
 

Regiunea de Dezvoltare SUD  MUNTENIA 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

 

                                                                                                        Proiect 

ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia  

 

 

Data :  29 martie 2012, ora 11,00. 

Locul desfăşurării: municipiul Turnu Măgurele, sala  de şedinţe a primăriei Turnu 

Măgurele (str. Republicii nr.2).  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2011 (Liviu Muşat – Director ADR Sud 
Muntenia). 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2012 (Ioana Mâţu – Şef birou 
resurse umane). 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la  Contractul Colectiv de Muncă 

încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de 
angajator şi Sindicatul Sud Muntenia  (Ioana Mâţu – Şef birou resurse umane). 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei aferente contribuţiei proprii Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în cadrul  proiectului „Human capital and 
innovation: employment policies in local and regional innovation networks for talent 
attraction and better job opportunities” (Working4Talent)  - Mircea Enescu – Director 
adjunct - Dezvoltare. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bugetului  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia,  pentru anul 2012  (Mirela Tache – Director economic). 

 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea  tarifelor aferente activităţii de formare şi pregătire 
profesională a adulţilor, desfăşurată de ADR Sud Muntenia (Mircea Enescu – Director 
adjunct - Dezvoltare. 

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Cenzori (Mirela Tache – Director 
economic). 

 
 
-   Informare privind concluziile misiunii Curţii de Conturi, la ADR Sud Muntenia  (Mirela 
   Tache – Director economic). 
 
- Informare privind situaţia la zi a Programului Operaţional Regional în Regiunea 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (Mariana Vişan – Director adjunct – 
Organism Intermediar).  



 
 

- Informare privind proiectele depuse pe POR, motivele respingerii acestora cu 
denumirea  firmelor de consultanţă care au realizat documentaţia şi proiectele 
depuse pe POR admise în urma evaluării (sarcină trasată de CpDR) – (Mariana 
Vişan – Director adjunct – Organism Intermediar).  

 
- Informare privind propunerile ADR Sud Muntenia pentru îmbunătăţirea absorbţiei 

fondurilor, în cadrul POR. (Mariana Vişan – Director adjunct – Organism 
Intermediar).  

 
- Informare privind situaţia corecţiilor la nivelul Regiunii Sud Muntenia precum şi 

punctul de vedere al ADR Sud Muntenia faţă de acestea (Mariana Vişan – Director 
adjunct – Organism Intermediar).  

 
- Informare privind stadiul procesului de planificare în Regiunea Sud Muntenia, pentru 

perioada 2014-2020 (Mircea Enescu – Director adjunct - Dezvoltare). 
 

- Informare privind realizarea unor studii necesare în procesul de planificare, în 
Regiunea Sud Muntenia (Mircea Enescu – Director adjunct - Dezvoltare). 

 
- Informare privind situaţia proiectelor depuse de ADR Sud Muntenia în cadrul unor 

programe cu finanţare europeană şi naţională (Mircea Enescu – Director adjunct - 
Dezvoltare). 

 
- Informare privind stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră 

România-Bulgaria 2007-2013, pentru judeţele din Regiunea Sud Muntenia  (Nicoleta 
Mincu – Director executiv – BRCT).  
 
 
 

- Materialele pentru şedinţă vor fi publicate pe pagina de internet a Agenţiei, 
http://www.adrmuntenia.ro/sedinte-cpdr.html, începând cu data de 20 martie a.c. 

- Pentru a putea accesa această secţiune, vă rugăm să vă logaţi folosind userul  
MembruCpDR şi parola Materiale122903 (vă rugăm sa folosiţi majusculele 
exact cum apar în  acest material). Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest 
aspect, vă rugăm să o contactaţi pe d-na Daniela Traian, Şef Serviciu Comunicare, 
e-mail comunicare@adrmuntenia, telefon 0728-026-713. 
 

 

 

 
Preşedinte C.p.D.R. Sud Muntenia 

 
 

Liviu Nicolae DRAGNEA 

 

 


