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Direcția Generală Politică Regională și Urbană 
a Comisiei Europene organizează online, în 

lunile februarie și martie 2022, o serie de patru 
evenimente privind buna guvernanță a politicii 
regionale a Uniunii Europene.

Evenimentele se vor desfășura după următorul calendar:
8-9 februarie 2022 – „Construirea transparenței cu pac-

te de integritate în Europa” este tema primului eveniment, 
în care vor fi prezentate rezultatele proiectului-pilot desfășu-
rat cu Transparency International și cu alte organizații ale so-
cietății civile din 11 state membre, începând din 2016.

16 februarie 2022 – „Forumul pentru autoritățile de 
management: Consolidarea capacității administrative 
2021-2027” va fi un eveniment organizat în cooperare cu 
OCDE ce va reuni autoritățile de management, în care vor fi 
diseminate informații cu privire la consolidarea capacității ad-
ministrative, explorarea de noi idei pentru consolidarea ca-
pacității de a depăși provocările administrative ce pot limita 
gestionarea și utilizarea eficace a fondurilor UE în cadrul po-
liticii de coeziune, precum și partajarea rezultatelor și lecțiilor 
învățate în urma proiectului-pilot al DG REGIO privind con-
centrarea frontală a capacităților administrative pentru peri-
oada de după 2020. Informații suplimentare despre acest su-
biect puteți regăsi în broșura editată de organizatori, disponi-
bilă spre descărcare la următorul link: https://ec.europa.eu/

regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/
info_event_16022022.pdf.

1 martie 2022 – „Instrumente de consolidare a capaci-
tății administrative”, eveniment ce va fi adresat autorități-
lor care gestionează FEDR, Fondul de coeziune și Fondul pen-
tru o tranziție justă. În cadrul întâlnirii vor fi prezentate in-
strumente de sprijinire a consolidării capacității administrati-
ve (ACB), cum ar fi setul de instrumente practice pentru ela-
borarea foilor de parcurs pentru ACB, Peer2Peer+, cadrul de 
competențe, un instrument de autoevaluare pentru autori-
tățile de management, programul de formare strategică sau 
Centrul online de cunoștințe și resurse pentru fondurile UE.

10 martie 2022 – În cadrul întâlnirii vor fi dezbătute as-
pecte privind consolidarea implicării cetățenilor în politica 
de coeziune. De asemenea, vor fi prezentate rezultatele unui 
proiect-pilot desfășurat împreună cu OCDE pentru a dezvol-
ta bune practici privind modalitățile de consolidare a implică-
rii cetățenilor în punerea în aplicare a programului și rezultate-
le unui sistem de granturi pentru organizațiile societății civile.

Actorii interesați să participe la cele patru evenimente se 
pot înregistra online, vizitând pagina web: https://ec.europa.
eu/eusurvey/runner/GoodGovernanceEvents2022.

Mai multe detalii despre seria de evenimente organizate de 
Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Euro-
pene puteți afla accesând link-ul următor: https://ec.europa.eu/
regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/18-01-2022-go-
od-governance-for-eu-regional-policy.

Buna guvernanță a politicii regionale a Uniunii Europene, 
tema seriei de evenimente online organizate 

de către Direcția Generală Politică Regională și Urbană
a Comisiei Europene
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Marți, 1 februarie 2022, Agenția de 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud 

Muntenia a organizat o întâlnire de lucru 
pentru grupul actorilor interesați din cadrul 
proiectului Social Green. Evenimentul s-a 
desfășurat online, prin intermediul aplicației 
ZOOM, fiind deschisă de către Daniela Traian, 
directorul Direcției Dezvoltare și Comunicare 
din cadrul ADR Sud Muntenia, care a prezentat 
scopul și obiectivele întâlnirii.

În continuare, au fost prezentate activitățile supli-
mentare ale proiectului Social Green precum și concluzi-
ile focus-grup-ului anterior în cadrul căruia a fost elabo-
rată prima parte a Analizei SWOT. Ulterior, au fost conti-
nuate discuțiile privind impactul COVID-19 asupra secto-
rului locuințelor sociale ecologice și a instrumentului de 
politică în vederea finalizării analizei. Printre principalele 
preocupări ale reprezentanților autorităților publice lo-
cale legate de problemele în implementarea proiectelor 
de reabilitare și eficiență energetică menționăm crește-
rea prețurilor la materialele de construcții pentru pro-
iectele în derulare, finanțate din fonduri europene, de-

oarece autoritățile publice locale trebuie să susțină a-
ceastă majorare. Prin urmare, participanții au sugerat ca 
ajutorul financiar să vină și de la guvern, pentru a putea 
astfel implementa în continuare proiecte importante de 
dezvoltare pentru comunitate.

La finalul reuniunii a fost prezentată o bună practi-
că din regiunea Extremadura, Spania, despre proiectul 
Rehabitat, care are ca obiectiv lupta împotriva sărăciei 
energetice, reducerea emisiilor de CO2, contribuirea la 
redresarea economică, generarea de locuri de muncă, 
creșterea ofertei de locuințe de închiriere la prețuri ac-
cesibile și încurajarea întoarcerii în zonele rurale.

Întâlnirea stakeholderilor proiectului Social Green

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia organizează, în data de 

21 februarie 2022, concurs pentru ocuparea unui 
post de expert (cu rolul de expert tehnic) în cadrul 
Serviciului Implementare E.L.E.N.A., la sediul central 
din municipiul Călărași.

Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată 
de 36 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în ra-

mura de știință: inginerie civilă(conform nomenclatorului do-
meniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare);

 9Minim 10 ani experiență în activități privind elaborarea și 
implementarea de politici și strategii de dezvoltare durabilă, pri-
vind eficiența energetică a clădirilor;

 9Capacitate de lucru în echipă;
 9Capacitate de analiză și de sinteză;
 9Cunoștințe foarte bune de limba engleză (limba de lu-

cru este engleza).

Alte cerințe:
 9Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresele de 
e-mail: alin.izvoran@adrmuntenia.ro și resurseumane@adr-
muntenia.ro, până la data de 17 februarie 2022, ora 17:00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de 
selecție cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candi-
dat în dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța ex-
perienței și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.

Interviurile se vor susține online prin intermediul platfor-
mei Skype, în data de 21 februarie 2022, începând cu ora 9:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 
persoane de contact: Izvoran Alin Ion - șef Serviciu implemen-
tare E.L.E.N.A., e-mail alin.izvoran@adrmuntenia.ro și Mâțu 
Ioana, șef Birou resurse umane, e-mail resurseumane@adr-
muntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum 
și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate 
pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibli-
ografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/
download_file/document/1278/Concurs-SIE-21-02-2022.rar

Concurs, în data de 21 februarie 2022, pentru ocuparea unui 
post de expert (cu rolul de expert tehnic) în cadrul Serviciul 

Implementare E.L.E.N.A., la sediul central din municipiul Călărași
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 9 februarie 2022
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației (MDLPA) a elaborat 

și finalizat ghidurile solicitantului pentru 
proiectele finanțate din Fondul local și Valul 
renovării, componente ale Planului Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR), și a asigurat 
posibilitatea supracontractării cu 30%, anunță 
ministrul.

Ghidurile pot fi consultate pe site-ul MIPE, link: htt-
ps://mdlpa.ro/pages/pnrr

„Supracontractarea este necesară pentru a ne asigu-
ra că nu va fi irosit niciun euro și că putem cheltui fiecare 
cent în folosul României. Încheiem mai multe contracte 
pentru a asigura dezvoltarea comunităților locale și ale 
României, iar eventualele proiecte nefinalizate nu vor în-
semna bani trimiși înapoi la UE” – a declarat Cseke Attila, 
ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației..

Întrucât programul este finanțat de Uniunea Euro-
peană, ghidurile de finanțare sunt transmise Comisiei 
Europene. De asemenea, aceste ghiduri sunt publicate 
pe site-ul MDLPA și vor fi transmise în consultare atât 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cât și 
celor 4 structuri asociative ale autorităților administra-
ției publice locale.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
trației va aloca fonduri, din PNRR, pentru asigurarea u-
nei infrastructuri prietenoase cu mediul pentru comuni-
tățile locale, respectiv pentru eficientizarea energetică 

și consolidarea seismică a clădirilor publice și a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale.

Prin posibilitatea de supracontractare, valoarea tota-
lă a celor două fonduri va ajunge la 5,55 miliarde de eu-
ro. Din această sumă vor fi construite cel puțin 5.522 de 
locuințe pentru tineri, medici și profesori, eficiente din 
punct de vedere energetic, minim 1.091 de km de pis-
te pentru biciclete și vor fi achiziționate peste 1.135 de 
autobuze, troleibuze, tramvaie și microbuze noi, electri-
ce sau pe hidrogen, cu stație de încărcare. Vor fi achizi-
ționate cel puțin 13.200 de stații de încărcare electrică 
pentru autovehicule la nivel național.

Totodată, din aceste fonduri, vor fi reabilitate aproxi-
mativ 1.400 de blocuri, însemnând 1,3 milioane de mp, 
pentru a fi eficiente din punct de vedere energetic și si-
gure în caz de cutremur. Totodată, clădirile instituțiilor 
publice vor putea fi reabilitate și eficientizate energetic 
și, astfel, vor fi scăzute emisiile de carbon. În total, va fi 
finanțată renovarea energetică a cel puțin 2.000 de in-
stituții publice prin PNRR. În acest caz, pentru prima da-
tă, nici proprietarii locuințelor, nici administrația locală 
nu trebuie să contribuie cu o cotă parte. Renovarea es-
te finanțată integral de Ministerul Dezvoltării, din fon-
duri UE.

MDLPA va pune le dispoziție, în aprilie, platforma di-
gitală unde fiecare localitate poate vedea suma prealo-
cată și investițiile pe care se pot cheltui aceste sume. De 
pe această platformă, fiecare localitate poate selecta in-
vestiții în funcție de nevoile locale. Toate contractele de 
finanțare vor fi semnate până la sfârșitul acestui an.

Au fost elaborate ghidurile necesare lansării, în aprilie,
a proiectelor PNRR în valoare de 5,55 miliarde de euro

Foto: mipe.gov.ro
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Comisia Europeană a prezentat miercuri, 
2 februarie 2022, o nouă strategie în 

materie de standardizare, care subliniază 
abordarea UE privind standardele în cadrul 
pieței unice, precum și la nivel mondial.

Strategia este însoțită de o propunere de modificare a 
Regulamentului privind standardizarea, de un raport pri-
vind punerea sa în aplicare și de programul de lucru anual 
al Uniunii pe 2022 referitor la activitatea de standardizare 
europeană. Această nouă strategie urmărește să consoli-
deze competitivitatea UE la nivel mondial, să permită cre-
area unei economii reziliente, verzi și digitale și să integre-
ze valorile democratice în aplicațiile tehnologice.

Strategia prezentată propune cinci seturi principale 
de acțiuni:

1. Anticiparea, prioritizarea și abordarea nevoilor în 
materie de standardizare în domenii strategice: avem 
nevoie de standarde mai rapid și în concordanță cu 
agenda europeană în materie de inovare și politică. Co-
misia a identificat urgențe în materie de standardizare în 
ceea ce privește producția de vaccinuri și medicamen-
te împotriva COVID-19, reciclarea materiilor prime criti-
ce, lanțul valoric al hidrogenului curat, cimentul cu emi-
sii scăzute de dioxid de carbon, certificarea cipurilor și 
standardele în materie de date. Începând din acest an, 
prioritățile în materie de standardizare vor fi identifica-
te în mod clar în Programul de lucru anual al Uniunii pe 
2022 referitor la activitatea de standardizare. Va fi insti-
tuit un forum la nivel înalt pentru a aduce contribuții la 
viitoarele priorități în materie de standardizare. Comisia 
va institui funcția de coordonator responsabil în mate-
rie de standardizare, pentru a asigura orientări la nivel î-
nalt în întreaga Comisie cu privire la activitățile de stan-
dardizare, care va fi sprijinit de un centru de excelență al 
UE privind standardele, alcătuit din servicii ale Comisiei.

2. Îmbunătățirea guvernanței și integrității sistemului 
european de standardizare: standardele europene, care 
sprijină politica și legislația UE, trebuie să fie decise de 
actori europeni. Comisia propune o modificare a Regula-
mentului privind standardizarea pentru a îmbunătăți gu-
vernanța sistemului european de standardizare. Deși sis-
temul european va rămâne deschis, transparent, inclu-
ziv și imparțial, propunerea prevede că mandatele pen-
tru organizațiile europene de standardizare, la cererea 
Comisiei, trebuie să fie gestionate de delegații naționali 
– organismele naționale de standardizare – ai statelor 
membre ale UE și SEE. Acest lucru va evita orice influ-
ență nejustificată a actorilor din afara UE și SEE asupra 
proceselor decizionale în cadrul elaborării de standar-

de pentru domenii esențiale, cum ar fi standardele pri-
vind securitatea cibernetică sau hidrogenul. Comisia va 
acorda în continuare o atenție deosebită caracterului in-
cluziv al sistemului, rolului IMM-urilor și rolului societă-
ții civile. Ea invită organizațiile europene de standardiza-
re să-și modernizeze structurile de guvernanță și va lan-
sa un proces de revizuire inter pares care să implice sta-
tele membre și organismele naționale de standardizare 
pentru a obține o mai bună incluziune a societății civile, 
a utilizatorilor și condiții pentru standardizare favorabi-
le IMM-urilor. În același timp, Comisia va lansa evaluarea 
Regulamentului privind standardizarea.

3. Consolidarea poziției de lider a Europei în ce-
ea ce privește standardele globale: Comisia va acționa 
prin intermediul Forumului la nivel înalt pentru a insti-
tui un mecanism împreună cu statele membre ale UE și 
cu organismele naționale de standardizare pentru a fa-
ce schimb de informații, a coordona și a consolida abor-
darea europeană a standardizării internaționale. De a-
semenea, Comisia va urmări o mai bună coordonare în-
tre statele membre ale UE și partenerii care împărtășesc 
aceeași viziune. UE va finanța proiecte de standardizare 
în Africa și în țările învecinate.

4. Sprijinirea inovării: Comisia propune o mai bună va-
lorificare a potențialului cercetării finanțate de UE pen-
tru a valorifica proiectele de inovare prin activități de 
standardizare și pentru a anticipa nevoile timpurii în ma-
terie de standardizare. Va fi lansat un „promotor al stan-
dardizării” pentru a sprijini cercetătorii din cadrul pro-
gramelor Orizont 2020 și Orizont Europa să testeze re-
levanța rezultatelor lor pentru standardizare. Până la ju-
mătatea anului 2022, se va iniția elaborarea unui cod de 
bune practici pentru cercetători în materie de standar-
dizare, pentru a consolida legătura dintre standardizare 
și cercetare/inovare prin intermediul Spațiului european 
de cercetare (SEC).

(continuare în pagina 8)

Noua strategie a Uniunii Europene în materie de standardizare
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(continuare din pagina 7)
5. Crearea generației următoare 

de experți în standardizare: standar-
dele se bazează pe cei mai buni ex-
perți, iar Europa se confruntă cu o 
schimbare de generație. Comisia va 
promova o mai mare sensibilizare la 
nivel academic cu privire la standar-
de, de exemplu prin organizarea în 
viitor a Zilelor Universitare ale UE și 
prin formarea cercetătorilor.

Standardele reprezintă fundamen-
tul implicit al pieței unice a UE și al 
competitivității sale la nivel mondial. 
Ele îi ajută pe producători să asigure 
interoperabilitatea produselor și ser-
viciilor, să reducă costurile, să îmbu-
nătățească siguranța și să încuraje-
ze inovarea. Standardele sunt o par-
te invizibilă dar fundamentală a vie-
ții noastre de zi cu zi, cu implicații în 
domenii diverse: de la frecvențe Wi-
Fi, la jucăriile conectate sau la legătu-
rile pentru schiuri, pentru a mențio-
na doar câteva exemple. Standarde-
le dau încrederea că un produs sau 
un serviciu este adecvat, este sigur și 
nu va dăuna oamenilor sau mediului. 
Respectarea standardelor armonizate 
garantează că produsele sunt confor-
me cu legislația UE.

Ritmul rapid al inovării, ambițiile 
ecologice și digitale și implicațiile stan-
dardelor tehnologice pentru valorile 
democratice în UE necesită o abordare 
din ce în ce mai strategică a standardi-
zării. Ambițiile UE privind o economie 
neutră din punctul de vedere al impac-
tului asupra climei, rezilientă și circula-
ră nu pot fi realizate fără standarde eu-
ropene. Deținerea unei amprente glo-
bale puternice în activitățile de stan-
dardizare și a rolului de conducător al 
activității în cadrul principalelor foruri 
și instituții internaționale vor fi elemen-
te esențiale pentru ca UE să rămână în 
continuare un punct de referință la ni-
vel mondial în materie de standardiza-
re. Prin stabilirea unor standarde glo-
bale, UE își exportă valorile, oferindu-le 
în același timp întreprinderilor din UE 
un important avantaj al primului venit.

Sursa: caleaeuropeana.ro

Comisia Europeană lansează
o primă serie de cereri de propuneri 

pentru sprijinirea sectorului audiovizual
Comisia Europeană (CE) a publi-

cat primele trei cereri de propuneri 
din cadrul componentei MEDIA pen-
tru 2022 a programului „Europa cre-
ativă”, un program care dispune în 
acest an de o finanțare totală în va-
loare de 226 de milioane de euro.

Obiectivul este sprijinirea redre-
sării sectorului audiovizual și sporirea 
competitivității acestuia, atât în Eu-
ropa, cât și la nivel mondial. În săptă-
mânile și lunile următoare vor fi pu-
blicate noi cereri de propuneri.

Componenta MEDIA a progra-
mului „Europa creativă” s-a adaptat 
la provocările și oportunitățile gene-
rate de evoluțiile de pe piețele audio-
vizuale. Anul acesta, au fost introdu-
se trei noi cereri de propuneri, având 
drept obiect: jocurile video și dezvol-
tarea de conținut imersiv, rețelele de 
festivaluri europene și acțiunea ME-
DIA 360°, concepute pentru a sprijini 
sectoarele existente și noile talente 
și piețe, precum și pentru a promova 
cooperarea dintre diferite sectoare. 

Pe lângă aceste cereri inițiale de 
propuneri, efectuate în cadrul com-
ponentei MEDIA și reprezentând 
fonduri de 41 de milioane de euro, în 
cadrul componentei TRANS-SECTO-
RIALE a programului a fost publicată 
astăzi și o cerere de propuneri axată 
pe alfabetizarea mediatică, dotată cu 
fonduri UE în valoare de 2,4 milioane 
de euro. Alte câteva cereri de propu-
neri din cadrul celor trei componen-
te ale programului „Europa creativă” 
vor fi publicate pe Portalul pentru fi-
nanțare și licitații al Comisiei.

Bugetul pentru 2022 al programului 
„Europa creativă” este de 385,6 milioa-
ne de euro, ceea ce reprezintă o creș-
tere de aproximativ 30% față de 2021.

Programul „Europa creativă” cu-
prinde, din 2021, trei componente: 
componenta MEDIA, care oferă spri-

jin pentru sectoarele audiovizualului, 
componenta CULTURĂ, care vizează 
toate celelalte domenii ale sectoare-
lor culturale și creative, și componen-
ta TRANS-SECTORIALĂ, care oferă 
oportunități de colaborare trans-sec-
torială și oportunități pentru sectorul 
mass-mediei de știri. În cadrul noului 
cadru financiar multianual 2021-2027, 
programului i-a fost alocată suma fă-
ră precedent de 2,2 miliarde de euro, 
acesta devenind astfel cel mai mare 
program de finanțare de până acum 
dedicat sprijinirii sectorului cultural și 
creativ la nivelul UE.

Programul „Europa creativă” es-
te pe deplin aliniat la Planul de acți-
une pentru democrația europeană și 
la Planul de acțiune pentru mass-me-
dia, adoptate în decembrie 2020. Pro-
gramul sprijină libertatea mass-medi-
ei, pluralismul mediatic și alfabetiza-
rea mediatică, astfel cum s-a anunțat 
în Planul de acțiune pentru democra-
ția europeană, și va continua eforturi-
le din cadrul Planului de acțiune pen-
tru mass-media de a sprijini redre-
sarea și transformarea sectoarelor 
mass-mediei și audiovizualului.

Sursa: ec.europa.eu
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Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Investițiilor și Pro-
iectelor Europene (MIPE) și Organismul Intermediar pentru Cerce-
tare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării supun 
dezbaterii publice ghidurile solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 – „Sti-
mularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI”, 
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute-
le de cercetare-dezvoltare (CD) și universități, în scopul inovării de 
procese și de produse în sectoarele economice care prezintă po-
tențial de creștere. Ghidurile aflate în consultare publică se referă la 
două tipuri de proiect: proiect tehnologic inovativ, respectiv proiect 
pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off.

Proiectul tehnologic inovativ
Proiectul tehnologic inovativ are ca scop încurajarea investiți-

ilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care 
urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiec-
te care dezvoltă produse și/sau procese sau tehnologii noi sau 
substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializării, 
bazate pe cercetare. Această acțiune se adresează întreprinderi-
lor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din Româ-
nia cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care 
activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.

La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebu-
ie să fie înregistrat în România sau într-un stat membru al UE. Sunt 
considerate întreprinderi entitățile cu personalitate juridică consti-
tuite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, re-
publicată, cu modificările și completările ulterioare sau conform 
prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților eco-
nomice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu mo-
dificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Or-
donanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorgani-
zarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și conform reglementărilor specifice similare din alte sta-
te membre UE. La momentul contractării, solicitantul înregistrat în-
tr-un stat membru UE trebuie să fie înregistrat în România în ba-
za prevederilor Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Propunerile de proiect se de-
pun individual de către un singur solicitant întreprindere sau de că-
tre un solicitant întreprindere, care este coordonator al proiectului, 
și una sau maxim două organizații de cercetare partenere, cu ca-
re se realizează activități dezvoltare experimentală în colaborare e-
fectivă. Acest al doilea caz îl vom denumi în continuare parteneriat.

Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte este de 
35.993.816,41 euro, calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 
2022 (1 euro=4,9494 lei), iar valoarea maximă a asistenței financia-
re nerambursabile acordate unui proiect este de 3.000.000 euro. 
Durata proiectelor este de maximum 12 de luni, fără a depăși da-
ta de 30 decembrie 2023. Toate plățile efectuate de beneficiar nu 

pot să depășească 31 decembrie 2023. Valoarea totală a oricărui 
tip de proiect din cadrul acestei acțiuni nu poate depăși echivalen-
tul în lei a 50 milioane euro.

Proiect pentru întreprinderi inovatoare 
de tip start-up și spin-off

Proiectele aferente acestui apel vor sprijini crearea spin-off-uri-
lor și dezvoltării start-up-urilor inovatoare (întreprinderi înființate 
de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului) din regiuni mai 
puțin dezvoltate (fără București-Ilfov), bazate pe transferul rezulta-
telor cercetării-dezvoltării obținute în universități sau institute sau 
pe idei brevetate, în vederea realizării de produse și servicii noi sau 
semnificativ îmbunătățite pe care să le lanseze pe piață

Tipuri de solicitanți pot fi: start-up-uri - întreprinderi înființate în 
baza Legii nr. 31/1990 din regiuni mai puțin dezvoltate (fără Bucu-
rești, Ilfov), care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul 
depunerii proiectului; spin-off-uri - întreprinderi din regiuni mai pu-
țin dezvoltate (fără București, Ilfov) care urmează să se înființeze 
pe baza unui rezultat obținut în organizații de cercetare de drept 
public (instituție de CD sau de învățământ superior). Alocarea sta-
bilită pentru apelul de proiecte este de 8.000.000 euro, echivalent 
39.595.200 lei, calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2022 (1 
euro=4,9494 lei). Asistența financiară nerambursabilă pe proiect 
va fi de 989.880 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 
Euro, calculat la cursul InforEuro valabil în luna acordării ajutorului/
semnării contractului de finanțare, pe o perioadă de trei ani fiscali 
consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse nați-
onale sau europene. Pentru beneficiarii care își desfășoară activi-
tatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenței fi-
nanciare nerambursabile este de max. 494.940 lei și nu poate de-
păși echivalentul în lei a 100.000 Euro, calculat la cursul InforEuro 
valabil în luna acordării ajutorului/semnării contractului de finan-
țare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă 
ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene. Valoarea 
grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costuri-
lor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale 
proiectului va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului din 
fonduri private. Durata maximă de implementare a unui proiect 
(inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambur-
sare) este de cel mult 12 luni, fără să depășească data de 31 de-
cembrie 2023.

Ghidurile Solicitantului sunt postate pe site-ul AM POC, la adre-
sa https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-
poc/, secțiunea Implementare program.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, în-
cepând cu data de 2 februarie 2022, până la data de 16 februarie 
2022, ora 17.00. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail 
structurale@research.gov.ro.

Sursa: finantare.ro

Consultare publică pentru ghidul privind „Stimularea cererii 
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI”

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/
https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/
mailto:structurale%40research.gov.ro?subject=
http://finantare.ro
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În luna februarie a apărut numărul 74 
al revistei Regio, publicație editată de 

Autoritatea de Management (AM) a Programul 
Operațional Regional (POR), din cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (MDLPA). Pe lângă subiecte 
precum performanța în business în vremuri 
de criză, locuințele viitorului, transport eco 
sau surse de energie verde, la pagina 12 este 
prezentată pe larg investiția realizată cu 
ajutorul fondurilor europene la Parcul din 
orașul Topoloveni.

Cu ajutorul fondurilor Regio, un deal năpădit de buru-
ieni s-a transformat complet în doi ani și a devenit bucu-
ria locuitorilor din orașul Topoloveni. Aici a fost amena-
jat un parc modern și prietenos cu mediul, o oază de re-
laxare și lecție vie de ecologie și sustenabilitate.

Primăria orașului Topoloveni a primit finanțare prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa priorita-
ră 5 - „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, pro-
tecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, 
Prioritatea de investiții 5.2 - „Realizarea de acțiuni desti-
nate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, re-
generării și decontaminării terenurilor industriale dezafec-
tate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 
aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Proiectul cu o valoare totală de 3.928.438 lei are 
drept scop dezvoltarea urbană integrată a orașului To-
poloveni prin crearea, reconversia și refuncționalizarea 
terenurilor degradate, vacante sau neutilizate din ora-
șul Topoloveni și amenajarea de spații verzi. Realizarea 
obiectivului de investiție a condus la amenajarea unei 
suprafețe de 24.573 mp. Cu ajutorul fondurilor europe-
ne au fost amenajate alei de promenadă, o zonă de bel-
vedere și picnic, un loc de joacă pentru copii, grupuri sa-
nitare, precum și mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, 
foișoare de lemn, cișmele cu apă potabilă etc.). Totoda-
tă, în cadrul proiectului s-a realizat o instalație de ilumi-
nat public, folosindu-se stâlpi cu corpuri de iluminat cu 
LED și panouri fotovoltaice. De asemenea, au fost mon-
tate un sistem de supraveghere video și un sistem Wi-Fi.

Necesitatea amenajării parcului presupune satisfa-
cerea nevoii de liniște și relaxare, crearea pentru oraș a 
unui loc adecvat care să asigure populației condiții pen-
tru mișcare în aer liber, în siguranță, cât și amenajarea 
unor zone care să fie adevărate oaze de liniște, verdea-
ță, care să ofere o priveliște relaxantă tuturor categoriilor 

de vârsta, ceea ce va contribui la păstrarea și îmbunătăți-
rea stării de sănătate a locuitorilor. Este stimulată, astfel, 
petrecerea a cât mai mult timp în aer liber și promovarea 
mișcării în rândul tuturor categoriilor de vârstă.

„Toate acestea trebuie trăite și văzute, spre mulțumi-
rea ochiului și a sufletului. Ultima colină a noului parc 
oferă o priveliște panoramică de excepție către Topolove-
niul modernizat și spre verdele câmpiei Argeșului”, spune 
Gheorghiță Boțârcă, primarul orașului Topoloveni.

Proiectul parcului din Topoloveni amenajat
prin POR 2014-2020, prezentat în nr. 74 al revistei Regio

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Muzeul de Artă, situat pe Calea 
Domnească în imediata vecinătate a 

Muzeului de Istorie și a Curții Domnești, este 
unul dintre importantele monumente ale 
orașului de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Construită între 1892 – 1894 de antreprenorul itali-
an Giovanni Baltasare Vignosa ca sediu al Prefecturii ju-
dețului Dâmbovița, clădirea prezintă o decorație clasică 
cu influențe baroce și o impresionantă pictură interioa-
ră. Somptuozitatea picturii este resimțită tot mai mult 
pe măsură ce se ajunge la etaj și culminează cu decorația 
„Sălii de Consiliu”. Bogată pictură murală, cu care este 
decorată Sala de Consiliu, situată central la etajul clădirii, 
prezintă motive neoclasice, vegetale și florale cu influ-
ențe clare ale barocul italian. Deasupra celor cinci căi de 
acces în sală se întâlnește pictat câte un peisaj cu monu-
mente reprezentative din Târgoviște (Curtea Domneas-
că, Mitropolia nouă) ori împrejurimi așa cum le-a văzut 
pictorul de origine italiană Giovanni Battista del Basso la 
1894 – 1895, o excepție constituind-o prezența, deasu-
pra ușii centrale, a căpriorului ca stemă a județului Dâm-
bovița. Din anii ’70, după mutarea Prefecturii în noul se-
diu modern și mult mai mare, aici a funcționat până spre 
sfârșitul anilor ’80 Secția pentru Adulți a Bibliotecii jude-
țene, după care a primit o nouă utilitate aceea de Muzeu 
de Artă, starea avansată de degradare permițându-i să 
fie deschis publicului pâna în 1998. Redeschiderea aces-
tuia a fost posibilă abia în anul 2009 după ample lucrări 
de consolidare și restaurare.

Expoziția Muzeului de Artă, modestă ca număr de ex-
ponate datorită spațiului restrâns, cuprinde la parterul 
clădirii, artă veche românească, iar la etaj artă decora-
tivă și pictură de șevalet începând din prima jumătate 
a secolului al XIX-lea cu „primitivi” ai artei românești și 
sfârșind cu lucrări din perioada interbelică.

Arta veche românească este reprezentată în general 
de pictura cu subiect religios – realizată pe diferite su-
porturi – ilustrată aici cu frescă din perioada brâncove-
nească, dar și cu icoane din secolul al XVIII-lea și chiar 
mai târzii datate după 1800.

Alături de aceste icoane sunt prezentate, ca o excep-
ție și în același timp ca o evoluție firească a picturii re-
ligioase după contactul unor artiști cu mediul academic 
central-european, icoanele, de mici dimensiuni, realiza-
te de Gheorghe Tattarescu în stil neoclasic, datând din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea (cca. 1863-1864) 
prin intermediul cărora se realizează o trecere subtilă 
de la pictura religioasă la cea de șevalet situată la etaj. 
Astfel, cu personajele miniaturale de influență occiden-

tală, în interioare destul de sumar prezentate de Tatta-
rescu, deschidem calea vizitatorului spre portretele ano-
nime de boieri. Acestea amintesc, prin costume și chipu-
rile expresive „zugrăvite” schematic, de tradiția tablouri-
lor votive ale diferiților ctitori de biserici.

Lucrările realizate spre sfârșitul secolului al XIX-lea de 
artiști precum: Nicolae Grigorescu, Sava Henția, George 
Demetrescu Mirea și Ştefan Vasilescu, vorbesc de stiluri-
le și schimbările care se produceau în plan artistic la ni-
velul întregii țări. Prima decadă a secolului al XX-lea este 
prezentată, prin lucrările timpurii, de influență grigores-
ciană, ale lui Gheorghe Petrașcu și prin portretele aca-
demice ale pictorului Ştefan Vasilescu, artiști care din di-
ferite motive au ales să-și lege viața și creația de orașul 
Târgoviște. Începând cu anii ’20 ai secolului trecut este 
ilustrată cea mai importantă și frumoasă perioadă a ar-
tei românești: copii realizați de Nicolae Tonitza, portre-
te de doamne din înalta societate prezentate diferit în 
funcție de percepția artistică a fiecărui artist în parte (a 
Ceciliei Cuțescu-Stork, Costin Petrescu, Theodor Pallady 
ori, probabil, Eustațiu Stoenescu) și încheind cu lumino-
zitatea oferită de minunatele peisaje din Balcic ale picto-
rului Nicolae Dărăscu de dinainte de cea de-a doua con-
flagrație mondială.

În muzeul pot fi întâlnite tehnici de lucru variate, cu 
tradiție sau mai noi, de la tempera pe lemn și frescă până 
la pastel și ulei pe diferite suporturi, dar și culorile speci-
fice fiecărui artist (albastrul și albul lui Petrașcu, griurile 
calde palladyene, galbenul luminos al lui Tonitza, griurile 
grigoresciene, albastrul lui Dărăscu, verdele lui Bob Bul-
garu etc.) care se regăsesc în operele de artă din expozi-
ția permanentă. Astfel, expoziția pusă în valoare de pic-
tura și arhitectura clădirii cu spații variate monumentale 
sau intime, invită vizitatorul la meditație la vremurile de 
demult, îmbie la amintiri și retrăiri ale atmosferei timpu-
rilor apuse prin intermediul lucrărilor prezentate.

Sursa: muzee-dambovitene.ro

În vizită la Muzeul de Artă din Târgoviște

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://muzee-dambovitene.ro
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Consiliul Județean Argeș finanțează din bugetul pro-
priu realizarea unui centru de comunicații modern, în 
care mai multe stații de comunicare performante vor 
permite o legătură permanentă între salvatorii montani 
de pe toate masivele din județ, pentru eficientizarea in-
tervențiilor.

Baza deservește masivul Ierez - Păpușa și este o in-
vestiție a Consiliului Județean Argeș, o bază modernă, 
cu toate condițiile și cu o legătură radio care asigură 
conexiunea cu centrele de la Pitești, Nucșoara și Cota 
2000 concomitent.

La baza Salvamont de la Voina este asigurată per-
manența de doi salvamontiști, cărora în weekend li se 
alătură și voluntari. Salvatorii montani de aici deservesc 
arealul de pe masivul Iezer - Păpușa și beneficiază de 
două ATV-uri șenilate pentru intervenții și, de aseme-
nea, de echipaj canin de salvare.

Sursa: ziarulargesul.ro

Salvamont Argeș
va avea

un centru modern
de comunicații

Cel mai nou cartier construit al Târgoviștei, cartie-
rul Sagricom, va avea, în curând, o grădiniță proprie, 
lucrările de construire apropiindu-se de final. Proiec-
tul, realizat în baza parteneriatului dintre Primăria Mu-
nicipiului Târgoviște și Ministerul Educației Naționale, 
presupune construcția unui imobil P+E, care va găzdui 
3 grupe de copii, imobil cu o suprafață desfășurată de 
720 mp.

Sursa de finanțare o reprezintă Programul Operați-
onal Regional Axa Prioritară 10 - „Îmbunătățirea Infras-
tructurii Naționale”.

Tot în această zonă, administrația locală târgoviș-
teană va construi o creșă, tot din fonduri nerambursa-
bile, dar și un teren de sport multifuncțional.

Sursa: ziaruldambovita.ro

Grădinița
din Cartierul Sagricom, 

aproape
de finalizare

La sediul Primăriei Municipiului Călărași, a avut loc, în da-
ta de 1 februarie a.c., o întâlnire cu proiectantul care va realiza 
documentația tehnică a proiectului privind viitorul sediu al Po-
liției Locale, situat într-un fost punct termic din str. Mușețelului. 
Această clădire va găzdui și viitorul Centru de management al 
traficului și monitorizare video ce se va înființa prin intermediul 
unui proiect cu finanțare europeană nerambursabilă pe care, 
în calitate de beneficiar, îl implementează Primăria Municipiu-
lui Călărași. Valoarea acestui proiect este de 3,854 milioane de 
euro și este finanțat prin POR 2014-2020. Finalizarea proiectă-
rii este prevăzută pentru luna martie 2022, după care va urma 
etapa achiziționării constructorului și execuția lucrărilor. Primă-
ria Municipiului Călărași precizează că, prin proiectul european 
se vor moderniza 17 intersecții și 5 treceri cu buton pentru pie-
toni, prin instalarea de semafoare inteligente, rețele de electro-
alimentare și rețele de date, camere video de supraveghere și 
senzori, conectate cu Centrul de management al traficului prin 
rețea de date realizată pe suport de fibră optică.

Sursa: opiniacalarasi.ro

Călărașiul
va avea un centru

de management al traficului

Pe 1 februarie 2022, a avut loc la Ruse conferința fina-
lă a proiectului „Investiții pentru siguranța rutieră și îmbu-
nătățirea conectivității districtului Ruse și a județului Giur-
giu la rețeaua de transport TEN-T”.

În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile și 
output-urile proiectului pentru partea română, printre 
care: achiziția de utilaje pentru realizarea lucrărilor de în-
treținere a drumurilor județene, echipamente pentru In-
spectoratul de Poliție Județean Giurgiu (etiloteste, Radar 
Trucam, autovehicul) și echipamente pentru Inspectora-
tul Teritorial pentru Poliția de Frontieră Giurgiu (panouri 
luminoase cu tehnologie Led, semafor Led, indicatoare 
rutiere, stații transmisie Tetra).

Ca mecanism comun implementat, Consiliul Județean 
Giurgiu a elaborat și aprobat în urma procesului de con-
sultare publică, „Strategia de îmbunătățire a Securității ru-
tiere în regiunea Ruse-Giurgiu”.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Proiect
privind siguranța rutieră

și îmbunătățirea conectivității 
județului Giurgiu

ARGEŞ CĂLĂRAŞI

DÂMBOVIȚA
GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesul.ro
http://ziaruldambovita.ro
http://opiniacalarasi.ro
http://jurnalgiurgiuvean.ro
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Consiliul Județean Ialomița s-a asociat cu un număr 
de 23 de unități administrativ-teritoriale în cadrul pro-
gramului „South-Muntenia Energy Efficiency for Public 
Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul 
Programului ELENA — European Local Energy.

Beneficiarii eligibili sunt: autoritățile publice locale, 
autoritățile regionale și alte organisme publice iar va-
loarea finanțării acordate este de până la 90% din cos-
turile eligibile. UAT Slobozia a ales să acceseze aces-
te fonduri strict pentru educație astfel că șapte unități 
de învățământ vor beneficia de modernizări pentru efi-
cientizarea și eventual găsirea de surse alternative de 
producere a energiei consumate din surse regenerabi-
le, suma totală eligibilă fiind de 7.265.545 euro cu T.V.A. 
În aceeași situație în care administrația publică loca-
lă pune accentul pe dezvoltarea viitorului acestei ță-
ri mai este și UAT Fetești care va moderniza patru șco-
li pentru suma de 1.758.820 euro. Localitățile Balaciu, 
Bucu, Cosâmbeși, Mărculești, Movilița, Reviga, Roșiori, 
Sărățeni, Stelnica și Sudiți se alătură și ele listei inves-
tițiilor în educație cu câte o școală care participă în ca-
drul acestui proiect. Primarii din Țăndărei, Albești, Băr-
cănești, Platonești, Sălcioara, Săveni și Valea Ciorii au 
ales să modernizeze sediile primăriilor.

Sursa: ziarulstirea.ro

Consiliul Județean Ialomița 
modernizează

29 de clădiri publice
cu 15.7 milioane euro

Marți, 1 februarie, a fost semnat contractul pentru pro-
iectarea și execuția de lucrări privind reabilitarea și moder-
nizarea drumului județean DJ 503 Drăgănești - Vlașca (DE 
70) - limita județului Dâmbovița. Valoarea investiției se ri-
dică la 85,7 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată 
din fonduri europene prin Programul Operațional Regio-
nal (POR) 2014- 2020, Axa prioritară 6 - „Îmbunătățirea in-
frastructurii rutiere de importanță regională”.

Reabilitarea drumului județean județean DJ 503 Drăgă-
nești - Vlașca - limita județului Dâmbovița se realizează pe 
cei 48,475 km, de la km. 38+838 - la km. 87+313 și va inclu-
de lucrări de reabilitare și modernizare pentru: podețe (23 
reabilitate, 21 înlocuite, 3 nou construite); amenajări pen-
tru 260 de drumuri laterale; accese la cele 2033 de propri-
etăți; stații de autobuz; 3 poduri peste râurile Câlniște și 
Glavacioc; marcaje rutiere ș.a.. Durata de implementare a 
proiectului este de 23 de luni, din care 3 luni va fi partea de 
proiectare și 20 de luni va fi partea de execuție a lucrărilor.

Sursa: facebook.com

Începe 
reabilitarea și modernizarea 
drumului județean DJ 503

IALOMIȚA

TELEORMAN

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat două hotă-
râri privind construirea a două pasaje rutiere pe DN 1, 
la Sinaia. Construirea acestora va duce la fluidizarea tra-
ficului, la reducerea ambuteiajelor și riscului accidente-
lor, la scăderea poluării fonice și a reducerii noxelor.

Primul va fi amplasat la intersecția DN 1 cu Bulevar-
dul Republicii (Sinaia Sud) și va avea o lungime de 438 de 
metri. Valoarea totală a investiției este estimată la 53,49 
milioane lei, iar finanțarea obiectivului de investiții se re-
alizează din fonduri externe nerambursabile și de la bu-
getul de stat. Durata realizării proiectului este de 26 luni.

Al doilea pasaj va fi ridicat la intersecția DN 1 cu Bule-
vardul Ferdinand (Sinaia Nord), unul dintre punctele un-
de apar frecvent aglomerări în trafic, în special la sfâr-
șit  de săptămână. Pasajul va avea o lungime de 382 de 
metri, iar valoarea totală a investiției se ridică la 56,57 
milioane lei și se va realiza într-o perioadă de 28 de luni.

Sursa: observatorulph.ro

Guvernul
a aprobat construirea
a două pasaje rutiere

pe DN 1, la Sinaia

PRAHOVA
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Sediul central CĂLĂRAȘI
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 Județean ARGEȘ
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 Județean 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 Județean GIURGIU
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, 
jud. Giurgiu Tel./fax 0246/215.271, 
E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean 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 Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000, 
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

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 caractere 
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 newsletterului. Materialele de 
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul 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 massmedia de la nivelul regiunii Sud 
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
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Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” este un 
material cu informații despre activitățile derulate 
de către Agenție și de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în vederea 
promovării Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea 
publicului țintă despre activitatea instituțiilor 
membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud 
Muntenia și despre cele mai importante evenimente 
organizate de acestea în județele regiunii.
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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