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Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenți-
ei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a 
onorat invitația de a participa la conferința de lansare 
a Programului Regional (PR) București-Ilfov aferent pe-
rioadei de programare 2021-2027. La evenimentul orga-
nizat marți, 31 ianuarie 2023, au fost prezenți reprezen-
tanți ai autorităților publice locale și naționale, reprezen-
tanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic, dar 
și ai societății civile.

În noul PR București-Ilfov 2021-2027 se regăsesc opt 
priorități ce însumează peste 1,4 miliarde euro pentru 
proiecte, bani care vor fi investiți de către autoritățile 
locale și instituțiile publice din regiune, dar și de mediul 
privat, până în 2029.

Aproape o treime dintre investițiile programului vor fi 
destinate mediului privat pentru investiții, inovare și digi-
talizare, restul finanțării fiind alocată pentru proiecte de 
digitalizare a serviciilor publice locale, eficiență energeti-
că și consolidări, spații verzi și proiecte de mobilitate ver-
de, accesibilitate la rețele europene de transport, sigu-
ranță rutieră și, nu în ultimul rând, infrastructură educați-
onală, începând cu creșele si terminând cu universitățile.

PR București-Ilfov 2021-2027 este unul dintre cele 
opt Programe Regionale aprobate de Comisia Europea-
nă în țara noastră.

În data de 24 noiembrie 2022, ADR Sud-Muntenia a 
organizat evenimentul de lansare a Programului Regional 
Sud-Muntenia 2021-2027. Programul Regional Sud-Mun-

tenia 2021-2027 este cel de-al treilea program regional 
implementat în regiunea Sud-Muntenia, după POR 2007-
2013 și POR 2014-2020. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
este Autoritate de management pentru Programul Re-
gional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona peste 1,5 
miliarde de euro pentru cetățenii din județele compo-
nente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 es-
te publicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în 
secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Munte-
nia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > PR Sud - Mun-
tenia 2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/pro-
gramul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295. 

Liviu Gabriel Mușat, directorul general
al ADR Sud-Muntenia, prezent la conferința de lansare 

a Programului Regional București-Ilfov
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Monica Gheorghe 
• 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud-Muntenia

În data de 1 februarie, colega noastră, Monica GHEORGHE, șef Com-
partiment verificare achiziții și conflicte de interes POR, a împlinit 12 ani 
de activitate! Cu această ocazie, o felicităm și îi mulțumim pentru profe-
sionalismul și responsabilitatea dovedite prin activitatea derulată în ca-
drul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Cătălina-Ștefania Ioniță 
• 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud-Muntenia

În data de 1 februarie, colega noastră, Cătălina Ștefania IONIȚĂ, șef 
Birou verificare plăți POR, a împlinit 12 ani de activitate!

Prilej cu care o felicităm și îi mulțumim pentru competența și efi-
ciența de care a dat dovadă în activitatea derulată în cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Marți, 31 ianuarie 2023, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud-Muntenia a organizat o întâlnire de 
lucru în care au fost discutate proiectele finanțate în ca-
drul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. 
Alături de delegația ADR Sud-Muntenia, condusă de Ma-
riana Vișan, director Organism Intermediar POR, la întâl-
nire a participat Andreea-Mirela Tache, director Cabine-
tul Directorului General, primarul municipiului Călărași, 
Marius-Grigore Dulce și administratorul public al muni-
cipiului, Ionuț Savu.

Evenimentul desfășurat la sediul Primăriei Călărași, a 
avut ca scop identificarea provocărilor întâmpinate de 
beneficiari în implementarea proiectelor, găsirea soluții-
lor adecvate problemelor adresate, precum și stadiul de 
implementare al acestora.

U.A.T. Municipiul Călărași are în implementare, prin 
POR 2014-2020, 20 de proiecte în valoare de peste 186 
milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost 
transmise până acum 2.175 cereri de finanțare care au o 
valoare totală de 20,60 miliarde de lei, solicitând fonduri 
publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 993 dintre 
ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare tota-

lă de 9,60 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicita-
te de aproape 7,98 miliarde de lei. Sumele includ și aplica-
ția al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei priori-
tare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistra-
re a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are 
o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respec-
tiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Călărași au trans-
mis 212 cereri de finanțare ce au însumat o valoare to-
tală de aproape 2,14 miliarde de lei și au solicitat fonduri 
nerambursabile de 1,6 miliarde de lei. Pentru 84 dintre 
acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare 
totală de 605,17 milioane de lei, ce au solicitat fonduri 
publice în valoare de aproape 511 milioane de lei.

ADR Sud-Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pen-
tru implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre Regio puteți obține con-
tactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-
mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Întâlnire tehnică cu autoritățile publice locale din Călărași

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 1 februarie 2023

https://regio.adrmuntenia.ro
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Foto: pixabay.com

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în cali-
tate de coordonator de reforme și investiții PNRR, anunță 
decalarea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul 
Apelului de proiecte numărul 1 – Digitalizarea IMM-urilor 
– grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să 
sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale, afe-
rent Investiției I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul pri-
vat, din cadrul Componentei C9 – Suport pentru sectorul 
privat, cercetare-dezvoltare și inovare. Concret, acestea 
vor putea fi depuse în platforma proiecte.pnrr.gov.ro, în-
cepând cu data de 15 februarie 2023 până la data de 18 
aprilie 2023, pentru a veni în sprijinul potențialilor solici-
tanți . Măsura a fost luată în contextul unui număr mare 
de solicitări/ propuneri/ observații primite din partea me-
diului de afaceri pe marginea acestui apel, dar mai ales 
pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari. Devan-
sarea termenului a fost aprobată prin Corrigendum nr. 2 
la ghidul specific pentru Apelul de proiecte numărul 1 – 
Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro 

pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea 
tehnologiilor digitale: https://bit.ly/406a0uK. 

Suplimentar, în etapa următoare va fi publicat un nou 
corrigendum la ghidul specific, prin care vor fi actualiza-
te informații esențiale pentru etapa de pregătire a pro-
iectelor, cât și pentru etapa de evaluare, contractare și 
implementare, prin:

 9 Clarificări privind fluxurile financiare din cadrul 
proiectelor (inclusiv număr cereri de transfer);

 9 Precizări suplimentare privind formulele de calcul 
– inclusiv actualizare excel cu formule de calcul;

 9 Punerea la dispoziție a Metodologiei privind înca-
drarea întreprinderilor în categoria IMM;

 9 Punerea la dispoziție a Metodologiei privind înde-
plinirea criteriilor DESI în urma implementării proiectu-
lui de digitalizare;

 9 Prezentarea modelului orientativ al Contractului 
de finanțare.

Sursa: mfe.gov.ro

PNRR: Proiectele pentru contractarea de granturi
de până 100.000 euro pentru digitalizarea IMM-urilor 

pot fi depuse în perioada 15 februarie – 18 aprilie

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://bit.ly/406a0uK
http://mfe.gov.ro
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Una din puternicele cetăți geto-dacice din zona Câm-
piei Munteniei este dava de la Radovanu, județul Călă-
rași. Locul pe care s-a aflat această cetate, un promonto-
riu de formă triunghiulară — care se vede astăzi în par-
tea de sud-est a comunei — creat prin eroziune din te-
rasa înaltă a râului Arges, este cunoscut de localnici sub 
numele de „Gorgana a doua”. Inițial, cetatea a fost sepa-
rată de restul terasei printr-un șanț de apă rare, adâncit 
apoi de apele căzute din precipitații.

Pantele abrupte, greu accesibile au oferit acestei da-
ve o excelentă apărare naturală, căreia oamenii i-au adă-
ugat o palisadă și un șanț cu o adâncime ce ajungea pâ-
nă la patru metri. Cu timpul, așa cum s-a constatat în 
timpul săpăturilor arheologice, s-a renunțat la sistemul 
suplimentar de apărare. În jurul reședinței căpeteniei — 
acropola — pe o suprafață de câteva hectare se întin-
dea așezarea civilă. În incinta întărită, s-a cercetat apro-
ximativ o treime din suprafață, constatându-se existen-
ța a două straturi de cultură, primul datând din perioada 
de sfârșit a epocii bronzului (sec. XV-XII i.e.n.), iar cel de-
al doilea din peri oada geto-dacică. Începuturile așezării 
geto-dacice datează din sec. III î.e.n., dar promonto riul 
începe să fie intens locuit și fortificat din primele decenii 
ale sec. II î.e.n. Locuințele de formă rectangulară au fost 
construite — conform tradiției păstrate din epoca neo-
litică — din pari groși bătuți în pământ, împletită cu nu-
iele și lipiți cu lut, care avea în compoziție paie și pleavă. 
Pereții ca selor, bine neteziți, erau spoiți. Acoperișurile, în 
două ape, erau din stuf sau paie. În stratul de cultură a 
fost descoperită o cantitate apre ciabilă de țigle și olane, 
ceea ce atestă că una din locuințe, care reprezenta o im-

portantă deo sebită — probabil locuință căpeteniei sau 
un lăcaș de cult — a fost acoperită cu astfel de materiale 
de construcție. În locuințe s-au descoperit vetre de for-
mă rotundă sau ovală, iar în două dintre ele, de dimen-
siuni mai mari, vetre ornamentate. De oarece în inventa-
rul acestor două locuințe s-au găsit vase de o formă de-
osebită, care, după părerea unor cercetă tori, erau vase 
de cult, iar în preajma lor s-au identificat gropi cu depu-
neri rituale, con siderăm că ne aflăm în fața unor sanctu-
are și că dava de la Radovanu a fost un impor tant centru 
religios al lumii geto-dacice de pe cursul infe rior al râului 
Argeș. Într-o altă locuință au fost scoase la iveală creuze-
te, ti pare, dornuri, dălți de dimen siuni mici cu gura cur-
bată, resturi de metal și zgură, ma teriale ce dovedesc că 
locuință a aparținut unui biju tier ce-și ornamenta obiec-
tele de podoabă sau vasele de metal pe care le făurea.

Sursa: adevaruldespredaci.ro

Descoperă cetățile dacilor: dava de la Radovanu
Foto: muzeulgumelnita.ro
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Joi, 26 ianuarie 2023, au fost predate 
amplasamentele pentru două investiții din 

cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii 
serviciului de transport public local de călători 
și creșterea atractivității transportului 
nemotorizat în municipiul Pitești”.

Primul obiectiv de investiții vizează modernizarea 
unui număr de 99 de stații așteptare călători, care de-
servesc rețeaua de transport public cu autobuze pe o 
lungime de aproximativ 47.10 km, din care 11 stații sunt 
situate în zona de protecție a monumentelor istorice.

Al doilea obiectiv urmărește optimizarea traseelor de 
transport public local de călători, care în prezent sunt în 
număr de 19 și însumează 276,90 km, prin introducerea 
a trei linii noi (șase stații noi), aflate pe raza teritorial-ad-
ministrativă a municipiului Pitești.

Acestea vor fi împărțite în trei categorii, în funcție de 
amplasare și dimensionare: două stații fără panouri la-
terale, amplasate în zonele unde lățimea trotuarului nu 
este suficientă, o stație cu panouri laterale (modul stan-
dard) și trei stații semnalizate cu totem, în zonele unde 
spațiul nu permite amplasarea unei stații de așteptare.

Sursa: ziarulargesul.ro

Încep lucrările
de modernizare

a 99 de stații de călători,
în Pitești

După reabilitarea a două școli importante, cu ajuto-
rul fondurilor europene: Școala nr. 8 „Mihai Viteazul” și 
Școala nr. 13 „Matei Basarab”, a venit rândul Școlii Gim-
naziale „Tudor Vladimirescu” nr. 6, la aceasta din urmă fi-
ind vorba despre cel mai mare proiect care a vizat vreo-
dată o unitate de învățământ din municipiul Târgoviște.

Totodată, urmează să înceapă câteva proiecte im-
portante, tot pe zona educațională. Cele mai impor-
tante unități de învățământ vizate de investiții prin POR 
sunt: Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu Voi-
neşti” nr. 2, Colegiul Economic „Ion Ghica”, din Târgo-
viște și un corp de la Școala „Vasile Cârlova”.

De asemenea, vor fi intervenții la Grădinița nr. 3, Grădinița 
nr. 14, Școala nr. 9, Grădinița nr. 2, Grădinița nr. 11, Liceul Voie-
vodul Mircea și de asemenea la Liceul Ion Heliade Rădulescu.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Infrastructura
educațională,

în continuă dezvoltare

Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 
a fost accesat din plin, la acest moment Primăria munici-
piului Oltenița bifând contracte semnate de peste 8 mili-
oane de euro, atât pe Componenta 5- „Valul Renovării”, 
Runda I, cât și pe Componenta 10 - „Fond Local”. Auto-
ritățile locale se pregătește acum de licitații pentru achi-
ziția proiectării și execuției lucrărilor. Ultimele două con-
tracte semnate se referă la un sistem inteligent de mana-
gement urban și la reabilitarea termică a clădirii primă-
riei. Un alt proiect menționat face parte din portofoliul 
de proiecte finanțate în cadrul Valului Renovării Runda I 
ce vizează reabilitarea termică a mai multor clădiri: Liceul 
Ion Ghica, blocurile R, L1, P11, Sahia B+C, C1, C2, C3, C5. 
În cadrul rundei II Valul Renovării, Primăria Municipiului 
Oltenița mai are aprobate proiecte de reabilitare termică 
pentru Spitalul municipal, Clubul SNO, Liceul Nicolae Băl-
cescu, Școlile 1, 3 și 6, dar și pentru clădirea Flacăra.

Sursa: facebook.com

Primăria Oltenița
bifează deja

peste opt milioane de euro
în contracte de finanțare semnate

Municipiul Giurgiu
va beneficia de a doua centură

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: www.telefoncontact.online/

Municipiul Giurgiu va beneficia de a doua centură. 
Două firme au depus oferte referitoare la construirea 
centurii Giurgiu Vest, care va fi un drum rapid de 12 
kilometri, cu patru benzi, două pe fiecare sens. Con-
tractul este în valoare de 300 de milioane de lei, iar 
Consiliul Județean Giurgiu urmează să anunțe rezulta-
tul evaluării. Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic 
sunt finalizate, iar indicatorii tehnico-economici sunt 
aprobați din februarie 2021. În 20 decembrie 2021, no-
ul drum de legătură dintre DN 5 și Vama Giurgiu a fost 
deschis circulației. Acest drum funcționează ca o cen-
tură pentru estul municipiului Giurgiu. Are 6 kilometri 
lungime și patru benzi cu parapet median. Contractul 
pentru Drumul de Legătură DN 5 – Podul Prieteniei a 
fost semnat în noiembrie 2019.

Sursa: cronicagiurgiuveana.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesul.ro
http://jurnaldedambovita.ro
http://facebook.com
http://cronicagiurgiuveana.ro


INFO 
JUDEȚE

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro9

Info Regional Sud Muntenia #592
26 • 31 ianuarie 2023 

Vineri, 27 ianuarie, a fost semnat contractul pentru 
realizarea studiului de fezabilitate pentru Drumul Expres 
TransRegio Galați – Brăila – Slobozia (Ialomița) – Drajna – 
Autostrada A2 – Chiciu (Călărași). Proiectul privind Dru-
mul Expres TransRegio Galați – Brăila – Slobozia – Drajna 
– Autostrada A2 – Chiciu reprezintă cea mare investiție 
din județul Ialomița, bazată pe alianța administrativă a 
patru județe (Galați, Brăila, Ialomița și Călărași) ce au ca 
scop implementarea de proiecte majore în infrastructu-
ra de transport în zona de Est și Sud a țării. Drumul Tran-
sRegio are o lungime estimată de 142 de kilometri, in-
vestiția totală fiind evaluată la aproximativ 500 de mili-
oane de euro. Noua șosea de mare viteză va face cone-
xiunea orașului Slobozia cu Galați și Brăila, cu Autostrada 
Soarelui (A2) și apoi cu Dunărea, via Călărași.

Sursa: ilnews.ro

A fost semnat
contractul privind realizarea 

studiului de fezabilitate
pentru Drumul Expres TransRegio

IALOMIȚA

Vineri, 27 ianuarie, au fost semnate 200 de noi con-
tracte de finanțare, depuse prin componenta C10 – Fon-
dul Local din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Printre contractele semnate în această tranșă, se 
numără cele pentru proiectele depuse de primăriile 
Conțești, Islaz, Măgura și Troianul, ce vizează reabilita-
rea unităților de învățământ din localități, astfel: „Rea-
bilitarea moderată a Școlii Gimnaziale din comuna Con-
țeşti”, cu o valoare totală de 3.051.790,45 lei, „Reabili-
tare, modernizare şi dotare Școală Gimnazială nr. 1 Is-
laz – Corp C2, comuna Islaz, județul Teleorman”, cu o 
valoare totală de 3.036.325,29 lei, „Creşterea eficien-
ței energetice la Școala Gimnazială din comuna Măgu-
ra” – 2.358.436.03 lei, „Reabilitarea moderată a Șco-
lii Gimnaziale cu clasele I-VIII din comuna Troianul” – 
2.592.990.87 lei.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Școlile
din Conțești, Măgura, Islaz

și Troianul, reabilitate
și modernizate prin PNRR

TELEORMAN

Conform Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobili-
ară (OCPI) Prahova, în comuna Florești au fost finaliza-
te lucrările de cadastru, în cadrul Programului național 
de cadastru și carte funciară, aceasta fiind a patra uni-
tate administrativ-teritorială din județ unde s-au înche-
iat măsurătorile pe teren. În momentul de față, din to-
talul celor 104 unități administrativ-teritoriale praho-
vene, pe lista localităților unde a fost încheiată cadas-
trarea sunt trecute doar Olari, Gorgota, Cornu și Flo-
rești, cu precizarea că în cazul ultimelor două comune 
cadastrarea a fost realizată integral din bani europeni, 
în restul așezărilor din județ măsurătorile fiind, în con-
tinuare, în derulare. În comuna Florești, înregistrarea 
sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și 
carte funciară a început în anul 2020 și a vizat o supra-
față totală de 2.982 de hectare.

Sursa: ziarulprahova.ro

Florești, a patra
 unitate  administrativ-teritorială  
 prahoveană unde s-au finalizat 

lucrările de cadastru

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, 
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201, 
mun. Pitești, jud. Argeș, 
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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