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În perioada 5 - 6 octombrie, agenția»
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
organizat, în calitate de partener, cea de-a patra
Întâlnire transnațională a Comitetului de
coordonare a proiectului UpGradeSME –
„Îmbunătățirea instrumentelor de politici
pentru susținerea performanțelor IMM-
urilor inovative”.

În prima zi a avut loc un seminar de transfer de ex -
periență și bune practici între reprezentanții consor -
țiului proiectului UpGradeSME, finanțat din programul
IntERREG Europe. Evenimentul, găzduit de Consiliul
județean argeș, a avut ca scop îmbunătățirea politici -
lor în domeniul internaționalizării IMM-urilor din regiu -
nile și țările partenere, prin intermediul transferului de
cunoștințe și bune practici, în vederea creșterii com -
petitivității firmelor. 

Lucrările seminarului au fost deschise de domnul
Constantin Dan Manu, președinte al Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia și al Consiliului
județean argeș, care a vorbit despre importanța ac-
cesării fondurilor europene, datorită plusvalorii pe
care o aduce obiectivelor de dezvoltare economico-
sociale ale comunităților locale. 

„Despre județul Argeș, pe care îl reprezint, îmi
place să spun că este o Românie mai mică, pentru că
îmbină, cu excepția Mării Negre, toate formele de re-
lief. Argeș este județul care a avut primele capitale ale
Țării Române și, totodată, care a deținut prima mitro -
polie a Țării Românești. Datorită potențialului de dez-
voltare atât de variat pe care îl are județul Argeș, este
o provocare pentru noi ca, prin intermediul Agenției,
în calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operațional Regional în Sud Muntenia, să realizăm
proiecte europene, prin care să redăm valoarea isto-
rică, culturală și turistică a acestei zone și să reușim
să absorbim fondurile nerambursabile alocate regiunii
noastre pentru acest exercițiu financiar – 2014 – 2020”,
a declarat președintele Constantin Dan Manu. 

Detalii despre UpGradeSME și rolul pe care agen -
ția îl are în implementarea acestui proiect a oferit di-

rectorul adjunct Dezvoltare și Comunicare, Daniela
traian, care a declarat următoarele: „Implicarea ADR
Sud Muntenia în implementarea UpGradeSME a luat
naștere ca urmare a necesității dezvoltării portofo-
liului propriu de proiecte și a atragerii de fonduri eu-
ropene. Deoarece Agenția pentru Dezvoltare Regiona -
lă Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin ca -
re sunt prevăzute a fi finanțate activități de inter na -
ționalizare ale firmelor (Axa 2 – Îmbunătățirea com -
petitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Priori-
tatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și a extinde -
rii unor capacități avansate de dezvoltare de produse
și servicii”), s-a dovedit oportună participarea Agen -
ției ca partener în cadrul acestui proiect.”

Cu această ocazie au fost abordate teme de lucru
privind managementul tehnic și financiar al proiectu -
lui UpGradeSME și, totodată, au fost prezentate
mode le de bună practică, discuțiile purtate fiind de tip
brain storming privind internaționaliza rea IMM-urilor.

(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
Cea de-a doua zi, 6 octombrie,

a fost dedicată schimbului de expe -
riență, fiind în acest sens organiza -
te două vizite de studiu la Grupul In dus -
trial de Componente din municipiul
Pitești și la sediul MGC Intl In vest -
ments SRL topoloveni, unde par tene -
rii au avut oportunitatea de aafla is -
toria și modul în care s-au dez voltat
de-a lungul timpului două din tre ce -
le mai mari firme exportatoa re din re -
giunea Sud Muntenia în domeniileau -
to și, respectiv, în industria alimentară.

La această întâlnire au parti-
cipat reprezentanții consorțiului pro -
iectului UpGradeSME - șapte insti -
tuții de renume din uniunea Euro-
peană, respectiv - Pannon Business
network association din ungaria,
Ministerul Economiei din ungaria,
Steinbeis – Europa – Zentrum din Ger -
mania, fundația pentru Dezvolta-
rea afacerilor friesland din Olan da,
Municipalitatea Leeuwarden din O -
landa, agenția pentru Dezvoltare
Regională aDRavE din Portugalia și
agenția pentru Dezvoltare Socio-Eco -
nomică din San Sebastian, Spania.

Reamintim că agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia
implementează proiectul „UpGra-
deSME – Îmbunătățirea instrumen-
telor de politici pentru susținerea per -
formanțelor IMM-urilor inovative”,
finanțat în cadrul programului IN-
TERREG Europe, axa prioritară 2 –
Competitivitatea întreprinderilor
mici și mijlocii, Prioritatea de inves -
tiții 3(d) „Sprijinirea capacității IMM-
urilor de a crește pe piețele regiona -
le, naționale și internaționale și de
a se angaja în procesele de inova -
re”. Proiectul, ce se derulează în pe -
rioada 1 aprilie 2016 - 31 martie 2021,
are o valoare totală de 1.534.775 de
euro, din care 170.900 de euro repre -
zintă bugetul agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia.

INDAGRA Brokerage Event
2017

vă invităm în perioada 26 – 27 octombrie, alături»
de noi, la INDAGRA Brokerage Event 2017, unul dintre
cele mai importante evenimente din acest an de
brokeraj de tip business to business!

agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în colabo ra -
re cu Enterprise Europe network (EEn) organizează INDAGRA Bro-
kerage Event 2017, la Complexul Expozițional ROMEXPO din Bucu -
rești, între orele 10:00 și 18:00, tematica de lucru a evenimentului vi -
zând domeniile industriei alimentară și agricultură.

Evenimentul se adresează firmelor ce activează în următoare -
le sectoare:

producători și distribuitori de utilaje agricole;•
echipamente pentru irigații;•
semințe și material săditor;•
îngrășăminte;•
sere și solarii;•
echipamente zootehnice;•
producători și distribuitori de echipamente zootehnice, pen-•

tru creșterea animalelor și păsărilor, abatorizare;
producători și distribuitori de produse și echipamente în do-•

meniul horticulturii și viticulturii;
industria alimentară;•
vinuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice.•
Organizarea acestui eveniment va fi sprijinită de un număr

mare de instituții membre are rețelei EEn din România, Republica
Moldova, Serbia și ungaria.

Menționăm că participarea la sesiunea de brokeraj este gra-
tuită, cheltuielile legate de deplasare urmând a fi suportate indi-
vidual de către participanți. Limba de lucru este engleza. 

Înregistrarea participanților și stabilirea întâlnirilor se face prin
serviciul online al evenimentului de brokeraj InDaGRa 2017, disponibil
la adresa www.pitchandmatch.com/event/InDaGRa2017_B2B/signup. Pâ -
nă în data de 6 octombrie s-au înscris 51 de firme. vă invităm să
completați cât mai detaliat profilul, cu informații relevate despre
compania dumneavoastră, pentru a vă spori șansele de a avea un
nu măr cât mai mare de întâlniri.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Dezvoltare -
tel.: 0242/331.769; e-mail: programe@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
www.pitchandmatch.com/event/INDAGRA2017_B2B/signup


În cadrul primului»
apel de proiecte deschis
pentru creșterea eficienței
energetice în clădirile
publice, la nivelul regiunii
de dezvoltare Sud Muntenia
au fost depuse 62 de
aplicații, prin care
potențialii beneficiari
solicită fonduri
nerambursabile europene
prin Programul Operațional
Regional (POR) 2014 – 2020. 

apelul pentru Prioritatea de
investiții 3.1 „Spri jinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligen te a energiei și a utilizării
energiei din surse rege nerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor”, Opera țiu nea B - Clădiri publice, din
cadrul axei prioritare 3 a POR, a fost lansat la
sfârșitul lunii decembrie a anu lui trecut. Depunerea
proiectelor a început în data de 28 februarie și s-a fi-
nalizat în data de 4 octombrie. 

Până la termenul limită de depunere, apli can -
ții eligibili - autoritățile și instituțiile publice cen-
trale și locale – au depus 62 de proiecte în regiunea
Sud Muntenia, ce însumează o valoare de aproxi-
mativ 395 de milioane de lei, din care fondurile ne -
rambursabile solicitate din fEDR și bugetul de stat
sunt în valoare totală de peste 333,6 milioane de
lei. În acest sens, solicitarea financiară reprezintă
aproape 160% din alocarea regională inițială pentru
Prioritatea de investiții 3.1 B, care este de 45,71
milioane de euro.

Prin proiectele de investiții depuse se urmă -
rește creșterea eficienței energetice a clădirilor
publice din Sud Muntenia, prioritate la finanțare a -
vând imobilele al căror regim de ocupare este per-
manent, cele în care au loc activități sociale, clă-
ririle cu suprafață utilă mare, precum și cele pen-

tru care se solicită racordarea/branșarea la siste-
mul centralizat de termoficare.

Reamintim că acest prim apel de proiecte des-
chis pentru Prioritatea de investiții 3.1 B a fost de
tip competitiv, cererile de finanțare fiind depuse
exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, cu scopul de a promova oportunitățile de fi -
nanțare din Prioritatea de investiții 3.1 B și pentru
a veni în sprijinul potențialilor aplicanți din regiu-
nea noastră prin informarea corectă despre moda-
litatea de scriere și implementare a cererilor de fi -
nanțare, pentru reabilitarea energetică a clădirilor
publice, a organizat în acest an două caravane de
promovare POR, la care au participat în total peste
700 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor
publice centrale și locale.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Pro-
gramului Operațional Regional s-au depus în total
aproape 800 de proiecte, prin care aplicanții soli-
cită fonduri fEDR și de la bugetul de stat în valoare
de peste 2,89 miliarde de lei. Dintre acestea, până
în prezent s-au semnat contracte de finanțare pen-
tru 83 de aplicații, prin care beneficiarii vor obține
fonduri nerambursabile ce însumează peste 430 de
milioane de lei.
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S-a modificat Ghidul solicitantului
POR 2014 – 2020!

În data de 5»
octombrie s-a publicat forma
consolidată a Ghidului
solicitantului – Condiții
generale pentru accesarea
fondurilor în cadrul
Programului Operațional
Regional 2014 – 2020!

Ordinul ministrului dezvoltării
regionale, ad mi nistrației publice și
fondurilor europene nr. 6302, de
modificare a Ghidului general al so-
licitantului, pre cum și a mai multor
ghiduri specifice pentru POR 2014-
2020, cu privire la forma de contract
aplicabilă, a fost emis marți, 3 octombrie.

Modificările vizează următoarele aspecte:
clarificarea prevederilor contractuale legate•

de introducerea datelor în MySMIS pentru apelurile
de proiecte retrospective (apeluri destinate intro-
ducerii datelor în MySMIS pentru proiectele depuse
în format clasic la sediul agențiilor de dezvoltare
regională);

uniformizarea termenelor de lansare a achizi -•
ției aferente proiectului tehnic și a contractelor prin -
cipale de lucrări/echipamente/servicii și stabilirea
modalității de calcul a termenelor respective rapo r -
tat inclusiv la necesitatea obținerii codului MySMIS
pentru a respecta prevederile Ordinului nr. 1284/
2016, privind aprobarea procedurii competitive apli -
cabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru a -
tribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lu-
crări finanțate din fonduri europene;

includerea prevederilor legate de posibilitatea•
acordării prefinațării în tranșe de maximum 10% din
valoarea eligibilă a proiectului pentru acoperirea
contravalorii cheltuielilor necesare implementării
proiectului, în conformitate cu prevederile OuG nr.
40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020,
cu modificările și completările ulterioare;

clarificarea unor elemente legate de depune-•
rea și verificarea proiectului tehnic ulterior intrării

în vigoare a contractului de finanțare;
includerea unor clauze contractuale pentru si -•

tuații legate de supracontractarea unor proiecte;
precizarea faptului că forma de contract nu se•

aplică pentru apelurile de proiecte lansate pentru
implementarea SuERD din cadrul POR 2014 - 2020,
fiind necesară o nouă formă de contract care să de -
talieze obligațiile și responsabilitățile Organismu-
lui Intermediar (OI) care evaluează, selectează și
contractează proiectele și, respectiv, ale OI respon -
sabil cu monitorizarea și implementarea proiecte-
lor SuERD.

Modificările formelor contractelor de finan ța -
re se aplică pentru toate apelurile lansate la data
modificării Ghidului general. Modificările se aplică
pentru toate proiectele pentru care nu a fost de-
marată contractarea la nivelul aM POR.

În plus, în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a ordinului mai sus menționat se vor realiza de -
mersurile necesare pentru întocmirea actelor adițio -
nale pentru contractele de finanțare în vigoare.

Ghidul solicitantului, cu anexele aferente (în for -
mat word și .pdf), precum și ordinul de modificare
sunt publicate pe website-ul agenției – http://re-
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Pro -
gram > Ghidul general, link: http://regio.adrmunte -
nia.ro/por_2014-2020/s1305/ghidul-general/,
precum și pe website-ul www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1305/ghidul-general/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1305/ghidul-general/
http://www.inforegio.ro


În data de 5 octombrie a fost lansat în con -
sulta re publică Ghidul Solicitantului - Condiții spe-
cifice de accesare a fondurilor în cadrul axei prio-
ritare 10 „Îm bunătățirea infrastructurii educațio -
nale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în
educație și formare, inclusiv în formare profesio-
nală, pentru dobândirea de competențe și învă -
țare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infra -
structurilor de edu cație și formare”, Obiectiv Spe-
cific 10.1 - Creș terea gradului de participare la ni-
velul educației tim purii și învățământului obliga-
toriu, în special pentru copii cu risc crescut de pă-
răsire timpurie a sistemului. 

Eventualele observații și propuneri pot fi trans -
mise până în data de 20 octombrie a.c., la adresa
de e-mail: regio@mdrap.ro.

Ghidul solicitantului, împreună cu anexele afe -
rente pot fi consultate pe website-ul agenției, sec țiu -
nea Program > axe > axa 10 – Infrastructură de edu -

cație, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-
2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/,
precum și pe website-ul programului: www.infore-
gio.ro.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 9 octombrie 2017

• Curs Inforeuro octombrie 2017: 4,6003 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare uE (fEDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile

(CBCHE), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare uE (fEDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare uE (fEDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• (1) Alocarea apelurilor POR 2014-2020 aferente SUERD este la nivelul celor 12 județe cuprinse în Strategia uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1, P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C şi P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 este la nivel național.

LEGENDĂ

apel lansat

apel deschis

apel închis

EVALUARE

A ă
Prioritatea

D tă î hid
Alocare Nr. Valoare Valoare Valoare

N i t
Valoare Valoare Valoare

N i t N i t
Valoare Valoare Valoare

PROIECTE DEPUSE PROIECTE RESPINSE CONTRACTARE
Alocare

apel/regiune

Acoperire

alocare apel pe

REGIUNEA SUD MUNTENIA

Axă
prioritară

de

investi"ii
Nr. Apel

Dată închidere

apel
apel/regiune

- mil. Euro -

proiecte

depuse

totală
- mil. Lei -

eligibilă
- mil. Lei -

solicitată
- mil. Lei -

Nr. pro iecte

respinse
totală

- mil. Lei -

eligibilă
- mil. Lei -

solicitată
- mil. Lei -

Nr. pro iecte

în selec"ie
Nr. pro iecte

contractate
totală

- mil. Lei -

eligibilă
- mil. Lei -

solicitată
- mil. Lei -

2 2.1.A POR/2016/2/2.1/A/1 04.05.2017 12:00 36,850 460 477,130 404,765 324,124 126 130,455 108,917 85,705 259 75 78,703 66,098 52,923 169,521 140,64%

2 2.2 POR/102/2/2 30.08.2017 12:00 27,220 190 1.115,699 912,946 599,501 3 15,407 13,094 8,747 187 0 0,000 0,000 0,000 125,220 471,77%

3 3.1.A POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016 10:00 57,340 7 32,104 30,762 18,457 5 28,521 27,180 16,308 2 0 0,000 0,000 0,000 263,781 0,81%

3 3.1.A POR/2017/3/3.1/A/2 20.02.2018 10:00 69,080 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 317,789 0,00%

3 3.1.B POR/2016/3/3.1/B/1 04.10.2017 10:00 45,710 62 394,856 346,863 333,605 2 20,084 19,706 17,183 60 0 0,000 0,000 0,000 210,280 150,48%

3 3.2 POR/2017/3/3.2/1 20.03.2018 12:00 50,006 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 230,041 0,00%

3 3.2 (1) POR/2017/3/3.2/1/SUERD 21.05.2018 12:00 55,475 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 255,203 0,00%

4 4.1 POR/2017/4/4.1/1 31.12.2018 10:00 163,330 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 751,367 0,00%

4 4.2 POR/2017/4/4.2/1 31.12.2018 10:00 18,150 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 83,495 0,00%

4 4.3 POR/2017/4/4.3/1 31.12.2018 10:00 8,530 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 39,241 0,00%

4 4.4 POR/4/2017/4.4/4.4/1 31.12.2018 10:00 8,333 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 38,334 0,00%

4 4.5 POR/2017/4/4.4/4.5/1 31.12.2018 10:00 3,481 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 16,015 0,00%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016 12:00 38,530 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 24 3 39,022 38,605 37,830 177,250 186,35%

5 5.1(1) POR/2017/5/5.1/SUERD/1 28.12.2017 10:00 18,590 4 9,924 8,773 8,598 0 0,000 0,000 0,000 4 0 0,000 0,000 0,000 85,520 10,05%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016 12:00 14,160 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 1 3 25,117 24,461 23,972 65,140 44,58%

apel/regiune

- mil. Lei -
regiune

- % -

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016 12:00 14,160 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 1 3 25,117 24,461 23,972 65,140 44,58%

5 5.2 POR/2017/5/5.2/2 15.10.2017 12:00 14,160 1 7,695 7,682 7,528 0 0,000 0,000 0,000 1 0 0,000 0,000 0,000 65,140 11,56%

5 5.2(1) POR/2017/5/5.2/SUERD/1 28.12.2017 10:00 12,780 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 58,792 0,00%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 16.11.2016 12:00 125,090 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 0 2 343,681 342,207 335,258 575,452 58,26%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/2 13.07.2017 15:00 125,090 7 640,240 614,784 583,270 1 67,646 67,646 55,839 6 0 0,000 0,000 0,000 575,452 91,66%

6 6.1(1) POR/2017/6/6.1/SUERD/1 28.12.2017 15:00 229,550 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 1.055,999 0,00%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 05.12.2016 17:00 15,320 6 83,727 82,039 80,433 4 48,208 47,465 46,551 2 0 0,000 0,000 0,000 70,477 48,08%

7 7.1 POR/2017/7/7.1/2 21.10.2017 12:00 15,320 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 70,477 0,00%

7 7.1(1) POR/2017/7/7.1/SUERD/1 11.01.2018 10:00 13,450 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 61,874 0,00%

8 8.1 P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 04.09.2017 12:00 4,220 12 32,073 30,796 30,105 0 0,000 0,000 0,000 12 0 0,000 0,000 0,000 19,413 155,08%

8 8.1(2) P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 20.01.2018 13:00 16,650 0 0,000 0,000 0, 000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 76,595 0,00%

8 8.1(2) P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C 03.01.2018 12:00 73,410 0 0,000 0,000 0, 000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 337,708 0,00%

8 8.1(2) P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 18.04.2018 12:00 61,740 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0,000 284,023 0,00%

798 3.740,208 3.379,597 2.906,728 157 543,887 515,278 456,833 558 83 486,523 471,370 449,983TOTAL:

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului
aferent îmbunătăţirii infrastructurii educaţionale

primare şi gimnaziale (P.I. 10.1)

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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POCU & POR: S-a prelungit termenul de depunere
a Strategiilor de Dezvoltare Locală

destinate comunităţilor marginalizate urbane!
Ministerul Dezvoltării Regionale, administra -

ției Publice și fondurilor a anunțat prelungirea ter-
menului de depunere a Strategiilor de Dezvoltare
Locală destinate comunităților marginalizate ur-
bane în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală
Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC),
până în data de 4 decembrie 2017.

Conform comunicatului oficial, scopul acestei
măsuri este de a sprijini Grupurile de acțiune Lo-
cală pentru a elabora documente strategice de ca-
litate, conforme cu cerințele specifice ale instru-
mentului DLRC, așa cum acestea au fost solicitate
prin Ghidul Specific privind depunerea și selecția
Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a me-
canismului DLRC), publicat în data de 21 august

2017.
totodată, beneficiarii care au primit sprijin pre -

gătitor în cadrul POCu pentru elaborarea Strate-
giilor de Dezvoltare Locală DLRC vor beneficia de mai
mult timp pentru a putea îndeplini activitățile asu-
mate în proiecte.

Cu excepția termenului final de depunerea a
strategiilor, celelalte condiții și prevederi din Ghi-
dul specific pentru depunerea Strategiilor rămân
neschimbate.

Strategiile de Dezvoltare Locală pot fi depuse
la sediul MDRaPfE din București, bulevardul Ion Mi-
halache, nr. 15-17, clădirea tower Centre, până în
data de 4 decembrie 2017.

Sursa: fonduri-structurale.ro

POCU deschide apeluri de 13 milioane de euro
pentru proiecte privind sănătatea populaţiei

autoritatea de Management pentru»
Programul Operațional Capital uman
(POCu), din cadrul MDRaPfE, deschide
apeluri în valoare totală de 13 milioane
de euro pentru depunerea de proiecte ce
vizează îmbu nătățirea pregătirii
specialiștilor în domeniul sănă tății.

finanțările lansate vor susține proiecte națio -
nale ce vor îmbunătăți serviciile medicale orien-
tate către prevenție, depistare precoce, diagnos-
tic și tratament precoce al cancerului de col uterin
și sân, precum și derularea celei de-a doua etape a
programelor de îngrijire a gravidei și a copilului. Be -
neficiarii direcți sunt aproximativ 600 de specia liș ti
implicați în derularea programelor de prevenție,
depistare precoce, diagnostic și tratament: medici,
tehnicieni, fizicieni, manageri de date, asistenți me di -
cali, asistenți medicali comunitari, psihologi, bio logi,
tehnicieni, registratori medicali, mediatori sanitari.

aceștia vor participa la programe de formare sau
instruire profesională timp de cel mult șase ani.

totodată, prin proiectele finanțate va fi reali -
zat și cadrul metodologic, în vederea asigurării unui
standard unitar de realizare a screening-ului la nivel
național și a intensificării controlului cancerului de
col uterin și cancerului de sân.

Concret, prin asemenea proiecte se urmărește
depistarea bolii încă din stadiile incipiente ale in-
stalării ei. vor fi realizate, totodată, registre națio -
na le și vor fi organizate activități de informare, edu -
care și conștientizare a grupului țintă.

Solicitanții eligibili în cadrul celor trei apeluri
de proiecte sunt instituții medicale publice, unități
cu personalitate juridică aflate în subordinea Mi-
nisterului Sănătății, în parteneriat cu institutele sau
centrele de sănătate publică, precum și instituții pu -
blice regionale sau naționale, cu personalitate ju-
ridică, aflate în subordinea Ministerului Sănătății,
universități publice de Medicină și farmacie, Or-
dinul asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
asistenților Medicali, OnG-uri etc..

Cererile de finanțare se primesc începând cu
data de 11 octombrie 2017 până pe 31 ianuarie 2018.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.mdrap.ro
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Rezervaţia Glodeasa din comuna Valea Doftanei,
judeţul Prahova

Rezervația Glodeasa din satul trăisteni repre-
zintă un important punct turistic al județului Praho -
va, fiind o pădure destul de veche din brad și fag ce
dăinuiește de sute de ani pe aceste meleaguri. Re-
zervația, areal protejat, se află situată la o altitu-
dine ce depășește uneori 800 de metri. Întinderea
pădurii este destul de mare, având 534,9 hectare. 

frumusețea să este remarcabilă, de-a dreptul
copleșitoare. Ori de câte ori ajungi în aceste locuri
nu ai cum să nu remarci crestele împădurite ale mun -
ților, copacii înalți și bătrâni de peste 200 de ani,
care parcă încearcă să îți șoptească povestea, ape -
le învolburate și dulci, rocile calcaroase, pajiștile
întinse. aici pot fi întâlnite specii de plante, ce sunt
ocrotite prin lege. 

aerul proaspăt al muntelui, densitatea pădu-
rii, precum și drumețiile care se pot realiza în
aceste locuri devin întotdeauna suport pentru ca,
an de an, turiștii să revină aici, în căutarea farme-
cului aparte al rezevației. Printre stânci, copaci
seculari, chei, pajiști și ape dulci cresc nestinghe-
rite și ocrotite de lege câteva specii de plante rare
și animale sălbatice. aici găsiți specii rare și pro-
tejate de plante și animale, de la bradul argintiu,
buzisor, orhideea fantomă, la tritonul carpatic, ivo -
rasul-cu-burtă-galbenă și ursul brun.

Întreaga zonă are un potențial turistic impor-
tant. Există chiar un proiect anunțat de autori tă -
țile din valea Doftanei, potrivit cărora va fi construi -
tă o linie de cale ferată pentru o mocăniță, al cărei

traseu să treacă prin inima rezervației Glodeasa.
traseul va avea 1,2 kilometri și va fi construit de-
a lungul unui drum forestier din zonă. Până atunci
însă, ceea ce îți rămâne de făcut atunci când ajungi
în zonă sunt drumețiile prin pădurea rezervației, fie
pe jos, cu bicicleta, cu atv-ul, fie offroad, cu moto -
cicleta. 

totodată, în zonă pot fi vizitate o serie de obiec -
tive turistice importante, precum Biserica Sfinții
voievozi (în satul trăisteni), ansamblul rural din sa-
tul trăisteni – ambele clasificate că fiind monu-
mente istorice, Lacul și barajul de acumulare de la
Paltinu sau biserica medievală din satul Brebu. Bi-
serica de la Brebu a fost începută în anul 1650 de
Matei Basarab și terminată în 1689 de Sfântul vo-
ievod Martir Constantin Brâncoveanu. În aceeași
localitate puteți vizita și Casa Domnească Brebu –
ce face parte din același complex medieval. 

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


Muzeul viticulturii și Pomiculturii –»
Golești și Consiliul județean argeș, a
organizat, joi, 5 octombrie, simpozionul
județean cu tema Portul românesc –
tradiție și prezent.

Portul popular reprezintă una dintre cele mai
importante forme de cultură ale unui popor, iar
argeșul și Muscelul s-au evidențiat prin costume
tradiționale de o frumusețe unică. Regina Elisa-
beta, în 1885, sugera ca la balul curții toate doam-
nele să se îmbrace în port popular. În acest fel,
Casa Regală lansa o adevărată modă, prin inter-
mediul căreia erau îmbinate elemente de port po-
pular cu piese occidentale.

La acest eveniment vor participa specialiști ai
Muzeului Golești, profesori și elevi de la C.n.L.
Zinca Golescu și C.n.L. alexandru Odobescu -
Pitești.

Sursa: jurnaluldearges.ro
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Portul românesc – tradiție și prezent,
la Muzeul Goleşti

Argeş

Primăria Municipiului Călărași a depus în cur-
sul zilei de miercuri, 4 octombrie, în cadrul Pro-
gramului Operațional Regional 2014 - 2020, axa
prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijini-
rea eficienței energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regene-
rabile în infrastructurile publice, inclusiv în clă-
dirile publice, și în sectorul locuințelor”, Opera țiu -
nea B – Clădiri publice, în vederea finanțării, patru
proiecte pentru reabilitarea termică a unor clădiri
publice.

Este vorba despre trei unități de învățământ (Li -
ceul teoretic „Mihai Eminescu”, Grădinița cu Pro-
gram Prelungit „Țara Copilăriei” și Școala Gimna-
zială „Tudor Vladimirescu”) și Căminul pentru per-
soane vârstnice „Sf. Antim Ivireanul”.

Cu ajutorul fondurilor europene POR 2014 - 2020,
prin cele patru proiecte de investiții vor fi realiza -
te lucrări de reabilitare termică a clădirii, cum ar
fi: lucrări de reabilitare termică a elementelor de
anvelopă a clădirii, lucrări de reabilitare termică
a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare

a apei calde de consum, instalarea unor sisteme al -
ternative de producere a energiei electrice și/sau
termice pentru consum propriu, lucrări de insta-
lare/reabilitare/modernizare a sistemelor de cli-
matizare și/sau ventilare mecanică pentru asigu-
rarea calității aerului interior, lucrări de reabilita -
re/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri.

Cele patru proiecte au următoarele valori: Pro -
iectul „Reabilitarea termică a Liceului Teoretic ̀ Mi -
hai Eminescu` Călărași” are o valoare de 4.570.814,38
lei (inclusiv tva), din care 2% contribuția uat Călă -
rași, proiectul „Reabilitarea termică a Grădiniței
cu program prelungit ̀ Țara Copilăriei` Călărași”, are
o valoare de 3.656.311,97 lei (inclusiv tva), pro iec -
tul „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale ̀ T. Vla -
dimirescu` Călărași”, are o valoare de 4.445.388 de
lei (inclusiv tva), iar proiectul „Reabilitarea termi -
că a Căminului pentru persoane vârstnice ̀ Sf. An-
tim Ivireanul` Călărași” are o valoare de 2,506.946,18
lei (inclusiv tva). Contribuția din bugetul local se
ridică la 2% din valoarea fiecărui proiect.

Sursa: realitateadincalarasi.ro

Reabilitarea termică
a clădirilor publice din Călăraşi,

prin proiecte europene depuse pe POR

Călăraşi

http://jurnaluldearges.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://realitateadincalarasi.ro
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Proiect de peste 32 de milioane de lei
pentru reabilitarea termică 

a Spitalului Orăşenesc Pucioasa, depus în cadrul POR

Dâmboviţa

Primăria Pucioasa a depus un proiect pentru
„Creșterea eficienței energetice a Spitalului Oră -
șenesc Pucioasa”. acesta este proiectul cu cea mai
mare valoare ce a fost depus pe actuala perioadă de
programare – 2014 – 2020. astfel, valoarea totală a
proiectului este de 32.270.838 de lei. Prin acest pro-
iect se dorește realizarea următoarelor lucrări de
investiții: „Întreaga clădire centrală va fi consolidată
și reabilitată, va fi implementat un sistem de mana-
gement al consumurilor, vor fi montate pompe de
căldură, vor fi modernizate și înlocuite instalații, se
va realiza un sistem integrat de ventilație și clima-
tizare, vor fi înlocui te lifturile și vor fi refăcute fini-
sajele.”, a explicat primarul orașului, Constantin ana.

administrația locală intenționează să realize ze și
alte investiții la nivelul spitalului, pentru ca unitatea
medicală din Pucioasa să devină atractivă pentru cadrele
medicale și să ofere pacienților tot confortul necesar.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Consilierii județeni giurgiuveni,»
reuniți într-o ședință extraordinară, marți,
3 octombrie, au aprobat 11 proiecte de
hotărâre, dintre care cel mai important a
vizat rectificarea bugetului propriu de
venituri și cheltuieli al județului Giurgiu,
respectiv a bugetului instituțiilor publice
finanțate integral sau parțial din venituri
proprii și subvenții, pe anul 2017.

Directorul economic florentina Stănculescu a
explicat că rectificarea a fost necesară după sem-
narea cu Ministerul Dezvoltării, a unor contracte
de finanțare, prin Programul național de Dezvol-
tare Locală, a lucrărilor pe mai multe drumuri din

județ. astfel, aproape 3 milioane de lei intră în bu-
getul județului pentru reabilitarea și modernizarea
a doi kilometri din Dj 601, iar peste 5,7 milioane
sunt pentru obiectivul de investiții DC 121 Slobo-
zia-Dn 5 C- Dj 504. Peste 14 milioane de lei sunt
pentru reabilitarea și modernizarea Dj 506 a (li-
mită județ teleorman – toporu - Dj 503). „Astfel
se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli
al județului Giurgiu cu suma de 9.029 mii de lei
pentru implementarea și derularea investițiilor
precizate. De asemenea, din bugetul de venituri
va fi alocată suma de 80.000 de lei pentru Festi-
valul Teatrelor Dunărene, organizat de Teatrul Tu-
dor Vianu din Giurgiu”, a subliniat directorul eco-
nomic florentina Stănculescu.

Sursa: stirigiurgiu.ro

Peste 20 de milioane de lei
pentru reabilitarea şi modernizarea

de drumuri judeţene în Giurgiu

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
http://www.stirigiurgiu.ro
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Cea mai reprezentativă»
manifestare culturală pentru Bărăgan
s-a deschis la Slobozia. Salonul anual
de carte, organizat de Biblioteca
județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița,
cuprinde douăsprezece evenimente
distincte, programate pe tot parcursul
lunii octombrie, la Slobozia, amara,
Munteni Buzău și Parcul arheologic
de la Giurgeni.

În cadrul salonului sunt prezentate peste 600
de titluri ale cărților achiziționate anul acesta de
Biblioteca județeană, prin intermediul a douăzeci
de edituri. Printre acestea, trei standuri aparțin
autorilor ialomițeni care au deschis cea de-a 26-a
ediție a manifestării. Rând pe rând, alexandru Bu-
landra, Ilie Comănița, adrian Scărlătescu, Lili Bal-
can, florentina Loredan Dalian, titi Damian, Geor -

ge Stoian, Costel Bunoaica și florin Ciocea și-au  pre -
zentat cele mai recente cărți de poezie, proză și mo -
nografie, la care se adaugă și un almanah, toa te ti -
părite anul acesta. „Este un moment cultural im-
portant pentru noi și ne mândrim că avem scriitori
ialomițeni care reușesc să demonstreze că și în
această zonă, de câmpie a Bărăganului, există oa-
meni cu pasiune, cu bucurie și plăcere de a scrie.
Îi felicit pe cei prezenți, dar și pe cei care nu sunt
de față, pentru că reușesc să ne înscrie și pe noi
în zona de cultură națională. Le mulțumesc lor și
tuturor celor care au contribuit la derularea aces-
tui eveniment timp de 26 de ani”, a spus victor
Moraru, președintele Consiliului județean Ialomi -
ța, la deschiderea evenimentului. Manifestările au
continuat la Slobozia cu lansarea volumului „Jocul
umbrelor” de Serea tănase, eveniment ce a avut
loc pe 6 octombrie, la Galeriilor de artă arcadia
ale Centrului cultural.

Sursa: adevarul.ro

S-a deschis Salonul anual de carte,
ajuns la cea de-a XXVI-a ediţie

Ialomiţa

Fonduri nerambursabile POR
pentru Mânăstirea Zamfira

Mănăstirea Zamfira, în calitate de»
beneficiar, va semna primul contract prin
care va obține finanțare nerambursabilă
din Programul Operațional Regional!
Proiectul „Consolidare, restaurare,
conservare și punere în valoare
arhitecturală și pictura murală a Bisericii
Mari a Mănăstirii Zamfira, județul Prahova
– executată a fresco de Nicolae
Grigorescu”, a fost depus în cadrul axei
prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului
urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural”, Prioritatea de investiții 5.1.

acesta are o valoare de aproape 20 milioane
de lei și o durată de implementare de 45 de luni.

Scopul proiectului este restaurarea și consolidarea
obiectivului de patrimoniu Biserica „Înălțarea Dom -
nului” și „Sfântul Nifon”, parte componentă din an -
samblul Mănăstirea Zamfira, precum și punerea în
valoare a acestuia, contribuind astfel și la impul-
sionarea dezvoltării comunei Lipănești din județul
Prahova, prin creșterea numărului de turiști în
zonă.

așezământul monahal Zamfira este situat în
lunca din stânga râului teleajen, pe șoseaua para-
lelă cu Drumul național 1a, la aproximativ 15 km
de Ploiești și a fost ctitorit de arhimandritul Efti-
mie, stareț al Mănăstirii Ghighiu, la jumătatea se-
colului al XIX-lea. acest complex monahal cuprinde
două biserici: biserica veche, numită și „biserica
mică”, situată în cimitir și „biserica mare”, situată
chiar în incintă. Mănăstirea Zamfira are două hra-
muri: Înălțarea Domnului și Sfântul Ierarh nifon.

Sursa: mdrap.ro

Prahova

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


12Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 343 / 2 - 8 octombrie 2017

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Strategia de Dezvoltare Locală
2014 - 2020 (2023),

dezbătută în Consiliul Local Alexandria

Teleorman

Consilierii locali alexăndreni se»
întrunesc marți, 10 octombrie, începând
cu ora 16:30, în ședință extraordinară,
având pe ordinea de zi o serie de proiecte
de hotărâre ce vizează decizii importante
pentru comunitate.

Printre acestea se numără: proiect de hotă-
râre cu privire la aprobarea documentației teh-
nico-economice și a indicatorilor tehnico-econo-
mici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea
și modernizarea rețelei stradale în Municipiul Ale-
xandria: strada Alexandru Ghica, strada Meșteșu -
gari, strada Dunării, strada Fabricii și șoseaua Tur -
nu Măgurele”; proiect de hotărâre cu privire la apro -
barea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020
(2023) a Municipiului alexandria, proiect de hotă-
râre cu privire la aprobarea Planului de Mobilitate

urbană Durabilă al Municipiului alexandria; proiect
de hotărâre cu privire la validarea modificărilor
privind majorarea bugetului local al Municipiului
alexandria pe anul 2017; proiect de hotărâre cu
privire la constituirea comisiei municipale pentru
organizarea licitațiilor publice privind închirierea
bunurilor aparținând domeniului public sau privat
de interes local al Municipiului alexandria, proiect
de hotărâre cu privire la modificarea și completa-
rea anexei nr. 3 la HCL nr. 234/24.08.2017, privind
aprobarea organigramei, a statului de funcții și nu-
mărului de personal și a Regulamentului de orga-
nizare și funcționare ale Serviciului Public Local
Direcția Generală de asistență Socială alexandria,
proiect de hotărâre cu privire la stabilirea moda -
li tății de gestiune a transportului public local de
călători în municipiul alexandria. 

Sursa: teleorman24.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://teleorman24.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, administrației Publice
și fondurilor Europene, în vederea promovării

Programului Operațional Regional.
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, nr. 1, 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 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,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 9 octombrie 2017

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, administrației

Publice și fondurilor Europene, 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://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

