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Joi, 9 mai, Agenţia pentru»
Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat un eveniment dedicat
Zilei Europei, denumit simbolic
„Steluţe pe cerul Europei”. 

Invitaţi pentru a sărbători Ziua uniunii euro-
pene au fost elevi din clasele II – IV de la liceul
Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi, de la Școala
cu clasele I – VIII nr. 5 „Nicolae Titulescu” Călăraşi
şi de la Școala cu clasele I – VIII nr. 1 Modelu. 

Cei peste 30 de elevi, îndrumaţi de către în-
văţătorii coordonatori, au realizat o expoziţie de
colaje pe tema „Vacanţa mea europeană”, repre-
zentând simboluri naţionale din statele europene,
şi au susţinut recitaluri de cântece şi dansuri tra-
diţionale din ţările membre ale uniunii europene. 

organizarea acestei acţiuni a avut ca scop pro-
movarea unei gândiri europene şi popularizarea fe-
nomenului de „Uniune Europeană” în rândul celor
mici, precum şi informarea lor despre investiţiile
realizate la nivelul regiunii Sud Muntenia, cu aju-
torul fondurilor ReGIo.

Ziua de 9 Mai reprezintă o zi a bucuriei de a
fi împreună şi a voinţei de solidaritate a marii co-
munităţi din care fac parte cetăţenii europei
unite, care s-a construit de-a lungul deceniilor ca
o unitate în diversitate.

Copiii au fost premiaţi de liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia

În încheierea evenimentului micuţii au gustat din prăjiturile şi
tortul tematic oferite de Ziua europei

la evenimentul organizat la sediul AdR Sud Muntenia au participat elevi de la liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi,
Școala cu clasele I - VIII nr. 5 „Nicolae Titulescu” Călăraşi şi Școala cu clasele I - VIII nr. 1 Modelu

Ziua Uniunii Europene,
sărbătorită la ADR Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Întâlnire de lucru la ADR Sud Muntenia pentru
medierea situaţiei juridice a platformei SIDERCA SA 

În data de 9 mai, Agenţia pentru»
Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a găzduit în sala de şedinţe o întâlnire
de lucru, ce a avut ca temă rezolvarea
situaţiei de pe platforma SIDERCA SA,
la care au participat toţi factorii
de decizie implicaţi.

dintre participanţii la acest eveniment amin-
tim reprezentanţii conducerii AVAS România, pre-
şedintele Adrian Volintiru şi vicepreşedintele Stan
Popa, primarul municipiului Călăraşi, daniel Ștefan
drăgulin, preşedintele Camerei de Comerţ, Indus-
trie şi Agricultură Călăraşi, Marian drăgan, prefec-
tul judeţului Călăraşi, Iacob George, precum şi re-
prezentanţii societăţilor SAInT GoBAIn GlASS, Te-
nARIS SIlCoTuB SA, donAlAM SA şi RHenuS SRl
Germania.

În cadrul şedinţei s-au identificat principalele
probleme şi s-au stabilit soluţii şi termene în care
să se încadreze acţiunile ulterioare de rezolvare a
situaţiei de la SIdeRCA, ce a intrat în faliment în
anul 2000.

directorul AdR Sud Muntenia a declarat cu
această ocazie că „există premise importante ca
din viitorul Program Operaţional Regional 2014 –
2013 să poată fi finanţate pe de o parte deconta-

minarea siturilor, iar pe de altă parte realizarea
unor structuri de afaceri. În ceea ce ne priveşte,
ne manifes tăm toată deschiderea pentru depune-
rea unor astfel de aplicaţii”.

Conducerea AVAS România i-a asigurat pe cei
prezenţi de sprijinul total în rezolvarea cât mai ra-
pidă a acestei probleme, menţionând că situaţia
este monitorizată la nivel guvernamental şi de pre-
mierul Victor Ponta. Preşedintele AVAS, Adrian Vo-
lintiru, a declarat în acest sens că se doreşte revi-
talizarea industriei prin realizarea de investiţii pe
această platformă şi, totodată, crearea de noi lo-
curi de muncă.

liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, a declarat că „există premise importante ca din viitorul Program Operaţional să poată fi finanţate
activităţi de decontaminare a siturilor şi realizarea unor structuri de afaceri”

la şedinţă au participat şi reprezentanţi ai societăţilor comerciale
de pe platforma SIdeRCA SA, precum şi presa locală

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Analiza stadiului implementării POSCCE
Vineri, 10 mai, directorul»

Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat
a participat la întâlnirea de lucru
privind stadiul implementării POSCCE. 

la evenimentul, ce a avut loc la sediul Ministe -
rului economiei, au participat ministrul economiei,
Varujan Vosganian, ministrul fondurilor europene,
eugen Teodorovici, secretarul de stat din Ministerul
economiei, Adrian Ciocănea, şi reprezentanţi ai
Agenţiilor pentru dezvoltare Regională (AdR) şi ai
Autorităţii de Management pentru Programul ope-
raţional Sectorial „Creş terea Competitivităţii Eco-
nomice” (AM PoSCCe) cu privire la stadiul acti -
vităţilor prevăzute în calendarul aferent deblocării
Programului PoSCCe. 

În cadrul întâlnirii au fost analizate măsurile lua -
te în scopul preluării de către AdR-uri a activităţilor
aferente Axei 1 – IMM, în vederea îndeplinirii condiţii -
lor necesare cerute de Comisia europeană, care vor fi
verificate şi de către Autoritatea de Audit din România.

În prezent, AdR-urile au preluat toate proiec-
tele neevaluate, respectiv 1.656, aferente investi -
ţiilor mici şi au încheiat evaluarea administrativă,
urmând ca acestea să treacă în etapa de evaluare
tehnică în cursul lunii mai a.c.. Au fost preluate,
totodată, mai mult de 50% din proiectele aflate în
derulare, în următoarele două săptămâni fiind pre-
luate toate acesta, de până la 1.300.

de asemenea, au fost definitiva te toate pro-
cedurile necesare ca AdR-urile să poată desfăşura,
începând cu sfârşitul lunii mai, întregul pachet de
activităţi pentru Axa 1 - IMM.

Vizită împreună cu jurnaliştii
la proiecte finanţate

în cadrul Regio
Marţi, 14 mai, Autoritatea de

Management din cadrul Ministeru -
lui dez voltării Regionale şi Admi-
nistraţiei Pu blice, împreună cu
AdR Sud Muntenia vor organiza o
vizită la proiecte Regio în regiu-
nea de dezvoltare Sud Muntenia.
Cu această ocazie vor fi vizitate
două proiecte finanţate cu fonduri
nerambursabile Regio la nivelul ju -
deţului Prahova.

Cele două obiective ce vor fi vi -
zitate împreună cu jurnaliştii sunt:
Centrul de Recuperare şi Re a bilita -
re neuropsihiatrică pentru Per soa -
ne Adul te cu Handicap urlaţi (titlul
proiectului: „Lucrări demoderniza -
re, reţele uti lităţi, facili tăţi de acces
şi dotări la C.R.R.N.P.A.H. Urlaţi, ju-
deţul Praho va”) şi Calea daciei din
municipiul Câm pina (ti tlul proiec-
tului: „Modernizare Ca lea Daciei”).

Totodată, va fi prezentat sta -
diul de implementare a Programu -
lui operaţional Regional 2007 -
2013 la nivel naţional, precum şi
la nivelul regiunii de dezvoltare
Sud Muntenia.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare
neuropsihiatrică pentru Persoane
Adul te cu Handicap urlaţi

Premierul Victor Ponta

În cadrul şedinţei de
Guvern din data de 8 mai,
în cuvântul de deschidere a
întâlnirii de lucru, primul-
ministru Victor Ponta a
declarat că „POR a fost
deblocat şi funcţionează
foarte bine. (...) avem
120% supracontractare.
Însă a fost un efort şi
este un efort absolut
gigantic.”

Sursa: http://www.gov.ro/de-
clara-ii-sus-inute-de-primul-minis-
tru-victor-ponta-la-inceputul-edin-
ei-de-guvern__l1a119963.html

DECLARAŢIA SĂPTĂMÂNII

http://www.gov.ro/declara-ii-sus-inute-de-primul-ministru-victor-ponta-la-inceputul-edin-ei-de-guvern__l1a119963.html
http://www.gov.ro/declara-ii-sus-inute-de-primul-ministru-victor-ponta-la-inceputul-edin-ei-de-guvern__l1a119963.html
http://www.gov.ro/declara-ii-sus-inute-de-primul-ministru-victor-ponta-la-inceputul-edin-ei-de-guvern__l1a119963.html
http://www.gov.ro/declara-ii-sus-inute-de-primul-ministru-victor-ponta-la-inceputul-edin-ei-de-guvern__l1a119963.html
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Catalogul Surselor
de Finanţare - mai 2013

AdR Sud Muntenia a publicat pe site-ul insti-
tuţiei, www.adrmuntenia.ro, Catalogul surselor de
finanţare nerambursabilă active în luna mai.

Pentru oportunităţile de finanţare disponibile
pentru această lună, publicaţia poate fi accesată
la secţiunea Bibliotecă - documente utile, link:
http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/do-
cumente-utile.html.
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Ministerul Fondurilor Europene:
Trimitem CE până la sfârşitul lunii proiectul

cu priorităţile pentru utilizarea fondurilor UE
Ministerul Fondurilor Europene»

informează că va definitiva şi transmite
Comisiei Europene, până la sfârşitul
acestei luni, proiectul Acordului de
Parteneriat al României privind
priorităţile de utilizare a fondurilor
europene alocate în perioada 2014 - 2020.

„Acest document va sta la baza negocierilor
cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru sta-
bilirea modului în care vor fi utilizate fondurile UE.
Acordul de Parteneriat va fi supus aprobării Gu-
vernului României şi apoi va fi transmis, informal,
Comisiei Europene până la sfârşitul acestei luni”,
se precizează într-un comunicat de presă al Minis-
terului fondurilor europene.

de asemenea, în şedinţa de Guvern din data
de 8 mai a fost aprobat un memorandum prin care
se cere ministerelor să transmită până în 15 mai
Ministerului fondurilor europene documentele ne-
cesare întocmirii acestei variante de proiect pen-
tru Acordul de Parteneriat.

Ministerele responsabile cu elaborarea strate-
giilor sectoriale vor trebui să transmită Mfe rezul-
tatele analizelor socio-economice pe domenii, ce
identifică nevoile de dezvoltare, precum şi priori-
tăţile propuse pentru a fi finanţate din fonduri ue.
Mfe trebuie să primească de la ministere până la

15 mai şi estimarea alocărilor financiare privind
obiectivele tematice şi priorităţile de finanţare
aferente domeniului de competenţă, respectiv sta-
diul de îndeplinire a condiţionalităţilor ex-ante.

documentele transmise de ministere vor ţine
cont de recomandările Ce şi de angajamentele asu-
mate de partea română în faţa Comisiei în timpul
primelor două reuniuni tehnice desfăşurate până
în prezent în cadrul dialogului informal pentru pre-
gătirea perioadei de programare 2014 - 2020. În
continuare, negocierile cu reprezentanţii Comisiei
se vor desfăşura în cadru informal până la aproba-
rea regulamentelor europene pentru perioada
2014 - 2020.

Memorandumul aprobat de Guvernul României
prevede şi înfiinţarea unui grup de lucru coordonat
de Mfe, din care vor face parte reprezentanţi ai
Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi ai Ministerului Agriculturii şi dezvoltării
Rurale, care trebuie să finalizeze, până la mijlocul
lunii iunie, o propunere a sistemului de manage-
ment şi control al fondurilor europene în perioada
2014 - 2020.

În perioada 2014 - 2020, România urmează să
beneficieze de fonduri în valoare de peste 39 mi-
liarde de euro. din această sumă, alocarea afe-
rentă politicii de coeziune reprezintă aproximativ
21,8 miliarde de euro.

Sursa: www.mediafax.ro

http://www.mediafax.ro
http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html
http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Beneficiarii de fonduri europene»
vor încasa peste 1,4 miliarde de lei
până pe 7 iunie, ca urmare a aprobării
de către Guvernul României a unui
nou împrumut de la Trezoreria Statului,
conform unui comunicat de presă.

„Guvernul României a aprobat un nou împru-
mut în valoare de peste 1,4 miliarde de lei, care
va permite efectuarea de plăţi către beneficiari,
demonstrând încă o dată angajamentul nostru de
a ajunge la zi cu plata facturilor. Noul împrumut
facilitează în acelaşi timp accelerarea absorbţiei,
deoarece sumele eligibile plătite beneficiarilor
urmează să fie rambursate de Comisia Europeană
după transmiterea, în cel mai scurt timp, a docu-
mentelor necesare”, a declarat ministrul fonduri-
lor europene, eugen Teodorovici.

Împrumutul aprobat de Guvern va fi utilizat
pentru achitarea facturilor restante, dar şi pentru
efectuarea de plăţi în termenele prevăzute în con-
tractele de finanţare.

Suma alocată va fi folosită pentru efectuarea
de plăţi către beneficiarii fondurilor contractate

prin intermediul a cinci progra me: Programul ope-
raţional Sectorial Mediu, Programul operaţional
Sectorial Creşterea Competitivităţii economice,
Programul operaţional Sectorial dezvoltarea Re-
surselor umane, Programul ope raţional Regional,
respectiv Programul operaţional dezvoltarea Ca-
pacităţii Administrative. 

Cele mai mari sume au fost alocate Autorită-
ţilor de Management pentru plata beneficiarilor de
finanţări contractate prin intermediul Programului
operaţional Sectorial Mediu - peste 420 milioane
de lei, Programul operaţional Sectorial dezvolta-
rea Resurselor umane - peste 405 milioane de lei,
respectiv Programul operaţional Regional - circa
350 milioane de lei.

Sumele menţionate urmează să fie achitate be -
neficiarilor de fonduri până la data de 7 iunie 2013.
Actul normativ aprobat în şedinţa de Guvern im-
pune termene mai reduse pentru efectuarea plă-
ţilor către beneficiari, dar şi pentru transmiterea
documentelor necesare pentru rambursarea fon-
durilor de către Comisia europeană, se menţio-
nează în comunicat.

Sursa: www.bursa.ro
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Beneficiarii de fonduri europene vor încasa
peste 1,4 miliarde de lei până pe 7 iunie
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România şi Bulgaria vor acţiona în comun pentru
protejarea a trei zone umede transfrontaliere

România şi Bulgaria vor acţiona»
în comun pentru protejarea a trei
zone umede transfrontaliere,
o scrisoare comună a celor două state
fiind transmisă către secretariatul
Ramsar, a anunţat, vineri,
Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice (MMSC).

„La iniţiativa ministrului mediului, Rovana
Plumb, împreună cu ministrul bulgar al mediului
şi apelor, Julian Popov, a fost transmisă o scrisoare
comună a celor două state către Secretariatul Ram -
sar în vederea desemnării şi certificării a trei situri
transfrontaliere ca zone umede protejate de im-
portanţă transfrontalieră”, se arată în comunica-
tul MMSC.

Articolul 5 al Convenţiei Ramsar stipulează că
părţile contractante se consultă reciproc cu privire
la punerea în aplicare a obligaţiilor ce decurg din
convenţie, în special în cazul unei zone umede ce
se întinde pe teritoriul mai multor părţi contrac-

tante sau în cazul în care un sistem de apă este îm -
părţit de către părţile contractante. Acestea tre-
buie, în acelaşi timp, să coordoneze şi să sprijine po -
liticile şi reglementările actuale şi viitoare privind
conservarea zonelor umede, a florei şi faunei lor.

Activităţile coordonate şi comune de conser-
vare şi gestionare a acestor ecosisteme transfron-
taliere sunt puternic susţinute de directivele uni-
unii europene, precum şi includerea acestora în
„Natura 2000” - reţeaua de arii protejate a ue.
astfel. Secretariatul Ramsar salută această decla-
raţie transfrontalieră de zone umede protejate şi
aşteaptă cu interes să afle mai multe despre ge-
stionarea de succes şi activităţile de conservare
desfăşurate în mod comun de cele două state.

Până la această dată, România a desemnat 19
zone umede de importanţă internaţională, cu o su-
prafaţă de 1,156 milioane de hectare, din care trei
sunt reprezentate de cele transfrontaliere menţio-
nate mai sus: Iezerul Călăraşi (Ro) - Srebarna (BG),
Suhaia (Ro) - Belene Islands Complex (BG) şi Bistret
(Ro) - Ibisha Island (BG).

Sursa: www.agerpres.ro

România a desemnat 19 zone umede de importanţă internaţională, cu o suprafaţă de 1,156 milioane de hectare

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


Raportul Strategic naţional 2012 propune ca Planurile de dezvoltare Regională să fie utilizate ca „filtru” în promovarea cu prioritate a unor
proiecte de interes regional, care să aibă consensul Consiliului pentru dezvoltare Regională prin aprobarea unor liste regionale de proiecte
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Stadiul POR, reflectat
în Raportul Strategic Naţional 2012

Cerinţa de a trimite „Rapoarte»
Strategice Naţionale” referitoare la
implementarea Politicii de Coeziune
(PC) a fost introdusă în perioada de
programare 2007 - 2013. Scopul
acestor rapoarte este de a creşte
transparenţa şi responsabilitatea
privind progresele naţionale de
aplicare ale PC. Rapoartele sunt,
prin urmare, un instrument important
pentru a monitoriza realizarea
obiectivelor convenite.

Raportul Strategic naţional 2012 (RSn 2012)
prezintă într-o manieră succintă stadiul implemen-
tării programelor operaţionale şi contribuţia aces-

tora la realizarea priorităţilor stabilite prin Cadrul
Strategic naţional de Referinţă 2007 - 2013 (CSnR).
RSn 2012 prezintă rezultatele aşteptate, plecând
de la indicatorii asumaţi prin proiectele contrac-
tate la 30 iunie 2012.

Programul operaţional Regional (PoR) 2007 -
2013 are un buget total de 4,38 miliarde de euro,
din care 3,72 miliarde euro fonduri ue. Programul
este finanţat din fondul european pentru dezvol-
tare Regională prin intermediul a 6 Axe prioritare
cu 15 domenii Majore de Intervenţie (dMI).

Valorile estimate ale indicatorilor CSnR au
avut ca bază o ţintă de absorbţie de cel puţin 90%
(în 2015). evoluţiile înregistrate în perioada 2007
- 2012 oferă premisele unei rate a absorbţiei apro-
piată de ţinta stabilită pentru PoR.

la 30 iunie 2012, în cadrul PoR, erau depuse

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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8.131 de proiecte, cu valoare solicitată de 12,5 mld.
eu ro, din care contribuţia ue 7,6 mld. euro (204%
din alocare). Au fost aprobate 3.432 de proiecte,
în valoare de 5,8 mld. euro, contribuţia ue fiind
de 3,7 mld. euro (99,4% din fondurile alocate). nu -
mă rul contractelor de finanţare semnate era de
2.996, în valoare de 5,2 mld. euro, din care contri -
buţia fedR era 3,2 mld. euro (86,5% din alocare).

existau linii de finanţare avansate din punctul
de vedere al implementării - dMI 2.1 „Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi
urbane şi şosele de centură”, cu o valoare a con-
tractelor peste nivelul alocării (118,6%) şi cel mai
mare procent privind plăţile către beneficiari (cca
65%). la polul opus se afla dMI 1.1 „Planuri inte-
grate de dezvoltare urbană”, unde, deşi s-a con-
tractat 74,3% din valoarea alocării, plăţile către
beneficiari erau sub media programului (10%) din
cauza întârzierilor înregistrate în lansarea opera-
ţiunii. dificultăţi s-au înregistrat şi în cazul dMI 4.2
„Reabilitarea siturilor industriale poluate”, unde,
din cauza numărului redus al proiectelor, AM PoR a
propus şi Ce a aprobat realocarea sumei de 178,35
mil. euro către alte dMI.

În cazul dMI 5.3 „Promovarea potenţialului
turistic”, plăţile către beneficiari erau de doar 4,5%
din suma contractată din cauza volumului foarte
mare de proiecte (peste 300) şi al numărului mic
de persoane care verificau cererile de rambursare
(3 echipe).

Pentru a lărgi aria de finanţare spre eficienţa
energetică a fost introdus un nou domeniu, respec-
tiv dMI 1.2 „Sprijin pentru măsuri privind eficienţa
energetică a clădirilor rezidenţiale”.

Totodată, PoR a contribuit la diminuarea efec-
telor crizei economice prin creşterea numărului lo-
curilor de muncă create în cadrul proiectelor im-
plementate. Astfel, dacă prin proiectele finalizate
s-au creat 1.647 de locuri de muncă (11% din ţinta
propusă pentru 2007 - 2013), prin contractele de
finanţare încheiate vor fi create minimum 15.000
de locuri de muncă (conform proiectelor contrac-
tate până la 30 iunie 2012, se vor realiza 17.694).

dintre recomandările pentru perioada actuală
se remarcă:

realizarea unei analize pentru identificarea ne-•
voilor reale în ceea ce priveşte pregătirea de pro-
iecte destinate susţinerii mediului de afaceri re-
gional;

reformarea sistemului de evaluare a proiectelor•
prin asigurarea accesului rapid la evaluatori inde-
pendenţi;

responsabilizarea suplimentară a organismelor•
Intermediare cu privire la întocmirea contractului
de finanţare şi o mai bună comunicare între AM şi
oI;

limitarea posibilităţii de prelungire a contrac-•
telor de finanţare.

Pentru perioada următoare de programare, se
recomandă:

corelarea necesităţilor de investiţii în structu-•
rile de sprijinire a afacerilor cu nevoile regionale;

intensificarea eforturilor de informare a autori-•
tăţilor publice locale cu privire la oportunităţile
de cooperare cu mediul de afaceri şi cu cel acade-
mic;

menţinerea schemei de ajutor de stat pentru•
reabilitarea siturilor industriale degradate, dar cu
realizarea unei liste de potenţiale proiecte, precum
şi utilizarea asistenţei tehnice pentru pregătirea
proiectelor;

înlocuirea schemelor clasice de grant cu scheme•
de finanţare combinate (credit şi grant);

implicarea mai activă a sistemului bancar în se-•
lectarea şi finanţarea proiectelor adresate mediu-
lui de afaceri;

proiectele destinate dezvoltării turismului ar•
trebui diferenţiate pentru cele două sectoare, pu-
blic şi privat. Cele depuse de autorităţi publice lo-
cale ar trebui orientate spre investiţii de interes
public în infrastructură, în timp ce resursele pri-
vate ar trebui orientate spre proiecte cu valoare
adăugată mare în zone de acţiune prioritară;

proiectele depuse de microîntreprinderi - înlo-•
cuirea analizei cost - beneficiu cu analiza cost -
eficacitate, îmbunătăţirea Grilei de selecţie a pro-
iectelor şi eficientizarea procedurilor de comuni-
care.

În final, se propune ca Planurile de dezvoltare
Regională să fie utilizate ca „filtru” în promovarea
cu prioritate a unor proiecte de interes regional,
care să aibă consensul Consiliului pentru dezvol-
tare Regională, prin aprobarea unor liste regionale
de proiecte.

Aceste liste de proiecte pot contribui la o mai
bună fundamentare a alocărilor regionale şi la eli-
minarea acelor proiecte fără impact local.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

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

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.

Până în data de 13 mai 2013, la sediul Agenţiei
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 890 de proiecte, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţio-
nal 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 urbane.

Până în prezent au fost semnate 487 de con-
tracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă so-
licitată de 2.878.585.786,02 lei. din cele 487 de con-
tracte sem nate, 33 de proiecte au fost reziliate.

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro -
movarea potenţialului turistic şi crearea infras-
tructurii necesare în scopul creşterii atractivi-
tăţii României ca destinaţie turistică”, alocarea
financiară în valoare de 150.355.934 de euro este
distribuită la nivel naţional.

* * *
Coordonatele organismului Intermediar pen-

tru dMI 5.3 al PoR: direcţia Gestionare fonduri Co-
munitare pentru Turism din cadrul Ministerului eco-
nomiei, în calitate de organism Intermediar, Blvd.
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
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Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Călăraşi pentru Graniţa România - Bulgaria

a sărbătorit Ziua Europei 
De Ziua Europei, Secretariatul»

Tehnic Comun al Programului de
Cooperare Transfrontalieră România -
Bulgaria 2007 - 2013 din cadrul
Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi pentru
Graniţa România - Bulgaria (BRCT
Călăraşi) a organizat opt acţiuni în
oraşe din aria eligibilă a Programului,
respectiv Călăraşi, Craiova, Drobeta
Turnu Severin, Silistra şi Pleven,
pentru a sărbători pacea şi unitatea în
Europa.

Acţiunea centrală s-a desfăşurat la sediul BRCT
Călăraşi, care şi-a deschis porţile tinerilor elevi ai
Colegiului economic Călăraşi şi ai liceul Profesio-
nal de economie, Administraţie şi Servicii „Atanas
Burov” Silistra. 

Informaţiile furnizate s-au concentrat pe
ideea accesibilităţii şi transparenţei utilizării fon-
durilor uniunii europene, concomitent cu rolul Co-
munităţii europene. În cadrul acţiunii au fost di-
seminate informaţiile privitoare la istoricul uniunii
europene şi programul operaţional aflat în deru-
lare între cele două state şi au fost furnizate răs-
punsuri la întrebările adresate de către invitaţi. 

Caracteristic vârstei, tinerii s-au dovedit inte -

resaţi atât de activitatea desfăşurată de instituţie,
cât şi de rezulatele concrete ale Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi şi şi-au
exprimat opiniile cu privire la uniunea europeană
şi cooperarea transfrontalieră prin reprezentări
grafice de tip graffitti pe panourile special ame-
najate în acest scop.

Seria de acţiuni din Călăraşi a continuat cu vi-
zitele la liceul Teoretic „Mihai Eminescu” şi Cole-
giul naţional „Barbu Știrbei”, pentru a disemina in -
formaţii caracteristice evenimentului. În partene-
riat cu Primăria Municipiului Călăraşi, în zona pie-
tonală din centrul oraşului a fost amenajat un stand
de promovare a programului şi a suportului oferit de
uniunea europeană în dezvoltarea zonei de graniţă.

În teritoriu, echipe ale BRCT Călăraşi au des -
făşurat acţiuni de distribuire de materiale infor-
mative şi promoţionale, de diseminare a informa -
ţii lor de bază despre Ziua europei şi a ideilor ce au
condus la formarea uniunii europene şi de promo-
vare a Programului, în scopul îmbunătăţirii percep-
ţiei populare cu privire la uniunea europeană. 

„Acţiunile concentrate în jurul Zilei Europei
organizate cu tradiţie de BRCT Călăraşi au drept
scop conştientizarea tinerilor cu privire la impor-
tanţa dezvoltării unei cetăţenii europene active.
Succesul lor stă în spiritul constructiv şi pozitiv al
adolescenţilor.”, a declarat privitor la acest eve-
niment nicoleta Mincu, directorul executiv al BRCT
Călăraşi.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Magiunul de Topoloveni,
promovat cu bani europeni

Comisia Europeană a aprobat 22»
de programe destinate să promoveze
produsele agricole în Uniunea
Europeană şi în ţările terţe. Printre
ele se află şi magiunul de Topoloveni.

Comisia europeană a aprobat 22 de programe
destinate să promoveze produsele agricole în uni-
unea europeană şi în ţările terţe. În cadrul progra-
melor aprobate se află şi cel propus de SC Sonim-
pex Topoloveni, în comun cu un consorţiu de pro-
duse din Grecia – doP/IGP. Programul are o durată
de trei ani, cu un buget total de 4.180.110 euro,
din care partea aferentă Sonimpex Topoloveni este
de 981.613 euro. Produsul promovat va fi gemul de
prune de Topoloveni, iar din partea Greciei vor fi
promovate diferite produse cu denumire prote-
jată. după cum a declarat Marius Stroescu, direc-
torul executiv al APIA Argeş, „contractul de finan-

ţare între APIA şi Sonimpex se poate încheia în 90
de zile de la data notificării deciziei de aprobare
de către Comisia Europeană. După această peri -
oadă este necesară aprobarea prelungirii termenu -
lui de către UE”. 

Sursa: www.ziarulargesul.ro

Argeş

Călăraşi a depus cererea de finanţare
privind anveloparea blocurilor prin Regio

Municipiul Călăraşi a depus»
prima cerere de finanţare privind
anveloparea blocurilor de locuinţe,
fiind astfel primul municipiu reşedinţă
de judeţ din regiunea Sud Muntenia
care s-a înscris în cursa de obţinere
a finanţării acestui tip de proiecte
cu bani europeni nerambursabili
prin Regio.

Aplicaţia cu titlul „Reabilitarea termică a blo-
curilor de locuinţe A9, A20, A21 şi A23 din muni-
cipiul Călăraşi”, care vizează patru blocuri cu 128
apartamente, a fost depusă pentru a obţine finan -
ţare prin PRoGRAMul oPeRAţIonAl ReGIonAl
2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvol-
tării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”,
domeniul Major de Intervenţie 1.2 „Sprijinirea in -
vestiţiilor în eficienţă energetică a blocurilor de

locuinţe”.
Valoarea totală a proiectului este de 2.511.598,40

lei, inclusiv TVA (din care 1.372.652,60 lei constituie
asistenţă financiară nerambursabilă); 20% reprezintă
cofinanţarea asigurată de aplicant (Municipiul Călă -
raşi) şi alţi 20%, cofinanţarea asigurată de Asociaţia
de Proprietari nr. 7.

Municipiul Călăraşi va plăti în primă fază atât
contribuţia proprie, cât şi contribuţia asociaţiei de
proprietari, urmând ca, după implementarea pro-
iectului, să înceapă recuperarea într-o perioadă de
cinci ani, în rate lunare egale, a sumelor datorate
de către proprietari.

Acest proiect se înscrie în lista iniţiativelor şi
preocupărilor Primăriei Călăraşi de a contribui la
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor
municipiului, precum şi a aspectului urbanistic,
atât în centrul oraşului, cât şi în celelalte zone,
prin proiectele ce vor urma.

Sursa: www.arenamedia.ro

Călăraşi

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


În data de 10 mai 2013, excelenţa Sa domnul
Philippe Beke, Ambasadorul Belgiei în România, a
vizitat municipiul Giurgiu cu ocazia Mesei rotunde
cu te ma: oportunităţi de cooperare şi inves tiţii în
judeţul Giurgiu. Întâlnirea de lucru a avut loc în
sala de şedinţe a Consiliului judeţean Giurgiu.

organizat în parteneriat cu Cj Giurgiu, eveni-
mentul s-a adre sat sectoarelor de resort cu atribu -
ţii în promovarea şi asigurarea unei sustena bilităţi
a dezvoltării economice şi creş terii gradului calităţii

vieţii populaţiei ju deţului Giurgiu, precum şi ad -
ministraţiei publice locale, reprezen tan ţilor me-
diului de afaceri belgian activ în România, dar şi
reprezentanţilor oamenilor de afaceri străini şi au-
tohtoni care desfă şoa ră activităţi comerciale de
referinţă la nivel local, având pe ordinea de zi dez-
baterea posibilităţilor de investiţii şi fa cilităţilor
ce ar putea fi oferite investitorilor străini în jude -
ţul Giurgiu.

Sursa: www.cjgiurgiu.ro
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„Promovarea potenţialului turistic
al judeţului Dâmboviţa”, la ora bilanţului

În weekend, Hotelul Peştera situat în Parcul na -
tural Bucegi a găzduit conferinţa naţională din ca-
drul proiectului „Promovarea potenţialului turistic
al judeţului Dâmboviţa”, finanţat din fonduri eu-
ropene prin Programul operaţional Regional 2007-
2013. Beneficiarul proiectului este Consiliul jude-
ţean dâmboviţa, iar grupul ţintă este format din
reprezentanţi ai ministerului de resort, ai autori-
tăţilor locale, agenţiilor de turism, asociaţiilor pro-
fesionale şi ziariştilor din turism. Conferinţa a în-
cheiat un proiect încadrat în obiectivul general al
Axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promo-
varea turismului”, domeniul major de intervenţie
5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atrac-
tivităţii României ca destinaţie turistică”. 

Axa implementează elemente ale Strategiei
naţionale de dezvoltare Regională a Planului na-
ţional de dezvoltare şi contribuie, alături de cele-
lalte Programe operaţionale, la realizarea obiec-
tivului Strategiei naţionale de dezvoltare Regio-
nală şi al Cadrului naţional Strategic de Referinţă,
respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare
economică şi socială dintre România şi media dez-
voltării statelor membre ale ue. 

Proiectul „Promovarea potenţialului turistic al
judeţului Dâmboviţa” a fost promovat şi implemen-

tat prin parteneriatul dintre Consiliul judeţean dâm -
boviţa şi Asociaţia „Solidaritate, Implicare, Progres”
Târgovişte. În cadrul acestui parteneriat, Consiliul
judeţean dâmboviţa a fost lider şi a asigurat cofinan -
ţarea proiectului, precum şi realizarea tuturor acti vi -
tăţilor înscrise în proiect, iar Asociaţia a fost partener
în proiect şi a realizat întreaga documentaţie tehni -
că necesară dosarului de finanţare. Contractul de fi -
nanţare a fost semnat în data de 1 martie 2011, iar
bugetul proiectului a fost de 1.029.612 lei, din care
822.771,65 lei reprezintă finanţare nerambursabilă
din fondul european de dezvoltare Regională, iar
17.048,35 lei reprezintă cofinanţarea Consiliului ju-
deţean dâmboviţa, care a asigurat, în plus, şi cheltu -
ielile neeligibile (TVA), în valoare de 189.792 de lei. 

obiectivul proiectului a constat în promovarea
potenţialului turistic al judeţului dâmboviţa şi in-
cluderea acestuia într-un sistem integrat şi infor-
matizat al ofertei turistice româneşti. În conse-
cinţă, proiectul şi-a propus realizarea unui portal
de informaţii turistice, a primului ghid turistic şi
primei hărţi turistice ale judeţului dâmboviţa, în
ediţii bilingve, precum şi realizarea a 5 tipuri de post -
card-uri, două producţii de film de promovare tu-
ristică şi participarea la patru ediţii consecutive
ale Târgului naţional de Turism. 

Sursa: www.ziardambovita.ro

Dâmboviţa

Vizita Ambasadorului Belgiei în România:
Oportunităţi de cooperare şi investiţii

în judeţul Giurgiu

Giurgiu

http://www.ziardambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.cjgiurgiu.ro
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Programul Biblionet,
lansat la Sălcioara şi Borduşani

Alte două biblioteci comunale din judeţul Ialo -
miţa, cele din Sălcioara şi, respectiv, Borduşani, se
vor înscrie, în această săptămână, pe lista beneficia-
rilor programului Biblionet, numărul total al acestora
urmând să ajungă astfel la aproximativ 50.

la Sălcioara, lansarea oficială a programului va
avea loc miercuri, 15 mai, în vreme ce reprezentanţii
Bibliotecii judeţene „Ștefan Bănulescu“ Ialomiţa vor
ajunge la Borduşani, o zi mai târziu. Ambele eveni-
mente se vor bucura de prezenţa autorităţilor locale,
dar şi a oamenilor de cultură din Ialomiţa.

odată cu programul Biblionet, fiecare bibliotecă
va fi dotată cu calculatoare şi e chipament IT de ul-
timă generaţie, în valoare de aproximativ 3.000 de

dolari. Cele două biblioteci comunale vor primi astfel
calculatoare, routere wireless, camere web, căşti,
imprimante, scannere, videoproiectoare şi ecrane de
proiecţie.

Până la sfârşitul lunii în curs, alte şase biblioteci
ialomiţene vor beneficia de programul Biblionet şi,
astfel, runda a IV-a de implementare a acestui program
în Ialomiţa se va încheia. Biblionet este un program
multianual ce facilitează cetăţenilor judeţului accesul
gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de
biblioteci publice moderne. Prin cursurile de formare şi
tehnologia furnizată, programul Biblionet ajută biblio -
tecile să asigure noi servicii în comunităţile locale.

Sursa: www.observator24.ro

Ialomiţa

S-au împlinit 50 de ani
de la înfiinţarea Muzeului Ceasului

la începutul lunii mai s-au împlinit 50 de ani
de când a luat fiinţă expoziţia ce a stat la baza în-
fiinţării Muzeului Ceasului din Ploieşti care poartă
numele ctitorului său - profesorul nicolae Simache.
Reprezentanţii muzeului au organizat o serie de
evenimente pentru a marca împlinirea celor cinci
decenii de activitate în instituţie - unica de acest
fel din ţară şi una dintre cele mai vizitate din Pra-
hova. „Pe 6 mai 1963, în clădirea Palatului Culturii
din Ploieşti, într-o sală de 54 de metri pătraţi, se
deschidea expoziţia numită ‘Ceasul de-a lungul vre-
mii’, cu 104 piese de referinţă din istoria orologe-
riei. Aceasta fusese gândită ca o fază preliminară
constituirii unui muzeu al ceasului la Ploieşti”, a
precizat elisabeta Savu, coordonatoarea muzeului,
în cadrul unei conferinţe de presă. 

Cu 50 de ani în urmă erau expuse piese din co-
lecţia Muzeului Regional de Istorie din Prahova, ce
era condus atunci de profesorul nicolae Simache, şi
piese ce fuseseră achiziţionate de către muzeu, de
la un cunoscut colecţionar al acelor vremuri din Bu-
cureşti. Printre exponatele ce puteau fi admirate în
1963 se regăseau: ceasurile lui Vasile Alecsandri şi
Alexandru Ioan Cuza, cadrane solare, o nisiparniţă,
o clepsidră, ceasuri - tablou etc.

expoziţia a atras în scurt timp atenţia unui pu-
blic numeros şi a devenit cunoscută, astfel încât era
tot mai necesară constituirea unui muzeu, mai ales
că Muzeul Regional de Istorie demarase o campanie
susţinută de achiziţie a mai multor ceasuri de mare
valoare. la sfârşitul anului 1971, pentru găzduirea
muzeului a fost repartizată clădirea în care acesta
funcţionează astăzi - un monument de arhitectură
de la sfârşitul secolului al XIX-lea ce a aparţinut ma-
gistratului şi politicianului luca elefterescu. după
o serie de lucrări de amenajare, muzeul a fost des-
chis oficial în mai 1972. din păcate, profesorul ni-
colae Simache se stinsese din viaţă cu câteva luni
înainte. În anul 1991, mai multe piese ale muzeului
ploieştean erau trimise, pentru prima dată, la o ex-
poziţie internaţională, în franţa, iar în 1993 insti-
tuţia primea numele profesorului nicolae Simache.

În prezent, muzeul deţine peste 4.000 de piese,
cele mai vechi datând din anul 1544. În expoziţia per -
manentă sunt incluse 500 de ceasuri, iar aproximativ
50 dintre acestea funcţionează şi în prezent. Peste câ -
teva luni, expoziţia permanentă va fi mutată, însă, la
sediul Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Pra -
hova, deoarece sediul muzeului va intra în restaurare.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.observator24.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Construirea centurii ocolitoare
a Alexandriei se apropie de final

Construirea variantei de ocolire»
a Alexandriei se află în plină
desfăşurare. Zilele trecute se lucra
intens la cele două sensuri giratorii
din apropierea municipiului reşedinţă
de judeţ, unul amplasat pe drumul
judeţean Alexandria – Lăceni, iar
celălalt în proximitatea DE 70,
asigurând accesul de pe ruta Bucureşti –
Alexandria pe şoseaua de centură.

deja porţiunea de drum dintre şoseaua res-
pectivă şi trecerea peste râul Vedea din zona co-
munei Buzescu a fost asfaltată şi doar faptul că po-
dul n-a fost încă finalizat împiedică joncţiunea
centurii cu de 70 la ieşirea din comuna Buzescu,
pe direcţia Roşiorii de Vede. după spusele muncito -

rilor din punctele de lucru se pare că centura va de -
veni funcţională la sfârşitul lunii august a acestui an.

Acest proiect a fost promovat în cadrul Pro-
gramului operaţional Sectorial Transport – Axa
prioritară 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infras-
tructurii naţionale de transport, în afara axelor
prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem
naţional durabil de transport”.

Proiectul are un buget de aproximativ 210.164.064
de lei, din care 89.793.838 de lei constituie finan-
ţare nerambursabilă asigurată de Comisia euro-
peană din fondul european de dezvoltare Regio-
nală, restul sumei fiind asigurat de bugetul de stat.

Realizarea centurii ocolitoare va contribui la re -
ducerea timpului de călătorie prin zona municipiu-
lui Alexandria, va îmbunătăţi siguranţa traficului şi
va diminua poluarea în zona urbană.

Sursa: www.ziarulmara.ro

Teleorman

Centura ocolitoare a Alexandriei va deveni funcţională în acest an

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

Radio Voces Campi / 13 mai 2013 Arena / 9 mai 2013

Argeş expres / 9 mai 2013

ePiteşti.ro / 8 mai 2013

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


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

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

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CălăRAȘI

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 ARGeȘ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,
jud. Argeş
Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean dâMBoVIţA

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

Biroul judeţean GIuRGIu

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

Biroul judeţean IAloMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean PRAHoVA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, sediul Consiliului 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

direcţia dezvoltare şi Comunicare

Daniela TRAIAN - director adjunct
Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM 
Marius CHIRCĂ
Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
info.regio@adrmuntenia.ro
Website / www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
Editor / Serviciul Comunicare
Data publicării / 13 mai 2013

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

