenia, reprezintă ținuta business a mediului de afa-
ceri din Argeş. noul Centru de afaceri este localizat
în inima Piteştiului, reşedința administrativă a unui
județ care este unul dintre cei mai importanți pi-
loni ai economiei naționale, iar două repere sunt
definitorii pentru Argeş: locul al iv-lea în țară la con -
tribuția PiB pe cap de locuitor şi aproximativ 10%
din exportul țării. În acest context, Piteştiul merita
un Corporate Office care să coaguleze nucleul bu-
siness ce se va localiza în Argeş. La 100 km de ca-
pitala administrativă şi financiară a României, este
un alt punct forte ce va atrage jucătorii mediului
de afaceri profesionist. Capital, tehnologie, know-
how, pregătire profesională sunt factorii principali

în bunăstarea economică şi socială locală, inte-
grată în cea europeană şi mondială.

Proiectul, finanțat cu fonduri europene în ca-
drul POR, având ca obiectiv crearea unei structuri
locale de sprijinire a afacerilor, de atragere a in-
vestițiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor lo -
cale, este la final. Centrul de afaceri este în picioa -
re, în ajunul inaugurării oficiale. Este vorba despre
cel mai mare contract de finanțare pentru „dez-
voltarea structurilor de sprijinire a afacerilor” din
Regiunea Sud muntenia. valoarea totală a proiectu -
lui este de 78.688.793,24 lei, din care asistența ne -
rambursabilă este de 40.837.618,51 lei (35.418.466,53
lei din Fondul European pentru Dezvoltare Regio-
nală şi 5.419.151,98 lei de la bugetul național). 

Sursa: universulargesean.ro
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Centrul de afaceri construit în Piteşti
cu fonduri Regio îşi deschide porţile

Argeş

Starea actuală a străzilor din municipiul Călăraşi
a determinat autoritățile publice locale să realizeze
un proiect, alcătuit din alte subproiecte, pentru asfal -
tarea integrală a arterelor de circulație din reşedința
de județ, proiect ce sare de 150 de milioane de euro.

În cadrul unei conferințe de presă, primarul mu-
nicipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a declarat
că vrea, împreună cu echipa din primărie, să realizeze
un proiect pentru asfaltarea tuturor străzilor din mu-
nicipiul Călăraşi. Proiectul este unul destul de îndrăz-
neț, având în vedere că o astfel de investiție depăşeşte
150 de milioane de euro. Din acest motiv va împărți
oraşul în mai multe zone şi va derula mai multe sub-
proiecte în cadrul proiectului principal pe care le va
depune individual pentru obținerea de fonduri din di-
ferite surse, în special din cele europene. „Avem în
vedere accesarea fondurilor europene în perioada
2014 - 2020, pentru reabilitarea străzilor din munici-
piul Călăraşi, o parte deteriorate, altele neasfaltate.
Am vorbit cu directorul tehnic, cu directorul adjunct,
oameni din direcţia tehnică, de faptul că noi, în cel

mai scurt timp, trebuie să avem un proiect format din
mai multe ‘proiecţele’ privind asfaltarea tuturor stră-
zilor din municipiul Călăraşi. Este un proiect de an-
vergură care necesită foarte, foarte multe fonduri.
Noi încercăm ca pe diferite axe care vor apărea şi în
funcţie de ghidurile solicitantului să putem accesa
bani, să putem realiza acest proiect. Pot să vă spun că
am în vedere realizarea unui împrumut sau a unui cre-
dit furnizor. O să facem o linie de credit pentru cofi-
nanţarea mai multor proiecte. Ne-am gândit, în primul
rând, să facem acest proiect de asfaltare, avem în ve-
dere proiecte pentru termoizolarea tuturor unităţilor
de învăţământ şi chiar şi pentru echipament şcolar,
unde sigur vom avea cofinanţări de cel puţin 10%, aşa
cum au fost şi până acum. Nu trebuie să uităm ame-
najarea curţilor interioare ale blocurilor care în-
seamnă locuri de parcare, spaţii verzi şi locuri de joacă
pentru copii. După părerea mea, dacă ar fi să asfaltăm
tot Călăraşiul, ne trebuie peste 150 de milioane de
euro.”, a declarat primarul municipiului Călăraşi.

Sursa: observatorcl.info

Proiecte de anvergură la Călăraşi
în perioada 2014 - 2020: Infrastructura rutieră,

reabilitată cu fonduri europene

Călăraşi

http://www.observatorcl.info
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.universulargesean.ro


În municipiul Giurgiu, universitatea Româno-
Germană va deschide un punct de lucru, începând
cu acest an universitar 2014 - 2015, învățământ su-
perior cu frecvență (la zi), pentru următoarele
facultăți: Facultatea de Drept şi Ştiințe Adminis-
trative (domeniul Drept, durata studiilor patru ani)
şi Facultatea de Ştiințe Economice (domeniile ma-
nagement, Contabilitate şi Administrarea afaceri-
lor, durata studiilor trei ani).

Înscrierile se fac până în data de 25 septembrie
la sediul SC nova Force technic SRL Giurgiu, str. C-
tin. Brâncoveanu, nr. 3. informații suplimentare
pot fi obținute la secretariatul Giurgiu:

Florina Ghenu – tel.: 0720.722949
Antoanela nedelescu – tel.: 0737.287546
E-mail: admitere.giurgiu@yahoo.ro

Sursa: giurgiuveanul.ro

Lucrările din cadrul PiDu A şi PiDu B continuă
într-un ritm alert în mai multe zone ale municipiu-
lui târgovişte. La sfârşitul lunii trecute, autorită-
țile publice locale au efectuat o vizită de lucru în
zona micro vi, pe strada moldovei, pentru a vedea
cum decurg lucrările.

„Au fost făcute două parcări noi în spatele
Grădiniţei nr. 13, strada Basarabiei a fost asfaltată
şi redată traficului rutier. Pe strada dr. Dumitru
Oprescu se desfăşoară lucrări de canalizare, reţele
de alimentare cu apă. Urmează să asfaltăm. Lu-
crările continuă, nu ne vom opri aici. Aşa cum am
spus întotdeauna, vom face o Târgovişte modernă,
europeană. Este ţinta executivului municipiului
Târgovişte şi vom face tot ce ne stă în putinţă pen-
tru asta.”, a declarat edilul Ciprian Prisăcaru.

Autoritățile locale au fost şi în micro Xii, în spa -
tele sediului RAGC, acolo unde au fost dărâmate
230 de garaje şi realizate aproxmativ 400 de locuri
de parcare ce vor fi gratuite timp de cinci ani. Lu-
crările vor începe în curând şi pe strada mihail Sa-
doveanu, care va fi finalizată până în data de 15

octombrie.
Lucrările PiDu A sunt realizate în proporție de

50%, iar cele din cadrul PiDu B în proporție de 80%.
Sursa: administratie.ro

Lucrările de modernizare
a municipiului Târgovişte se vor finaliza în acest an
Dâmboviţa
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Universitatea Româno-Germană
îşi deschide porţile în municipiul Giurgiu!

Giurgiu

Foto: politica-broastei.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.administratie.ro
http://giurgiuveanul.ro
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Compania Romgaz Mediaş a făcut»
o investiţie de 27 de milioane de euro
în depozitul de gaze naturale de la
Urziceni, judeţul Ialomiţa, în vederea
creşterii cu aproximativ 40% a
capacităţii de înmagazinare.

„În urma acestei investiţii de 27 milioane de
euro, capacitatea de stocare a depozitului de la Ur-
ziceni creşte de la 250 milioane la 360 milioane de
metri cubi, iar capacitatea totală de stocare a gaze-
lor a Romgaz se va majora de la 2,7 miliarde la 2,8
miliarde de metri cubi. Romgaz are cea mai mare ca-
pacitate de înmagazinare a gazelor din România”, a
declarat marți directorul general al companiei, virgil
metea, la inaugurarea investiției.

El a arătat că Romgaz vrea să se implice în cât mai
multe proiecte în sectorul gazelor care sunt fezabile,

inclusiv în explorări în marea neagră. AnRm anunță
că va organiza o nouă sesiune de licitații pentru con-
cesionarea unor noi perimetre onshore şi offshore.

Prezent la evenimentul de la urziceni, minis-
trul delegat pentru Energie, Răzvan nicolescu, a
afirmat că ar vrea ca Romgaz să valorice pe termen
lung gazele fie în producția de energie, fie „în alt -
ceva cu valoare adăugată mare şi care să facă sens
din punct de vedere economic”. „Mi-aş dori să de-
venim nu un exportator de gaze, ci de produse cu
valoare adăugată mare”, a spus nicolescu.

Compania Romgaz este controlată de stat,
prin ministerul Economiei, care deține 70% din ca-
pital. Producția de gaze a companiei a crescut cu
0,1% în primul semestru, la 2,866 miliarde de metri
cubi, de la 2,862 miliarde de metri cubi în primele
şase luni ale anului trecut.

Sursa: wall-street.ro

Investiţie de 27 milioane de euro
în creşterea capacităţii depozitului de gaze

din Urziceni

Ialomiţa

Foto: m
onitoruldem

edias.ro

http://www.wall-street.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Potrivit unui proiect de hotărâre, Consiliul Ju-
dețean Prahova a suplimentat cheltuielile de cofi-
nanțare neeligibile cu peste 133.654,26 lei (sumă
ce include şi tvA) pentru proiectul de restaurare
şi punere în valoare a ansamblului medieval al fos-
tei mănăstiri vărbila. Acesta este unul dintre cele
mai vechi monumente istorice din Prahova. Ampla-
sat în comuna iordăcheanu, mănăstirea este ates-
tată documentar de la începutul secolului al Xvi-
lea, fiind compusă din clădirea bisericii, turnul clo-
potniței, casele egumeneşti şi zidul de incintă. va-
loarea totală a proiectului de refacere a ansam-
blului se cifrează la peste 8,4 milioane de lei, din
care peste 6,6 milioane de lei reprezintă asistența
financiară nerambursabilă acordată în cadrul pro-
gramului Regio. În perioada 2009 - 2013, Consiliul
Județean Prahova a participat la cofinanțarea pro-

iectului în limita de 2% din valoarea cheltuielilor
eligibile şi prin susținerea cheltuielilor neeligibile
şi a tvA-ului, în sumă totală de 480.000 de lei.

Sursa: observatorulph.ro
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Consiliul Județean teleorman şi Centrul Județean
pentru Promovarea Culturii tradiționale teleorman, în
parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură tele-
orman şi revistele „Luceafărul de dimineaţă”, „Argeş”,
„Bucureştiul literar şi artistic”, „Litere”, „Pro saecu-
lum” şi „Caligraf” au în pregătire manifestările finale
ale celei de-a Xiv-a ediții a „Festivalului Naţional de
Literatură Marin Preda”, care se vor desfăşura în zilele
de 25 şi 26 septembrie 2014. Binecunoscut în întreaga
țară, publicului iubitor de literatură, festivalul de crea-
ție literară „Marin Preda” are ca finalitate promovarea
unei literaturi de calitate, autentice şi a unor prozatori
talentați şi valoroşi, care îşi doresc să debuteze.

Înscrierile, cu una până la trei proze scurte, tota-
lizând maximum 20 de pagini, s-au încheiat pe data de
5 august 2014.

La festivalul de literatură şi-au înscris anul acesta
propriile creații 27 de autori, care au posibilitatea ca,
după debut, să ajungă la fel de cunoscuți şi apreciați
precum autorul romanului „Moromeţii”.

Premiile acordate vor fi destul de generoase, în-
sumând 3.800 de lei. Premiul „Marin Preda” şi Premiul
Revistei „Luceafărul de dimineaţă” vor fi în valoare de
900 de lei; Premiul i şi Premiul Revistei „Argeş” sunt de
700 de lei; Premiul al ii-lea şi Premiul Revistei „Bucu-
reştiul literar şi artistic” au o valoare de 600 de lei;
Premiul al ii-lea şi Premiul Revistei „Litere” - în valoare
de 600 de lei; Premiul al iii-lea şi Premiul Revistei „Pro
Saeculum” sunt de 500 de lei, iar Premiul a iii-lea şi Pre-
miul Revistei „Caligraf” vor fi în valoare de 500 de lei.

Prozele scurte premiate vor fi publicate de revis-
tele implicate în acest proiect cultural şi vor fi incluse
într-un volum, ce va fi lansat ulterior. 

În municipiul Alexandria şi comuna Siliştea Gu-
meşti, localitatea natală a marelui nostru prozator ma-
rin Preda - vor fi organizate manifestări culturale în zi-
lele de 25 şi 26 septembrie 2014, în colaborare cu Con-
siliul local, Primăria Comunei Siliştea Gumeşti şi Biblio-
teca Județeană „marin Preda” teleorman.

Sursa: cjteleorman.ro

Festivalul Naţional de Literatură
„MarinPreda” – ediţia a XIV-a 2014

Teleorman

Suplimentări de fonduri
pentru restaurarea ansamblului medieval

de la Vărbila

Prahova

http://www.cjteleorman.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.observatorulph.ro
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newsletter-ul „InfoRegionalSudMuntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție şi de către ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de informare REGiO Sud muntenia

şi 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 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 Județean
Argeş, sediul Consiliului Județean Argeş: Piața
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 Județean
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean
Dâmbovița: B-dul independenței, nr. 1, et. iv,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel. / 0245/220.647, 
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. 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 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, 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 / 8 septembrie 2014

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. 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)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

Rețelei de informare REGiO Sud muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia,

consiliilor județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
reprezentanților 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

