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joi, 28 ianuarie, agenţia pentru»
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
organizat o întâlnire de lucru privind
oportunităţile de finanţare din cadrul
noului Program Operaţional Regional
2014 – 2020, pentru dezvoltarea urbană
durabilă de la nivelul regiunii noastre.

Întrunirea, ce s-a desfăşurat la sediul agenţiei din
municipiul Călăraşi, a avut ca obiectiv discutarea şi
analizarea condiţiilor generale de implementare a dez-
voltării urbane durabile, în contextul axei prioritare 4.

În deschiderea evenimentului, directorul aDR
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a vorbit despre importanţa
cunoaşterii de către toate unităţile administrativ-te-
ritoriale a noilor oportunităţi de finanţare, declarând
următoarele: „Axa prioritară 4 a noului POR este cea
mai complexă pe care programul o propune pentru
perioada 2014 – 2020. Drept pentru care, în vederea
sprijinirii solicitanţilor eligibili – municipiile reşe-
dinţă de judeţ, am făcut câţiva paşi în această direc-
ţie, în primul rând, la nivel organizaţional, în sensul
că am înfiinţat o nouă structură în cadrul Agenţiei,
la nivelul Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare – Servi-
ciul Dezvoltare Urbană. Noua structură se ocupă nu-
mai cu Axa prioritară 4, pentru a veni, astfel, în aju-
torul reşedinţelor de judeţ să absoarbă cât mai multe
fonduri nerambursabile europene. Pentru regiunea
noastră, alocarea financiară orientativă depăşeşte
218 milioane de euro, ceea ce înseamnă că fiecare
municipiu reşedinţă de judeţ va beneficia, iniţial şi
în mod egal, de aproximativ 31 de milioane de euro”.

Dezvoltarea urbană durabilă se finanţează prin in-
termediul strategiilor integrate ce au în vedere rezol-
varea problemelor economice, sociale, climatice, de-
mografice şi de mediu din municipiile reşedinţă de ju-
deţe. Existenţa unei Strategii integrate de dezvoltare
urbană constituie condiţia de bază pentru obţinerea
finanţării prin intermediul axei prioritare 4 a POR 2014
– 2020, precum şi a Planurilor de mobilitate urbană du-
rabilă, în cazul finanţării investiţiilor legate de trans-
portul public urban şi de infrastructura aferentă. 
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Informaţii referitoare la accesarea finanţării în
cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile” a POR 2014 – 2020 pot fi obţinute
de la Serviciul Dezvoltare Urbană din cadrul
Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare, e-mail:
dezvoltare.urbana@adrmuntenia.ro.
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Liviu Muşat, directorul aDR Sud Muntenia

Întâlnire de lucru privind oportunităţile de finanţare
din POR 2014 – 2020

pentru dezvoltarea urbană durabilă

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


Comisarul european pentru Politică»
Regională, Corina Creţu, a avut la
Bruxelles o întâlnire cu viceprim-ministrul
şi ministrul economiei, comerţului şi
relaţia cu mediul de afaceri, Costin Borc.

Cele două părţi au discutat despre situaţia ac-
tuală a absorbţiei fondurilor europene în România,
programul operaţional pentru competitivitate pen-
tru perioada 2014 - 2020, precum şi despre opor-
tunitatea folosirii fondurilor structurale şi de in-
vestiţii europene (fondurile ESI).

Înaltul oficial european a transmis părţii ro-
mâne necesitatea implicării imediate a Ministeru-
lui Economiei în folosirea eficientă a fondurilor ESI,
mai ales în direcţia sprijinirii creşterii competiti-
vităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri),
care reprezintă motoarele economiei europene,
dar şi ale celei româneşti. Pentru perioada 2014 -
2020, România va beneficia, prin fondurile ESI,
Fondul European agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEaDR) şi Fondul European pentru Pescuit şi afa-
ceri Maritime (FEPaM), de peste 30 de miliarde de
euro. Din această sumă, 4,6 miliarde de euro vor
fi direcţionate – prin Fondul European de Dezvol-
tare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune (FC) şi
Fondul Social European (FSE) – pentru creşterea
competitivităţii economice, în domenii precum
cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, teh-
nologia informaţiei şi comunicaţiilor, dar şi încura -
jarea antreprenoriatului şi adaptabilitatea şi com-
petitivitatea IMM-urilor. 2,2 miliarde de euro din
aceşti bani provin din FEDR.

Corina Creţu i-a solicitat viceprim-ministrului
Borc sprijinul pentru promovarea şi facilitarea fo-
losirii în România a acestor instrumente financiare.
„Este vorba în special de Iniţiativa pentru IMM-
uri, care urmează să fie adoptată în viitorul apro-
piat de către Comisia Europeană. Utilizarea aces-
tor instrumente financiare multiplică impactul in-
vestiţiilor europene, iar în cazul acestei iniţiative,
oferă garanţii pentru acordarea de împrumuturi
în condiţii preferenţiale, oferind astfel mediului

de afaceri acces mai uşor la finanţare”, a precizat
oficialul european.

În cadrul întâlnirii, comisarul Creţu a subliniat
importanţa pregătirii la timp a proiectelor pentru
perioada de programare 2014 - 2020, în paralel cu
îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante, printre
care şi Strategia de Specializare Inteligenţă, cu
termen limită de finalizare la 31 decembrie 2016.
Totodată, înaltul oficial european a încurajat au-
torităţile române să fructifice şansa utilizării com-
plementare a Fondului european pentru investiţii
strategice cu fondurile ESI şi FEaDR, în cadrul Pla-
nului juncker: „Fondul european pentru investiţii
strategice poate fi accesat de către statele mem-
bre pentru atingerea obiectivelor Planului de In-
vestiţii. Folosirea fondului european pentru inves-
tiţii strategice, împreună cu fondurile ESI este po-
sibilă aşadar în cazurile în care este demonstrată
valoarea adăugată a folosirii efective a celor două
resurse financiare. Vorbim de complementaritatea
acestor fonduri, iar utilizarea împreună a acestora
poate fi valorificată atât la nivel de proiecte, cât
şi de finanţare.”

Sursa: fonduri-structurale.ro
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Corina Creţu a subliniat importanţa
pregătirii la timp a proiectelor

pentru perioada de programare 2014 - 2020

Corina Creţu, comisarul european pentru Politică Regională

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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Se modifică procedurile de implementare
a programelor cu finanţare nerambursabilă

guvernamentală!
La sfârşitul săptămânii trecute»

a avut loc o reuniune de lucru a
Comitetului Consultativ pentru
Dezvoltarea IMM, în care au fost discutate
procedurile de implementare şi grilele
de evaluare pentru cele şase programe
naţionale pentru IMM-uri care vor fi
derulate în anul 2016, cu finanţare
de la Guvernul României.

Pe baza consultărilor, reprezentanţii CCDIMM
au propus şi aprobat în cadrul şedinţei mai multe
modificări care să clarifice procesele de scriere şi
implementare a proiectelor: 

1. Programul naţional multianual de mi-
croindustrializare: 

eliminarea condiţiei de vechime maximă de 5•
ani a societăţilor aplicante şi introducerea condi-
ţiei de vechime minimă de 2 exerciţii financiare; 

înlocuirea modalităţii de acordare a puncta-•
jului pentru praguri de valoare a investiţiei eligi-
bile în procent de aport propriu; 

eliminarea categoriei „administrator” din cu-•
prinsul criteriilor de eligibilitate prevăzute la art.
3.2, litera d), din procedura analizată; 

adăugarea în categoria codurilor CaEn eligi-•
bile a clasei 17 – Fabricarea articolelor din hârtie
şi carton; 

acordarea de punctaj suplimentar la finanţare•
societăţilor care au obţinut profit din exploatare
la 31.12.2015 şi eliminarea punctajului pentru pra-
gul previzionat al profitului reinvestit; 

reformularea acordării punctajului pentru•
achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe,
urmând a se cumula cu ponderea mijloacelor fixe
din categoriile 2.1. şi 2.2. din HG nr. 2149/2004,
raportată, în procente, la valoarea totală a chel-
tuielilor eligibile; 

eliminarea condiţiei minime de vechime pen-•
tru categoria „şomer” din punctaje; 

eliminarea obligativităţii ştampilei pe docu-•
mente;

depunerea documentaţiilor într-un singur ori-•
ginal şi o copie certificată, în loc de un original şi
două copii conforme cu originalul; 

adăugarea sintagmei „cu normă întreagă şi pe•
perioadă nedeterminată” pentru toate locurile de
muncă punctate în cadrul programului; 

* modificările realizate în cadrul acestui pro-
gram vor fi preluate la nivelul tuturor programe-
lor în care se regăsesc prevederi similare.

2. Programul pentru înfiinţarea şi dezvolta-
rea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul ru-
ral: 

eliminarea din categoria aplicanţilor eligibili•
a formei de organizare Întreprindere Familială (IF); 

eliminarea din categoria cheltuielilor eligibile•
a construcţiilor; 

verificarea existenţei autorizării codului CaEn•
al furnizorilor beneficiarului finanţării; 

reformularea obligativităţii sediului şi tuturor•
punctelor de lucru în mediul rural; 

3. Programul START: 
acordarea de punctaj suplimentar pentru ac-•

tivităţile din categorii aparţinând industriilor crea-
tive, aşa cum sunt menţionate în Strategia Orizont
2020; 

implementarea în aplicaţia de înscriere a po-•
sibilităţii de descărcare a planului de afaceri trimis
spre verificare în format *.pdf, imediat după tri-
mitere; 

simplificarea modalităţii de completare în•
aplicaţie a fluxului de numerar previzionat; 

implementarea programului prin agenţie de•
implementare/instituţie de credit parteneră; 

acceptarea ca furnizori eligibili de consultan -•
ţă şi a OnG-urilor; 

4. Programul de dezvoltare şi modernizare
a activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă 

reformularea legăturii activelor achiziţio-•
nate cu activitatea pe care aplică în sensul înse-
rării cheltuielilor comune domeniilor de activi-
tate; 

(continuare în pagina 5)

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 4)
5. Proiectul programului pen -

tru stimularea înfiinţării şi dez-
voltării microîntreprinderilor de
către întreprinzătorii debutanţi
în afaceri: 

implementarea programului•
prin agenţie de implemen tare/
instituţie de credit parteneră; 

6. Proiectul Programului
pentru organizarea Târgului În-
treprinderilor Mici şi Mijlocii -
TIMM 2016: 

a fost votat în formă actuală•
a proiectului cu posibilitatea trans -
miterii de noi cheltuieli eligibile ce
pot aduce plus-valoare IMM-urilor,
de către toţi membrii invitaţi.

Procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat amână lansările
programelor în 2016 

La sugestia tuturor membrilor
CCDIMM de a lansa programele în
regim de urgenţă pentru a permite
aplicanţilor şi implementatorilor
timpi suficienţi de derulare a ac-
tivităţilor acestora, adrian Panait,
director al Direcţiei Politici antre-
prenoriale şi Implementare Pro-
grame pentru IMM (DPaIPIMM), a
amintit prevederile iniţiativei le-
gislative a Consiliului Concurenţei
OUG nr. 77/2014, aprobată cu mo-
dificări şi completări prin Legea nr.
20/2015, care impune structurii
de specialitate paşi suplimentari

de parcurs în lansarea programelor
faţă de anii precedenţi, respectiv: 

să informeze Consiliul inter-•
ministerial „Consiliul pentru apli -
carea politicii în domeniul ajuto-
rului de stat” cu privire la inten ţia
de a institui o măsură de a cest tip
şi solicită iniţierea, de către Minis-
terul Finanţelor Publice, a Memo-
randumului privind încadrarea mă-
surii în cauză în politicile econo-
mico-bugetare şi financiare ale
statului român; 

să transmită Ministerului Fi-•
nanţelor Publice informaţiile nece-
sare evaluării şi încadrării măsuri-
lor susceptibile a reprezenta ajutor
de stat sau ajutor de minimis în po-
liticile economico-bugetare şi fi-
nanciare ale statului român; 

să solicite Ministerului Fon-•
durilor Europene punctul de ve-
dere privind complementaritatea
măsurii de ajutor cu programele
finanţate din fonduri europene
(complementaritatea trebuie să
evidenţieze dacă există o supra-
punere a măsurii ce se intenţio-
nează a fi instituită, finanţată de
la bugetul de stat, cu măsurile fi-
nanţate din fonduri europene);

Ministerul Finanţelor Publice•
să analizeze strict din perspectiva
încadrării în politicile economico-
bugetare şi financiare ale statului
român informaţiile transmise de
furnizori/iniţiatori, luând în consi-
derare minuta consultărilor din ca-
drul CIaS şi punctul de vedere al
Ministerului Fondurilor Europene
privind complementaritatea măsu-
rii de ajutor de stat cu programele
finanţate din fonduri europene; 

Memorandum iniţiat de Minis-•
terul Finanţelor Publice, avizat de
instituţia furnizoare a măsurii de
ajutor de stat/de minimis şi apro-
bat de primul-ministru al României.

Sursa: fonduri-structurale.ro

DPRRP
a lansat
platforma
online pentru
finanţarea
proiectelor
din 2016

Departamentul Politici pentru Rela -
ţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP)
din cadrul Ministerului afacerilor Ex-
terne (MaE) a lansat platforma online
pentru sesiunea de finanţare a proiec -
telor destinate sprijinirii comunităţi-
lor româneşti de peste graniţe, ediţia
2016. În cadrul aceleiaşi ceremonii
oficiale desfăşurate la sediul MaE,
DPRRP a fost semnat şi parteneriatul
cu Ministrul Educaţiei naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice. 

Ministrul Dan Stoenescu anunţa,
anterior acestui eveniment, că pre-
zenta platformă nu elimină depune-
rea clasică a dosarelor de finanţare,
ci doar o completează venind în aju-
torul celor care sunt mai îndemâna-
tici cu metodele moderne de comu-
nicare. 

Depunerea dosarelor, în ambele for -
mate, a debutat pe 1 februarie, ulti -
ma zi de depunere fiind 29 februarie
2016. 

În cadrul evenimentului, ministrul
delegat pentru relaţiile cu românii de
pretutindeni, Dan Stoenescu, şi minis -
trul educaţiei, adrian Curaj, au sem-
nat şi un protocol destinat sprijinirii
activităţii românilor de pretutindeni.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Finanţările
de până la 3,24
milioane de lei
pentru firme IT
mai sunt disponibile
încă o lună

Firmele IT din România mai au la
dispoziţie încă o lună pentru a cere
fondurile europene de până la 3,24
milioane de lei din Programul Opera-
ţional Competitivitate 2014 - 2020,
datorită prelungirii termenului de în-
chidere a apelului de proiecte. 

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru
Societatea Informaţională - Organis-
mul Intermediar pentru Promovarea
Societăţii Informaţionale a anunţat,
joi, prelungirea perioadei de înregis-
trare a propunerilor de proiecte pen-
tru Programul Operaţional Competi-
tivitate 2014 - 2020, axa prioritară 2,
acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii
valorii adăugate generate de sectorul
TIC şi a inovării în domeniu prin dez-
voltarea de clustere” până în data de
29 februarie 2016, ora 16:30.

Termenul vechi de închidere a ape-
lului era 1 februarie. acest apel de pro -
iecte, ce pune la bătaie 50 de mili -
oane de euro, s-a deschis pe 2 noiem-
brie 2015.

Sursa: startupcafe.ro
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Rata de obsorbţie curentă
în 23 decembrie 2015

59,63%

Proiecte
depuse

46.995

Contracte
semnate

15.742
Plăţi rambursate

de Comisia Europeană

68,38%

Stadiul absorbţiei fondurilor europene / 23 decembrie 2015

Estimări pentru 2016 şi 2017
cu privire la contribuţia UE

din fondurile structurale
şi de coeziune

Ministerul Finanţelor Publice
(MFP) a întocmit o centralizare a
estimărilor lunare ale contribu-
ţiei Uniunii Europene solicitate
prin declaraţiile de cheltuieli pe
care autorităţile române le vor
transmite la Comisia Europeană
în anii 2016 şi 2017. 

Conform unui memorandum
publicat de Guvern, valoarea con -
tribuţiei UE din declaraţiile dechel -
tuieli care se vor înainta CE pâ nă la
sfârşitul anului 2016, pentru pro-
gramele finanţate în cadrul perioa-
dei de programare 2007 – 2013,
este de 3,04 mili arde de eu ro. Po-
trivit acestor estimări, la sfârşitul
anului 2016, gradul de absorbţie,
calculat în funcţie de cheltuielile
solicitate CE, va fi de 78,98%.

Pentru perioada de programa -
re 2014 – 2020, valoarea contri-
buţiei UE din declaraţiile de chel -

tuieli ce se vor înainta CE până la
sfârşitul anului 2016 este de apro -
ximativ 852 milioane de euro pen -
tru POIM, POC, POaT, POR, POCU,
POCa, POaD şi PO Pescuit, la ca -
re se adaugă circa 19,5 milioane
de euro aferenţi PO România –
Ungaria, PO România – Bulgaria,
PO România – Serbia. 

Estimările au fost realizate
având în vedere o solicitare a Di-
recţiei Generale Buget din cadrul
Comisiei Europene.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://startupcafe.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 31 ianuarie 2016, la sediul
agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.285 de proiecte, prin care se soli-
cită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul
Operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul

Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până în această dată au fost semnate 757 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.356.571.741,55 lei. Din cele 757 de
contracte semnate, 78 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

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

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

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

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

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

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe 9 cereri 0 0 0 0 0 9 2,71 22,80

Axa
2

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

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

Axa
3

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

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

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

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

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

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

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

Axa
4

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

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

realocate

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

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

Axa
5

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

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

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

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

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovareapotenţialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriiatractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
ORGanISMUL InTERMEDIaR PEnTRU TURISM: Ministerul Economiei, Direcţia Gestionare Fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


Până în data de 31 ianuarie 2016, la sediul
agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite spre contractare 481 de proiecte,
cu o valoare totală eligibilă de 782.381.206,70
lei, prin care se solicită finanţare nerambursabilă
prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competi ti vităţii Economice” 2007-2013. Din tota-
lul proiectelor primite de aDR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanţare, au fost res-
pinse 76 şi retrase 38.

La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere
de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil
cofinanţat din Fondul European pentru Dez voltare Re-
gională. acest apel de proiecte a fost deschis pentru
Operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea şi mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiţii tangi-
bile şi intangibile pentru întreprinderi. Depunerea
aplicaţiilor s-a desfăşurat în perioada 27 octombrie
2014 - 25 noiembrie 2014. Transmiterea dosarului ce-
rerii de finanţare s-a efectuat online, pe platforma
destinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe pagina
web a MSI OIPSI, la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

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

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

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

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

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

POS CCE 2007-2013

N
r.

 p
ro

ie
ct

e
pr

el
ua

te Valoare totală
ELIGIBILĂ

- Lei -

Stadiul contractelor
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
CONTRACTATĂ

- Lei - N
r.

 c
on

tr
ac

te
re

zi
lia

te
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
REZILIATĂ

- Lei -
Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac-

 tate

Axa
1

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

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

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

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

1.1 - Operaţiunea „Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile” pentru întreprinderi

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

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

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

Axa
3

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

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

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

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


În cadrul unei conferinţe de presă,»
autorităţile publice locale au prezentat
detalii despre terminarea unor lucrări
începute în anii precedenţi, dar şi
demararea altora noi. O sumă destul de
consistentă a fost prinsă în bugetul
Primăriei Călăraşi, majoritatea banilor
urmând a fi cheltuiţi pentru reabilitarea
străzilor din municipiul nostru.

„În acest an avem aproximativ 471 miliarde
de lei, bani alocaţi pentru investiţii-lucrări în mu-
nicipiul Călăraşi. Principalele lucrări vizează în-
ceperea lucrărilor la scuarul situat pe prelungirea
Bucureşti, alei noi în Parcul Central, terminarea
lucrărilor în Parcul Dumbrava, în incinta Grădinii
Zoologice, finalizarea lucrărilor de pe străzile
Cornişei şi Progresul, demararea lucrărilor de rea-
bilitare a Variantei Nord (procedura de achiziţie
este în desfăşurare), finalizarea lucrărilor la Școa -
la 12, Grădiniţa cu 8 grupe, accesul către Sala Po-
livalentă, modernizarea halei de legume-fructe
din Piaţa Big, modernizarea străzilor Griviţa, Știr -
bei-Vodă, Muşeţelului, Panduri, Macului, Victo-
riei, Năvodari, Bucureşti, Cuza-Vodă, N. Titulescu,
aplicarea de tratament bituminos pe strada Sulfi-
nei, Speranţei şi Stadionului, amenajarea parcă-
rilor dintre blocuri.

De asemenea există DALI pentru Cartierul Mă -
gureni pentru străzile Păcii, Petroşani, Lupeni, D.
Cantemir, Rândunelelor, V. Lupu, Int. Păcii, M. Vo dă,
Vlad Țepeş, V. Conta, D. Bolintineanu, Costache
Negruzzi, Int. Petroşani, Agricultori, Viilor, Prel. V.
Conta şi, după introducerea canalizării, se va tre -
ce la modernizarea străzilor. În perioada imediat
următoare trebuie să recepţionăm DALI (n.r. Do -
cumentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie)
şi pentru 13 km de străzi din cartierul Mircea-Vodă
aferent străzilor G-ral Constantin Pantazi, Prel.
Luceafărului, Aleea Canalului, Digului, M. Vitea-
zul, Crângului, Ciocârliei, Panduri, Zăvoiului, Lucea -
fărului, Dumbravei, Năvodari, Pescăruş, Grădiş tea,
Prel. Mihai Viteazul, Prel. Panduri, Muşeţelului,
Macului şi Sulfinei. Pe lângă aceste lucrări pe care
le avem, vom avea în vedere şi realizarea unor
proiecte finanţate cu fonduri europene, aşteptăm
să vedem axele de finanţare, iar aici chiar pot să
vă spun că avem deja proiecte făcute pentru rea-
bilitarea a şapte unităţi de învăţământ, vrem să
reabilităm şi clădirea ‘Poşta Veche’, aici trebuie
să reactualizăm proiectul pe care îl avem pentru
că ştiu că sunt bani pe axa de cultură, şi mai avem
un proiect transfrontalier, cu cei de la Plovdiv, ori-
cum aşteptăm axele să vedem ce mai putem face”,
a menţionat primarul municipiului Călăraşi, Daniel
Ştefan Drăgulin, la întâlnirea cu presa. 

Sursa: obiectiv-online.ro
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Fonduri de investiţii pentru rezolvarea
problemei locurilor de parcare din Piteşti

Argeş

Conform declaraţiilor autorităţilor locale, în
bugetul de investiţii în Piteşti vor mai fi prinse încă
două parcări supraterane (pentru proiectare, ini-
ţial, urmând ca execuţia lor să se facă în funcţie
de studiile din teren).

Prima va fi vizavi de Spitalul de pediatrie (un -
de există o parcare la sol; cea planificată ar putea
avea două sau trei niveluri), iar a doua este pre-
văzută la Şcoala „Alexandru Davila” (fosta nr. 14)
de lângă Spitalul Militar. Suma alocată pentru a -

ceste investiţii este de 300.000 de lei. 
La începutul lunii ianuarie, Primăria Piteşti

anunţa că a prevăzut în bugetul din 2016 sumele
de bani necesare realizării unor studii pentru ame-
najarea a două parcări supraterane noi, pe struc-
tură metalică uşoară, cu câte un nivel fiecare.
acestea ar urma să fie amplasate în zona Poştei
din cartierul Craiovei şi în curtea interioară a blo-
cului „Fortuna” din centrul municipiului Piteşti. 

Sursa: ziarulargesul.ro

Primăria Călăraşi:
Priorităţile de investiţii în 2016

Călăraşi

http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.obiectiv-online.ro


Reţelele de apă şi canalizare vechi de zeci de ani
încep să devină istorie în Giurgiu. Operatorul principal
de apă-canal apa Service Giurgiu Sa a realizat anul
trecut mai multe lucrări de investiţii în ceea ce
priveşte modernizarea reţelelor de canalizare mena-
jeră şi a reţelelor de alimentare cu apă. Reţelele de
canalizare menajeră au fost schimbate pe fdt. Cără-
midarii Vechi, fdt Dudului, ul. Păstorului, intr. Dum-
brăveni, fdt. Vlasiei, str. Victoriei, str. Salciei, ul. Că-
rămidarii Vechi, ul. Lupeni. aici au fost schimbate
ţevile, căminele şi vanele. Sistemele de alimentare
cu apă au fost reabilitate pe str. Vlad țepeş, Str. ni-
colae Bălcescu, Piaţa Oinac, str. Dăiţei, str. Pietrelor,
str. Rozelor, zona CET, zona Hidrofor, str. Vlad țepeş,
intr. Păltiniş,  şos. Bucureşti, str. Ec. Varga, bl. 60 na-
vrom, Grădiniţa nr. 3,  bl. C40, sos. Prieteniei, bl. 75
Garsoniere Romsip, Şcoala de Muzică, Teatrul Tudor
Vianu,  bl. 21/613, zona Parc Steaua Dunării, Drumul
Serei, zona str. Vaporului- b-dul Miron nicolescu, dar
şi zona din apropierea mai multor puncte termice. Pe

lângă reabilitarea vechilor reţele de apă, operatorul
apa Service a continuat şi extinderea sistemului de
alimentare cu apă în municipiul Giurgiu. astfel au fost
alimentate în 2015 şi zonele Drumul Fermei, ul. Păs-
torului, str. Cărămidarii noi, ul. Cărămidarii Vechi,
Intr. Dâmboviţei. În unele cazuri, reţele de apă-canal
ce au fost înlocuite erau vechi de 20 de ani sau chiar
de 40 de ani în unele cazuri. 

Sursa: stirigiurgiu.ro
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Punctele termice dezafectate din municipiul Târ-
govişte, transformate în spaţii de recreere în aer liber,
cu fonduri europene! Echipa administrativă a munici-
piului Târgovişte are în plan ca pe actualul exerciţiu
financiar european să acceseze cât mai multe fonduri
externe pentru a realiza investiţii menite să schimbe
faţa municipiului reşedinţă de judeţ şi să răspundă
spectrului larg de nevoi ale târgoviştenilor.

autorităţile publice au identificat surse de fi-
nanţare nerambursabile în cadrul noului POR pen-
tru îmbunătăţirea mediului urban. astfel, au decis
să ia în calcul întocmirea unui proiect de anvergură
ce priveşte transformarea punctelor termice de-
zafectate în spaţii recreative atât pentru copii, cât
şi pentru adulţi. Este vorba despre 19 astfel de obiec -
tive termice ce vor fi transformate în locuri de re-
creere în cadrul unui proiect european în valoare de
aproape 4 milioane de euro. Tot cu bani europeni,
echipa administrativă a primăriei intenţionează să

reabiliteze şi să modernizeze şi Parcul Mitropoliei
din municipiului Târgovişte.

„Pe Axa 4, pe Prioritatea investiţională 4.2
(realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii me-
diului urban), vrem să implementăm un proiect în
valoare de aproximativ 4 milioane de euro pentru
reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor afe-
rente punctelor termice, este vorba despre 19 puncte
termice dezafectate, urmând să fie create facili-
tăţi pentru recreere. În locul punctelor termice vrem
să facem parcuri, locuri de joacă pentru copii, dar
şi alte asemenea spaţii de recreere, de care muni -
cipiul are nevoie. De asemenea, pe Prioritatea de
investiţii 4.2 este un proiect ce vizează reabilita-
rea şi modernizarea Parcului Mitropoliei din mu-
nicipiul Târgovişte, în valoare de aproximativ 2
milioane de euro”, a precizat primarul interimar
al municipiului Târgovişte, Cristian Stan. 

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Parcuri, în locul punctelor termice
dezafectate din Târgovişte

Dâmboviţa

Reţelele de apă şi canal
vechi de zeci de ani din Giurgiu, modernizate
Giurgiu

http://www.jurnaldedambovita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.stirigiurgiu.ro
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Consiliul judeţean Ialomiţa are la dispoziţie
anul acesta 149. 665.000 de lei pentru funcţiona-
rea instituţiilor din subordine, modernizarea in-
frastructurii de transport şi reţelei medico-sociale. 

Fondurile au fost repartizate în pondere de
70% pentru funcţionare, cu precizarea că toate in-
stituţiile subordonate au primit bani mai mulţi
pentru un plus de activitate şi 30% la capitolul dez-
voltare.

La capitolul drumuri judeţene, anul acesta se
vor finaliza lucrările de modernizare pe rutele Re-
viga - Miloşeşti şi axintele – Horia – limita cu jude-
ţul Călăraşi, cu un total de 25 km, dar se vor des-
chide şi şantiere noi, a precizat vicepreşedintele

CjI Ştefan Muşoiu: „În perioada 2016 - 2020 inten-
ţionăm modernizarea a 230 km de drum, din care
86 km din fonduri locale şi 142 km din fonduri eu-
ropene.” Obiectivele noi sunt: Dj 213 a Mărculeşti
- Bucu, cu o lungime de aproximativ 5 km pentru
care s-au alocat 9 milioane de lei, valoare aproape
integrală, Dj203 E, Căzăneşti - Cocora, de aproape
13 km pentru care s-au alocat 10 milioane de lei,
mai puţin de jumătate din costul total, şi Dj 203
F Griviţa – Smirna – Iazu – Scânteia – Valea Ciorii,
cu o valoare estimată la 56 de milioane de lei, pen-
tru care au fost prevăzute doar 5 milioane de lei
anul acesta.

Sursa: guraialomitei.com

230 km de drumuri reabilitate
în 2016 - 2020

Ialomiţa

Investiţii europene
pentru dezvoltarea infrastructurii sociale
şi servicii economice sociale în Ploieşti

Prahova

autorităţile publice locale»
din Ploieşti s-a întâlnit, la începutul
săptămânii trecute, cu reprezentanţii
organizaţiei Make Better, un OnG
care doreşte să implementeze în ţară
un proiect de modernizare finanţat
de Uniunea Europeană. 

Make Better vizează investiţii pentru dezvol-
tarea infrastructurii sociale şi servicii economice
sociale.

„Am discutat cu reprezentanţii organizaţiei
Make Better, care oferă sprijin pentru animarea
comunităţilor din oraşe cu peste 20.000 de locui-
tori. Ei se ocupă de strategii pentru dezvoltarea
infrastructurii sociale şi servicii economice so-
ciale. Putem primi finanţare europeană, este o
oportunitate valoroasă de abordare a situaţiei car-
tierelor mai puţin dezvoltate ale Ploieştiului. Săp-
tămâna viitoare vom avea o nouă şedinţă cu dânşii
şi cu toţi factorii din subordinea primăriei. Ne gân-
dim să atragem fonduri pentru infrastructura so-

cială, asfaltări, iluminat, ridicări topo, poate şi o
grădiniţă”, a precizat primarul interimar al Ploie-
ştiului, Cristian Ganea.

„Din primele discuţii a reieşit că această or-
ganizaţie ar avea la dispoziţie fonduri pentru 70
de oraşe, iar până acum s-au înscris cam 90. Sper
ca Ploieştiul să intre în lista de finanţare, mai ales
că bugetul pe 2016 va fi foarte sărac la capitolul
investiţii”, a menţionat Cristian Ganea.

Sursa: phon.ro

http://www.phon.ro
http://www.guraialomitei.com
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În şedinţa ordinară a Consiliului»
judeţean Teleorman de miercuri,
27 ianuarie, printre proiectele de hotărâre
dezbătute şi votate de consilieri a fost
şi cel privind aprobarea devizului general
actualizat pentru unele obiective
de investiţii ce privesc reabilitarea
şi modernizarea drumurilor judeţene.

Concret, potrivit proiectului de hotărâre,
având în vedere faptul că, de la 1 ianuarie 2016,
nivelul cotei taxei pe valoare adăugată a scăzut de
la 24% la 20%, Cj a aprobat devizul general actua-
lizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare
DJ 504, limită judeţ Giurgiu-Cernetu, km 30+ 000-
42+ 060, L=12,060 km”, devizul general actualizat
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare  DJ 504,
Alexandria (DE70)- Orbeasca de Sus- Tătărăştii  de
Sus- limită judeţ Argeş, km 54+187-110+926,
L=56,739 km”, precum şi devizul general actualizat
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi mo-
dernizare DJ 612a, Roşiorii de Vede- Balta Sărată,
km 17+527-33+649, L=16,122 km”.

judeţul Teleorman, prin Cj, are cele trei obiec -
tive de investiţii incluse la finanţare prin Programul
naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG
nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Ministerul Dezvoltării Regionale şi adminis-
traţiei Publice, prin adresa nr. 1584 din 11 ianuarie
2016, a adus la cunoştinţă măsurile necesare a fi
întreprinse pentru derularea PnDL ca urmare a mo-
dificării Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal,
precum şi pentru respectarea altor prevederi le-
gale, se arată în expunerea de motive a proiectului
de hotărâre.

De asemenea, se mai arată în proiectul de ho-
tărâre dezbătut şi votat de consilierii judeţeni, va-
loarea celor trei obiective se ridică la 193.402.185
de lei, astfel: „Modernizare DJ 504, limită judeţ
Giurgiu-Cernetu, km 30 + 000 - 42 + 060, L=12,060
km” - 30.831.903 lei; „Reabilitare  DJ 504, Alexan-
dria (DE70) - Orbeasca de Sus- Tătărăştii  de Sus-
limită judeţ Argeş, km 54+187-110+926, L=56,739
km” - 127.938.714 lei; „Reabilitare şi modernizare
DJ 612a, Roşiorii de Vede - Balta Sărată, km 17 +
527 - 33 + 649, L = 16,122 km” - 34.631.568 de lei. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro

CJ a aprobat devizul general
actualizat pentru modernizarea/reabilitarea

a trei drumuri judeţene

Teleorman

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


13Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 260 / 25 - 31 ianuarie 2016

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

REVISTA PRESEI

Obiectiv de Călăraşi / 27 ianuarie 2016

argeşul / 28 ianuarie 2016 jurnal de Dâmboviţa / 27 ianuarie 2016
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newsletter-ul „InfoRegionalSudMuntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

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

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 1 februarie 2016

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

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

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie

a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei

Publice, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor

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

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

fax: 0242/313.167.

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

