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Conferinţa „Oportunități de finanțare
pentru mediul privat prin POR 2014-2020

și PNDR 2014-2020”
joi, 8 octombrie, Agenția pentru»

Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
în colaborare cu Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale a organizat Conferința
„Oportunități de finanțare pentru mediul
privat prin Programul Operațional
Regional 2014-2020 și Programul Național
de Dezvoltare Rurală 2014-2020”.

La evenimentul desfășurat în sala de ședințe
din sediul ADR Sud Muntenia au participat Daniel
Constantin, ministrul agriculturii și dezvoltării ru-
rale, Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia, George turtoi, se-
cretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale, Carmen Boteanu, director general ad-
junct al Autorității de Management a Programul
Național de Dezvoltare Rurală, alături de reprezen -
tanți ai fermierilor, ai IMM-urilor mijlocii non-agri-
cole, ai Camerelor de comerț, ai Asociațiilor oame -
nilor de afaceri și ai instituțiilor publice locale cu
responsabilități în domeniul agricol din regiunea
Sud Muntenia.

În deschiderea conferinței, domnul Liviu Mu -
șat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regiona -
lă Sud Muntenia, a mulțumit tuturor celor prezenți
pentru interesul și deschiderea de a participa la

un eveniment comun al celor două programe de
finanțare, POR și PNDR, ce se desfășoară într-o zo -
nă atât de reprezentativă din punct de vedere al
agriculturii și industriei alimentare.

„Suntem în fața dumneavoastră cu două din-
tre cele mai importante programe care sunt în pre -
gătire și care putem spune că au luat deja startul
pentru perioada 2014-2020. Este vorba despre Pro-
gramul Național de Dezvoltare Rurală și Programul
Operațional Regional. Ne aflăm într-o regiu ne în
care aproape 60% din locuitori activează și își duc
traiul în mediul rural, de aceea, agricultura, indus -
tria rurală și problemele din mediul rural sunt pe
agenda noastră și le privim cu toată seriozitatea
și cu totală importanță”, a precizat Liviu Mușat.

(continuare în pagina 3)

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
La rândul său, domnul Daniel Constantin, mi-

nistrul agriculturii și dezvoltării rurale, și-a expri-
mat satisfacția pentru oportunitatea de a depăși
„granița” ministerului agriculturii, venind și către
zona de dezvoltare regională, complementară ac -
ti vității ministerului pe care îl conduce: „Am venit
astăzi să vă transmit câteva gânduri despre Pro-
gramul Național de Dezvoltare Rurală și să vă pro-
pun o schimbare de abordare, în sensul că ne dorim
să vorbim mai puțin noi și să vă ascultăm mai mult
pe dumneavoastră.

Noi am făcut în această vară un efort extins să
mergem prin țară și să spunem tuturor beneficiari-
lor că suntem pregătiți, PNDR fiind primul program
din cele la care România are acces care este deschis,
și, din 40 de miliarde de euro fonduri europene pe
care le avem la dispo zi ție în perioada 2014-2020, 8
miliarde de euro ce sunt disponibile sectorului agri-
col, la care se adaugă în că 1,5 miliarde de euro de
la Bugetul de Stat, sunt disponibile către dumnea-
voastră în cea mai mare parte a măsurilor, așa cum
noi le-am definit. Acum, după doar câteva luni de
la lansarea programului vă spunem că o parte din
măsuri deja s-au închis, nu pentru că am atins ter-
menul limită de 30 octom brie, ci pentru că am ajuns
la plafonul pe care l-am stabilit, de 120% din aloca-
rea disponibilă pentru anii 2014 și 2015, și chiar cău-
tam, împreună cu colegii, soluții pentru a nu-i de-
zamăgi pe acei beneficiari care au proiecte pregă-
tite în special pe măsurile cu alocări mai mici, mă re-
fer aici la tinerii fer mieri și la investiții în activitățile
non-agricole.”, a transmis Daniel Constantin, minis-
trul agriculturii și dezvoltării rurale.

Evenimentul a vizat diseminarea informațiilor
asupra oportunităților oferite de cele două pro-
grame POR 2014-2020 și PNDR 2014-2020, în vede-
rea asigurării unei mai mari deschideri către pu-
blicul țintă și a creșterii gradului de transparență
în implementarea acestora.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dez-
voltării Rurale au adus în atenția participanților in -
formații esențiale despre două sub-măsuri ale PNDR
2014-2020, ce vor finanța activitățile non-agri cole, este
vorba despre Sub-măsura 6.2 – „Sprijin pentru înfiin -
țarea de activități neagricole în zone rurale” și Sub-
măsura 6.4 – „Investiții în crearea și dezvoltarea de
activități neagricole”. De asemenea au mai fost pre-
zentate situația pe sesiuni a proiectelor din cadrul

PNDR 2014-2020 și informa ții despre Măsura 19 –
„Dezvoltarea locală LEADER”, ai cărei beneficiari
sunt Grupurile de Actiune Loca lă din mediul rural.

Doamna Daniela traian, director adjunct Dez-
voltare și Comunicare al ADR Sud Muntenia, a pre-
zentat oportunitățile de finanțare prezente în ca-
drul Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competiti -
vității întreprinderilor mici și mijlocii”, Priorita-
tea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului an-
treprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării
de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri”, și, respectiv, Prioritatea de investiții 2.2 –
„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avan -
sate de producție și dezvoltarea serviciilor”, în ca-
drul căreia beneficiari pot fi și întreprinderile me-
dii non-agricole din mediul rural.

Întâlnirea a avut un caracter interactiv, repre -
zentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Lo-
cale și cei ai Agenției pentru Dezvoltare Regională
având posibilitatea să răspundă problemelor ridi-
cate și întrebărilor transmise de invitați.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-au finalizat lucrările de restaurare
a vechiului conac boieresc „Pană Filipescu”,

realizate cu fonduri Regio
Agenția pentru Dezvoltare»

Regională Sud Muntenia, în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul
Operațional Regional 2007-2013 (Regio),
a organizat marți, 6 octombrie,
un eveniment destinat reprezentanților
mass-media în cadrul căruia au fost
promovate rezultatele proiectelor
derulate cu fonduri nerambursabile Regio
la nivelul județului Prahova.

Cu acest prilej s-a organizat o vizită la obiecti -
vul cultural-istoric reabilitat cu fonduri Regio, un -
de a avut loc conferința de finalizare a proiectului
„Restaurarea și consolidarea conacului «Pană Fili-
pescu», Filipeștii de Târg, județul Prahova”, al că-
rui beneficiar este Consiliul județean Prahova.

În deschiderea reuniunii, directorul ADR Sud Mun -
tenia, Liviu Mușat, a prezentat jurnaliștilor stadiul
implementării programului Regio, precum și im-
pactul acestuia la nivel județean: „Trebuie să vă
mărturisesc că la momentul la care am întocmit
lista cu evenimentele pe care trebuie să le desfă -
șurăm în această toamnă împreună cu mass-media
din regiunea Sud Muntenia, am început-o cu pro-
iectul ce avea ca obiectiv reabilitarea conacului
«Pană Filipescu». Este un obiectiv deosebit de im-
portant pentru județul Prahova, dar și pentru re-
giunea Sud Muntenia și suntem convinși că, alături
de alte obiective care sunt în faza de finalizare
sau sunt finalizate deja în cadrul Axei 5 - Dezvol-
tarea durabilă și promovarea turismului, conacul
Pană Filipescu va intra pe harta atracțiilor cultu-
rale și turistice ale acestei zone.”

Conacul „Pană Filipescu” este un monument
de arhitectură construit în stil tradițional la mij-
locul secolului al XvII-lea, de către marele logofăt
Pană Filipescu. În cele 31 de luni în care a fost im-
plementat, proiectul Regio a avut în vedere restau -
rarea, protejarea și conservarea fațadelor, precum
și executarea unor alte lucrări exterioare pentru
evidențierea obiectivului turistic de patrimoniu.

De asemenea, s-au realizat dotări interioare (tâm-
plărie din lemn, instalații, echipamente și dotări
pentru asigurarea condițiilor de climatizare, sigu -
ranță la incendii și antiefracție) și au fost moderni -
zate chiar și utilitățile aferente obiectivului. Con-
tractul prin care Consiliul județean Prahova a res-
taurat monumentul a primit finanțare Regio la ju-
mătatea anului 2012 iar valoarea totală a proiectu -
lui a fost de 13.214.215,54 lei, din care 9.405.473,27
lei a fost finanțare nerambursabilă din fonduri Regio.

„În regiunea Sud Muntenia, în cadrul Progra-
mului Operațional Regional 2007 – 2013 au fost de-
puse în total 1.285 de proiecte, din care au fost sem -
nate aproximativ 760 de contracte de finanțare,
pentru care beneficiarii au solicitat fonduri ne-
rambursabile europene în sumă de peste 3,35 de
miliarde de lei. La nivelul județului Prahova au fost
depuse în acest exercițiu financiar 309 proiecte,
dintre care au fost semnate 178 de contracte de
finanțare, ce au în total o valoare de aproximativ
1,2 miliarde de lei, din care peste 800 de milioane
sunt fonduri nerambursabile solicitate de către
beneficiari publici și privați din Prahova”, a mai
adăugat directorul ADR Sud Muntenia.
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MFE a anuntat deschiderea înregistrării
pentru sesiuni de instruire în utilizarea MySMIS2014

Începând de ieri, potențialii»
solicitanți ai Programului Operațional
Capital Uman (POCU) 2014-2020 se pot
înscrie la sesiunile de instruire în utilizarea
MySMIS2014, care se vor desfășura
în cadrul organismelor intermediare
care gestionează acest program.

Modulul aplicației lansat acum se adresează
doar potențialilor solicitanți POCU. Formularul de
înscriere de pe site-ul www.fonduri-ue.ro va per-
mite înregistrarea în perioada 8-15 octombrie, du -
pă înregistrarea și autentificarea pe site (secțiunea
Contact). Prima sesiune de instruire este progra-
mată între 19 octombrie și 1 noiembrie. Cei care do -
resc să participe la instruire optează pentru un sin-
gur organism intermediar (OI), iar primii zece înscriși
la un OI vor avea acces la prima sesiune de instrui -
re. În funcție de interesul manifestat, MFE a comu -
nicat că va organiza periodic astfel de sesiuni de in -
struire. tot pe site-ul www.fonduri-ue.ro va fi pus
la dispoziția celor interesați un manual de utilizare
MySMIS, cu ajutorul căruia cei care doresc să obți -
nă o finanțare din fonduri europene vor putea să-și
completeze mai ușor aplicațiile online.

„Prin completarea formularului de înscriere ca -
re va fi deschis pe site-ul nostru, www.fonduri-ue.ro,
cei care doresc să depună proiecte se vor putea în -
scrie pentru a obține accesul în MySMIS2014 și pen-
tru a fi instruiți în utilizarea acestui sistem electro -
nic prin care vizam să se depună de acum înainte toa -
te proiectele aferente perioadei 2014-2020. Utili -
zarea acestui portal ne va ajuta să reducem gradul
de eroare la completarea documentației și timpul
petrecut cu verificarea corelațiilor, deoarece un
solicitant nu va putea depune documente cu erori –
validarea depunerii se face doar dacă toate câm-
purile sunt completate corect, iar corelațiile se fac
automat. Și pentru beneficiari și pentru noi, acest
lucru se traduce printr-un termen mai scurt de
procesare a documentelor și implicit de răspuns”
a precizat Dragoș Iorga, directorul general al Direc -
ției Generale Programe Capital Uman.

Aplicația MySMIS2014, lansată în consultare

publică miercuri, 7 octombrie, va fi utilizată de so -
licitanții și beneficiarii de fonduri europene în rela -
ția lor cu autoritățile, pentru a depune proiecte mai
rapid și mai simplu, utilizând mediul online, și pen-
tru a-și implementa mai ușor proiectele. Ca urma -
re a consultării publice, toate observațiile și suges -
tiile primite de la utilizatori vor fi analizate cu aten -
ție și transpuse în îmbunătățiri ale sistemului.

Prin intermediul acestei aplicații, cei care do-
resc să acceseze fonduri europene pot să comple-
teze electronic cererea de finanțare, însoțită de do -
cumentele anexe, fără să mai fie nevoie de depla-
sarea la Autoritatea de Management sau Organis-
mele Intermediare. În plus, după ce vor semna con -
tractele de finanțare, vor utiliza aceasta aplicație
pe toată durata implementării proiectului pentru
a completa rapoarte și a primi informații despre
stadiul cererilor de rambursare.

Un alt avantaj al utilizării acestui sistem este
faptul că poate permite evidențierea cheltuielilor
făcute de un beneficiar în timpul implementării
proiectului, înainte ca acesta să depună oficial ce-
rerile de plată sau de rambursare. Beneficiarii pot
încărca în sistem facturile pe măsură ce le primesc,
ceea ce va permite autorității de management sau
organismului intermediar realizarea de estimări
privind plățile viitoare.

Sursa: fonduri-ue.ro

Foto: finantare.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Comitetul de Monitorizare
POIM şi provocările 2014-2020

Cu ocazia primei reuniuni a Co -
mitetului de Monitorizare POIM
2014-2020, ministrul fondurilor eu -
ropene, Marius Nica, a precizat că
Programul Opera țio nal Infrastruc-
tură Mare este cel mai complex pro -
gram operațional pe această peri -
oadă de programare, cu o alo care de
peste 11 miliarde de euro pentru sec -
toarele de trans port, mediu și energie.

„La trei luni de la aprobarea
Programul Operațional Infrastruc -
tură Mare avem deja 25 de ghiduri
publicate spre consultare, care
vor fi definitivate până la finalul
lunii noiembrie, un portofoliu de
potențiale proiecte în valoare de
18 miliarde de euro, care pot asi -
gura premisele unei absorbții ri-
dicate. De asemenea, am identi-
ficat provocările majore pentru
această perioadă de programare
și anume nevoia unor refor me
structurale în diverse sectoa re,

cu precădere în domeniul achi zi -
țiilor publice și în implementarea
proiectelor. Estimăm că în pe ri -
oa da decembrie 2015 - ianuarie
2016 vom avea primele apeluri de
proiecte și ne propunem să nu mai
avem proiecte supuse fazării în
2020”, a subliniat ministrul fon du -
rilor europene, Marius Nica.

La reuniune au participat și
miniștrii implicați în gestionarea
noului program, Grațiela Leocadia
Gavrilescu, ministrul me diului, Iu-
lian Matache, mi nistrul transpor-
turilor, Eugen teodorovici, minis-
trul finanțelor publice și reprezen -
tanții Comisiei Europene.

Comitetul de Monitorizare POIM
este o structură națională de tip
partenerial, fără personalitate ju -
ridică, cu rol decizional strategic
în procesul de implementare a
POIM 2014-2020.

Sursa: fonduri-ue.ro
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AM POSDRU: Ne dorim să
extindem termenele pentru
închiderea programului

AM POSDRU ia în calcul varianta ex-
tinderii termenelor limită de depune re
a cererilor de rambursare și cereri lor de
plată stabilite pentru închiderea POS-
DRU 2007-2013, asigurând ast fel finali-
zarea cu succes a proiectelor aflate în
implementare și creșterea gra dului de
absorbție a fondurilor aloca te progra-
mului. Propunerea ia în calcul nu mă rul
mare de cereri și gradul de încărcare de
la nivelul Organismelor Intermediare. În
prezent, AM POSDRU împreună cu orga-
nismele intermedia re regionale și națio -
 nale continua efor turile de verificare și va -
lidare a cererilor de rambursare și cereri -
lor de plată depuse de beneficiarii POSDRU.
Potrivit prevederilor Instrucțiu nii nr. 109/
16.09.2015 privind termenele limită de
depunere a cererilor de rambursare și a
cererilor de plată în ve derea închiderii
POSDRU 2007-2013, ultima dată la care be -
neficiarii pot de pune la Organismele In-
termediare cereri de plată este 30 octom -
brie 2015, iar ultima dată la care bene-
ficiarii pot depune cereri de rambursare
este 31 ianuarie 2016. 31 decembrie 2015
este termenul limită până la care bene-
ficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în
cadrul proiectelor finanțate prin POS-
DRU 2007-2013. 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

S-a publicat
Catalogul surselor de finanţare
active pentru luna octombrie!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a edi-
tat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
pentru luna octombrie 2015. Scopul editării acestei
publicații este de a veni în sprijinul potențialilor be-
neficiari de fonduri nerambursabile din regiunea
Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiții. Astfel, în acest document sunt prezentate
oportunitățile de finanțare din programele opera-
ționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile din
Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INtERREG v-A și URBACt III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bi-
bliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-oct-2015.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-oct-2015.pdf
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Comisia Europeană a alocat»
359 de milioane de euro, fonduri europene,
pentru o serie de programe de cooperare
transfrontalieră Interreg.

Aceste programe vor finanța activități ce pre-
supun promovarea turismului și conservarea patri-
moniului natural și cultural, creșterea gradului de
ocupare a forței de muncă, îmbunătățirea mobili -
tății prin investiții în infrastructura, protecția me-
diului și combaterea schimbărilor climatice sau creș -
terea competitivității economice a regiunilor vizate.

Programul transnațional Balcani-Mediterana es -
te primul program de acest fel adresat întregii re-
giuni. Cu o alocare de peste 33 milioane de euro, din
care mai mult de 28 de milioane sunt din Fondul eu -
ropean de dezvoltare regională (FEDR), iar peste 5
milioane provin din Instrumentul de asistență pen-
tru preaderare (IPA), programul implică trei state
membre UE (Grecia, Bulgaria și Cipru) și două țări can -
didate (Albania și Fosta republică iugoslava a Mace -
doniei). Principalele sale priorități sunt creș terea com -
petitivității economice în regiune, prin sprijinirea

antreprenoriatului și inovării, și protec ția mediului.
Beneficiind de o alocare de 134 milioane de

euro din FEDR, Programul de cooperare dintre re-
giunile din nordul Germaniei și Poloniei se concen -
trează pe îmbunătățirea cooperării între adminis -
trațiile naționale în vederea reducerii barierelor
lingvistice și socio-culturale, realizarea de cursuri
de educație și formare profesională în comun, pre-
cum și îmbunătățirea conexiunilor rutiere pentru a
promova turismul și conservarea patrimoniului na-
tural și cultural din regiune.

Programul de cooperare Slovenia-Croația are
la dispoziție peste 46 de milioane de euro din FEDR
pentru inițiativele ce promovează adaptarea la
schimbările climatice, prevenirea dezastrelor na-
turale și protejarea biodiversității.

Cu o alocare de 146 de milioane de euro din
FEDR, Programul de cooperare Slovacia-Ungaria
are în vedere promovarea ocupării forței de muncă
și a turismului durabil, precum și îmbunătățirea
mobilității prin investiții în transportul în comun
și în noi conexiuni rutiere în regiune.

Sursa: Comisia Europeană
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Fonduri nerambursabile
pentru cooperare transfrontalieră

în valoarea de 359 milioane de euro
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Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Ge-
nerală Programe Infrastructura Mare a publicat în
august 2015 draftul Ghidului Solicitantului pentru
Axa Prioritară 4 - „Protecția mediului prin măsuri
de conservare a biodiversității, monitorizarea ca -
li tății aerului și decontaminare a siturilor poluate
istoric”, Obiectivul Specific 4.1. „Creșterea gra-
dului de protecție și conservare a biodiversității
prin măsuri de management adecvate și refacerea
ecosistemelor degradate”.

În continuarea procedurii scrise de consultare
publică, Ministerul Fondurilor Europene organizea -
ză o sesiune de dezbatere cu toți factorii in te re -
sați referitoare la proiectul de ghid pentru Obiec-
tivul Specific 4.1. „Creșterea gradului de protecție
și conservare a biodiversității prin măsuri de ma-
nagement adecvate și refacerea ecosistemelor de-

gradate”, în data de 14 octombrie 2015, la sediul
Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihala -
che, nr 15-17, sala de conferințe, parter), începând
cu ora 10.00.

Organizațiile interesate sunt invitate să nomi-
nalizeze un reprezentant care să participe activ la
dezbateri. Nominalizările pot fi transmise la adre -
sa de e-mail contact.minister@fonduri-ue.ro, până
la data de 13 octombrie 2015.

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Ge-
nerală Programe Infrastructura Mare adresează
mulțumiri tuturor celor care au transmis sugestii/
propuneri de îmbunătățire a documentelor publi-
cate spre consultare și anunță că, după finalizarea
procesului de consultare, va publica centralizato-
rul propunerilor venite din partea dumneavoastră.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
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POIM: Ministerul Fondurilor Europene organizează
o sesiune dezbatere cu factorii interesaţi

MFE: Rata absorbţiei fondurilor europene
a ajuns la aproape 57%, în septembrie

Rata absorbției fondurilor europene»
a ajuns la 56,99%, la finalul lunii septembrie,
pe cadrul financiar 2007-2013, se arată
într-o statistică publicată pe site-ul
Ministerului Fondurilor Europene (MFE).

În ceea ce privește suma rambursată, aceasta
se ridică la 10,05 miliarde euro, reprezentând 52,74%
din totalul alocării. Pe Programul Operațional Re-
gional absorbția a fost de 62,99%, pe Programul
Operațional Sectorial Mediu — 52,25%, pe trans-
port — 55,45%, pe Creșterea Competitivității Eco-
nomice — 73,03%, pe Dezvoltarea Resurselor Uma -
ne — 68,87%, pe Dezvoltarea Capacității Administra -
tive — 82,25%, iar pe Asistență tehnică — 62,99%.

Pe 1 octombrie, ministrul de resort, Marius Ni -
ca, a declarat că România va încheia exercițiul fi-
nanciar 2007-2013 cu o absorbție a fondurilor eu-
ropene de 70%.

„România termină acest exercițiu financiar,
din estimările pe care le avem de la beneficiari, cu
o absorbție de 70%. Ceea ce s-a omis întotdeauna
este că România a fost la primul exercițiu finan-

ciar de acest gen. Ne place să ne comparăm cu Po-
lonia. Este OK. Dar haideți să luăm rapoartele Po-
loniei din perioada anterioară să vedem că a avut
un nivel al absorbției în jur de 60%. Haideți să ve-
dem de la celelalte țări europene care aflate la pri -
mul exercițiu au înregistrat o absorbție similară cu
aceea pe care o să o înregistrăm noi. Nu consider
a fi un rezultat rușinos”, a spus Marius Nica.

Sursa: agerpres.ro

Marius Nica, ministrul fondurilor europene

http://www.agerpres.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 12 octombrie 2015, la sediul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.285 de proiecte, prin care se soli-
cită finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul
Operațional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul

Pitești, PID-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până în această dată au fost semnate 757 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.356.571.741,55 lei. Din cele 757 de
contracte semnate, 73 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

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

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

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

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

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

1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe 9 cereri 0 0 0 0 0 9 2,71 22,80

Axa
2

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

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

Axa
3

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

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31 22,25 13,88

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

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

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

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

67 7 6 0 0 0 54 43,52 24,62

Axa
4

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanță regională și locală 26 7 7 0 0 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate
și pregătirea pentru noi activități 0 0 0 0 0 0 0 - fonduri

realocate

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

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

Axa
5

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

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale și
creșterea calității serviciilor turistice

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

5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
atractivității României ca destinație turistică

Pentru Domeniul major de intervenție 5.3 „Pro movarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii a tractivității României ca destinație turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel național.
ORGANISMUL INtERMEDIAR PENtRU tURISM: Ministerul Economiei, Direcția Gestionare Fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


Până în data de 12 octombrie 2015, la sediul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite spre contractare 481 de proiecte,
cu o valoare totală eligibilă de 782.381.206,70
lei, prin care se solicită finanțare nerambursabilă
prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea
Competi ti vității Economice” 2007-2013. Din tota-
lul proiectelor primite de ADR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanțare, au fost res-
pinse 76 și retrase 38.

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

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

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

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

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

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

POS CCE 2007-2013

N
r.

 p
ro

ie
ct

e
pr

el
ua

te Valoare totală
ELIGIBILĂ

- Lei -

Stadiul contractelor
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
CONTRACTATĂ

- Lei - N
r.

 c
on

tr
ac

te
re

zi
lia

te
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
REZILIATĂ

- Lei -
Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac-

 tate

Axa
1

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

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

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

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

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

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

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

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

Axa
3

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

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

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Progra mul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” și are responsabilități delegate
pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din POS CCE puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

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


Directorul ADR Sud Muntenia,»
Liviu Mușat, a participat, vineri, 9 octombrie,
la inaugurarea noului sediu al clinicii
NOA MEDICAL, realizat printr-un proiect
Regio, o locație modernă situată în centrul
vechi al orașului.

Exquisite Medical SRL, în calitate de benefici -
ar, a implementat proiectul „Dezvoltarea SC EXQUI -
SITE MEDICAL SRL prin achiziția de echipamente
medicale de ultimă generație, echipamente IT și
mobilier specific” pentru care a primit finanțare
prin apelul 3 de proiecte în cadrul Axei prioritare
4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri re-
gional și local”, Domeniul major de intervenție 4.3
– „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.
valoarea totală a proiectului a fost de 882.245,23
lei, din care fonduri nerambursabile (din FEDR și
de la bugetul de stat) în valoare de 875.951,30 lei.

Prin implementarea acestui proiect, Clinica
NOA MEDICAL a reușit să achiziționeze echipamen -
te medicale de ultimă generație, aparatură ce va
avea un rol important la stabilirea unor diagnostice
cât mai precise.

Noua amenajare creează posibilitatea diver-
sificării serviciilor oferite. Specializările deja con-
sacrate în cadrul clinicii - cardiologie, ginecologie,
nutriție, urologie, medicină internă, chirurgie plas-
tică și reparatorie, endocrinologie, alături de cele
noi - osteodensitometrie și oftalmologie, sunt în-

corporate în pachetul medical oferit în cadrul noii
locații.

Colaborarea clinicii NOA MEDICAL cu medici ai
unor spitale de renume din București precum Pan-
duri, Floreasca și Fundeni, oferă un model de in -
vestigații și proceduri medicale care depășesc re-
sursele locale ale altor unități medicale, iar a cest
model asigură un standard ridicat de încredere în
actul medical.

La inaugurarea noii locații a clinicii NOA MEDICAL
au mai fost prezenți o parte din medicii care acti-
vează în clinică, pacienți, precum și repre zen tanți
ai administrației publice locale călărășene.
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Se amenajează parcarea
de la noua gară din Piteşti

Argeş

Construită cu fonduri europene, dar și cu bani
de la buget, noua gară a Piteștiului începe să prin -
dă contur.

Prevăzută cu trei intrări și dotări de top, con-
strucția va fi una dintre cele mai frumoase din ța -
ră. La această dată investiția se apropie de final
și gara ar trebui să devină funcțională. În zona imo -
bilului se execută în ritm susținut lucrări de ame-
najare a unei parcări. Acolo vor avea loc câteva zeci

de mașini aparținând personalului gării și călători -
lor, și tot acolo va fi și stația de autobuz.

Prevăzută cu sistem performant de iluminat
public și cu peroane pentru autobuze/autocare,
parcarea vine să completeze arhitectura gării, în
care se integrează foarte bine, și va prelua mijloa-
cele de transport care acum opresc în parcarea re -
zidențială din față.

Sursa: ziarulargesul.ro

S-a inaugurat sediul
NOA MEDICAL, finanţat prin Regio

Călăraşi

http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-a inaugurat proiectul „Dezvoltarea servicii-
lor publice electronice la unități sanitare din ju-
dețul Dâmbovița” derulat în cadrul Programului Ope -
rațional Sectorial Creșterea Competitivității Eco-
nomice 2007- 2013.

„Inaugurarea reprezintă o confirmare în plus a
ceea ce ne dorim să însemne un sistem medical de ca-
litate care să răspundă nevoilor cetățenilor prin îm-
bunătățirea și facilitarea accesului la servicii de să-
nătate.”, a declarat președintele Cj Dâmbovița, Adrian
țuțuianu, la con fe rința de închidere a proiectului.

Proiectul al cărui lider a fost Spitalul județean
de Ur gență a avut o valoare totală de 5.940.500,15
lei, din care valoarea eligibilă a fost 4.790.725,93 lei.
valoarea facturată în cadrul proiectului până în
prezent este de 4.699.511,20 lei, valoarea înca sa -
tă fiind de 2.417.471,17 lei.

Sistemul permite accesul cetățenilor la servicii me-
dicale importante și de calitate și la informa ții medicale.

„Implementarea acestei platforme discipli-
nează activitatea și din cadrul Unității de Primiri
Urgențe, dar normal se ține cont de capabilitățile
acestei Unități, de situația personalului, dar clar va
fi o informare mult mai bună a celui care așteap -

tă, pentru că se scurtează timpii de așteptare în
funcție de personalul pe care îl ai și de cât de mare
este unitatea respectivă. Un pacient mai bine in-
format înțelege mai bine situația și este mai puțin
recalcitrant ca în alte situații. Și medicul este in-
format, dar și pacientul este în cunoștință de
cauză în funcție de gradul de urgență pe care îl
are și de timpul pe care va trebui să-l aștepte”, a
declarat ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu,
prezent la eveniment.

Sursa: targovistenews.ro

Sistem modern
la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte!
Dâmboviţa

La trei ani de la demarare, proiectul „Reabili -
tare și extindere Complex de servicii sociale Giur-
giu”, proiect câștigat și derulat de Consiliul ju de -
țean Giurgiu, a ajuns la final. valoarea totală a con -
tractului de finanțare a fost de circa 3,7 milioane
lei, cea mai mare parte a banilor fiind asigurată de
FEDR, în timp ce bugetul național a asigurat circa
360 de mii de lei, iar cel județean, circa 56.000 lei.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Opera -
țional Regional 2007-2013, Axa 3 – Îmbunătățirea in -
frastructurii sociale, Domeniul major de interven-
ție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea
și echiparea infrastructurii sociale. Obiectivul ge-
neral al proiectului a fost reabilitarea, extinderea
și dotarea Complexului de servicii Sociale sociale

Giurgiu, un centru social cu destinație multifunc-
țională, ce oferă o gamă variată de servicii, cu sco-
pul de a ajuta copiii și cuplurile mamă-copil aflate
în dificultate.

Principala realizare a acestui proiect este creș -
terea numărului de locuri de rezidență din Com-
plexul Giurgiu. Rezultatele proiectului constau în
reabilitarea, extinderea și dotarea Complexului de
servicii sociale, dar și creșterea numărului de locuri
din acest complex, de la 22 la 40, după cum urmea -
ză: de la 10 la 20 de locuri, în Centrul de primire în
re gim de urgență și evaluare; de la 8 la 10 locuri, în
Centrul pentru mame și copii victime ale violenței
în familie și de la 4 la 10 locuri, în Centrul maternal.

Sursa: stirigiurgiu.ro

Complexul
de servicii sociale din Giurgiu a fost reabilitat
Giurgiu

http://www.stirigiurgiu.ro
http://targovistenews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 29 septembrie,»
administrația orașului Amara a organizat
conferința de presă aferentă finalizării
proiectului „Amara-izvor de sănătate,
tărîm de recreere”. valoarea acestui
proiect, finanțat din fonduri europene,
a fost de 514.124 de lei și a constat în
promovarea celor două produse turistice
cu care comunitatea se mândrește:
nămolul de Amara și lacul Amara.

Preocuparea administrației locale a orașului
Amara pentru promovarea turismului a devenit de
notorietate. Miercuri, 29 septembrie, oficialii lo-
cali au anunțat în cadrul unei conferințe de presă
finalizarea implementării proiectului „Amara-izvor
de sănătate, tărîm de recree re”, proiect finanțat
prin Programul Operațional re gional 2007-2013, Axa
prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea
turismului. Obiectivul general al acestui proiect l-a
constituit promovarea a două produse turistice, res-
pectiv nămolul de Amara și lacul Amara. Proiectul
și-a propus să contribuie la îmbunătățirea și diver-

sificarea serviciilor turistice și cu precădere a tu-
rismului balnear și cultural. Durata proiectului a
fost de 54 de luni, peri oadă în care, anual, muni-
cipalitatea a organizat 3 festivaluri a câte două zi -
le și a participat la edițiile de primăvară și de toam -
nă ale târgului de turism al României Romexpo
București. „Sperăm ca acest efort al nostru să-și
fi atins ținta. Nu a fost ușor, dar prezența tot mai
numeroasă a turiștilor la festivalurile organizate
de noi ne îndreptățește să spunem că acest proiect
a fost un succes. Unul dintre multele pe care le-
am înregistrat împreună cu echipa pe care am con-
struit-o aici, la Amara. Le mulțumesc și pe această
cale colegilor fără de care Amara nu ar fi reușit
să acceseze atâtea proiecte cu finanțare euro-
peană!”, a declarat la finalul con ferinței de presă
primarul orașului Amara, victor Moraru. Potrivit
declarațiilor oficiale, de informa țiile turistice pro-
movate cu ajutorul fondurilor accesate prin acest
proiect au beneficiat direct un număr de 25 mii de
turiști, precum și toate agen ții le de turism din țară
prin intermediul cărora au fost promovate pache-
tele turistice ale orașului-stațiune.

Sursa: independentonline.ro

„Amara - izvor de sănătate,
tărîm de recreere”, un succes

Ialomiţa

Stațiunea prahoveană Sinaia a câștigat ediția
de anul acesta a competiției „Orașul Reciclării”,
la care au participat 46 de municipii și orașe, în Si-
naia urmând a fi amenajat un parc cu mobilier rea-
lizat din materiale refolosite.

Pe parcursul competiției au fost colectate se-
parat în acest oraș 72.240 de kg de deșeuri de am-
balaje, în stațiune existând 80 de containere co-
lorate amplasate în acest sens, potrivit unui comu-
nicat de presă al Primăriei Sinaia.

„La debutul competiției, spuneam că prin a -
ceastă campanie, Sinaia poate deveni cel mai civi -
lizat și curat oraș din România doar cu implicarea
și ajutorul locuitorilor săi. Sunt foarte mândru de
câștigarea acestui premiu și sper ca împreună să

facem tot ceea ce este necesar pentru ca, în orașul
nostru, colectarea selectivă să devină o prioritate
și un exemplu de bună practică”, a declarat, pri-
marul vlad Oprea.

Pe lângă obținerea titlului „Orașul Reciclării
2015”, Sinaia va avea un parc tematic în care va fi
amplasat mobilier realizat din materiale reciclabile.

Potrivit purtătorului de cuvânt al primăriei, Mă-
dălina Roșu, parcul va fi amenajat cel mai probabil
în primăvara anului viitor, investiția de 12.000 de
euro fiind suportată de organizatorii competiției.

Locul al II-lea în competiția „Orașul Reciclă-
rii” a fost obținut de municipiul Mediaș, iar Câmpia
turzii s-a clasat pe locul al III-lea.

Sursa: ziarulprahova.ro

Staţiunea Sinaia
a câştigat titlul „Orașul Reciclării 2015”

Prahova

http://ziarulprahova.ro
http://www.independentonline.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Primarul municipiului Alexandria, victor Drăgu -
șin, Mihai vecu, inginer la Ocolul Silvic, și Mioara toțe,
director ADP, au prezentat, în cadrul unei conferin -
țe de presă, organizată marți, 6 octombrie, situa-
ția lucrărilor silvice executate pentru amenajarea
Parcului Pădurea vedea, stadiul fizic al lucrărilor de
construcții privind amenajarea parcului, lucrările ce
vor fi executate până la sfârșitul acestui an, precum
și cele programate pentru anul 2016.

Potrivit primarului municipiului Pădurea ve-
dea a intrat într-un amplu proces de reabilitare în
urma căruia va deveni cel mai mare și mai frumos
spațiu de recreere și agrement din municipiul re-
ședință de județ.

Lucrările ce vor fi executate până la sfârșitul
acestui an cuprind toaletarea arborilor și arbuștilor
existenți, tăierea celor uscați sau celor care nu mai
îndeplinesc funcțiile ecologice, degajarea terenu-
lui de rădăcini și pregătirea acestuia pentru plan-
tările programate pentru primăvara 2016. În para-
lel, vor fi finalizate lucrările pentru alimentarea cu
apă și realizarea unui sistem de irigații și iluminat
public, reabilitarea căilor de circulație rutieră și alei -
lor pietonale.

victor Drăgușin a precizat că în ceea ce priveș -
te tăierea și toaletarea arborilor și arbuștilor exis-
tenți, nu este vorba despre defrișări după bunul
plac, ele făcând parte dintr-un plan de revitalizare
a Parcului Pădurea vedea, având la bază un studiu
peisagistic realizat în urmă cu un an de Institutul
de Cercetări și Amenajări Silvice, la cererea ADP.

„Vrem să lămurim alexăndrenii că aceste toa-
letări sunt necesare, au în spate documentațiile
întocmite de institute de cercetare, nu sunt un
simplu moft”, a precizat primarul.

Prezentarea acestui studiu și explicațiile teh-
nice privind lucrările privind tăierile și plantările
ce vor fi executate în parcul Pădurea vedea au ve-
nit din partea reprezentantului Ocolului Silvic, in-
stituție partener al primăriei Alexandria în reali-
zarea acestui proiect.

„Defrișare nu e un termen potrivit pentru
acest lucru, noi facem tăieri sau exploatări fore-
stiere, care sunt strict necesare. În Pădurea Vedea
există un fenomen puternic de uscare, care a în-

ceput acum 20-30 de ani, acest fenomen făcând ca
pădurea să ajungă la o densitate redusă. În plus,
mulți dintre arborii existenți sunt afectați puter-
nic de uscare, sunt atacați de un gândac de scoarță
care conduce la infestarea celorlalți arbori. Arbo-
rii uscați vor fi tăiați și vor fi înlocuiți cu puieți fo -
restieri de talie mare din speciile autohtone. Totul
se va face respectând legislația silvică întru totul,
începând de la marcarea arborilor, pregătirea te-
renului etc.”, a explicat ing. Mihai vecu. Acesta a
mai precizat că puieții pe care îi va planta Ocolul
Silvic fac parte din speciile stejar auriu, platan, cireș
japonez, salcie, tei argintiu, chiparos, în timp ce
speciile ornamentale vor fi plantate de ADP. vor fi
plantați aproximativ 5000 de puieți specifici silvi-
culturii și alți 5000 de puieți ornamentali și arbuști.

Pentru anul 2016, în afara plantărilor progra-
mate pentru primăvară vor fi reabilitate locurile
de joacă, terenurile de baschet și tenis, vor fi amena -
jate grupuri sanitare, vor fi realizate noi spații de
joacă, pistă de popice, grătare și locuri pentru pic-
nic și foișoare. valoarea totală a lucrărilor ce vor fi
executate în parcul Pădurea vedea pentru a-i con-
feri obiectivul privind recreerea cetățenilor se ri-
dică la aproximativ 60 de miliarde de lei vechi.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Au demarat lucrările de amenajare
a Parcului „Pădurea Vedea”

Teleorman

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

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

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, et. Iv, cam. 90,
100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. Iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, Alexandra
GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 12 octombrie 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

