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Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia a găzduit miercuri, 22 mai, vernisajul expozi -
ției „Priviri” aparținând tânărului fotograf Ilie Mi-
cuț-Istrate. Aceasta este prima expoziție personală
a liceanului de la Colegiul național „Barbu Ştirbei”
Călărași, ce cuprinde aproximativ 20 de portrete
realizate de-a lungul timpului în diverse proiecte. 

„Mă bucur să fim astăzi aici, într-un moment
important pentru prietenul nostru Ilie. Este un
moment la fel de emoţionant şi important şi pen-
tru noi, deoarece este primul astfel de eveniment
pe care îl organizăm şi ne dorim să mergem pe a -
ceastă cale, să susţinem tinerele talente din Că-
lăraşi şi din întreaga regiune de dezvoltare Sud
Muntenia. Îl felicit pe tânărul fotograf pentru pro-
iectele pe care le-a realizat de-a lungul timpului
şi îl asigur, pe această cale, că vom cotinua să fim
alături de el, la fel cum vom fi pentru toţi tinerii
care pot duce numele judeţului şi al regiunii mai
departe în ţară şi, de ce nu, peste hotare.”, a de-
clarat liviu Mușat, directorul AdR Sud Muntenia.

despre expoziția sa, tânărul fotograf Ilie Micuț-
Istrate a declarat: „Deşi am poveşti strânse pe parcursul
a patru ani, de când ţin camera foto în mână, am ho -
tărât ca acest vernisaj să fie o variaţie de sentimen -
te, stări, emoţii şi mesaje. Scopul expoziţiei, scopul
meu, nu este faima. Niciodată nu am urmărit aşa
ceva, doar iubesc să mă dedic acestui hobby – foto -
grafia. Ţelul meu este să reuşesc ca mesajele, po-
veştile mele să fie recepţionate mai departe de că-
tre alte persoane. Sunt nişte inflexiuni vizuale.”.

liviu Mușat l-a felicitat pe Ilie Micuț-Istrate pentru proiectele
realizate de-a lungul timpului

fotograful Ilie Micuț-Istrate, alături de una din modelele
expoziției „Priviri”

liviu Mușat, directorul AdR Sud Muntenia, a susținut cuvântul de deschidere a vernisajului expoziției „Priviri”

ADR Sud Muntenia sprijină tinerele talente

Vernisajul expoziţiei fotografice „Priviri”

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Şedința Comisiei Regionale pentru elaborarea criteriilor strategice de selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia s-a
desfășurat la târgoviște

Şedinţa Comisiei Regionale pentru elaborarea
criteriilor de selecţie a proiectelor strategice ale

regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 - 2020
Agenţia pentru Dezvoltare»

Regională Sud Muntenia a organizat
în data de 22 mai, la Târgovişte,
prima şedinţă a Comisiei Regionale
pentru elaborarea criteriilor de
selecţie a proiectelor strategice
ale regiunii Sud Muntenia pentru
perioada 2014 – 2020.

În cadrul ședinței, la care au participat repre-
zentanții consiliilor județene de la nivelul regiunii
Sud Muntenia, s-au discutat proiectul Regulamen-
tului de organizare și funcționare al comisiei regio -
nale, prioritățile de finanțare cuprinse în proiectul
Planului de dezvoltare Regională 2014 – 2020, pre-

cum și propunerile de criterii de selecție a proiec-
telor strategice din portofoliul regiunii Sud Munte-
nia pentru perioada 2014 – 2020.

Proiectele strategice sunt acele proiecte in-
tegrate, ce contribuie la realizarea priorităților și
măsurilor Planului de dezvoltare Regională (PdR),
prin intermediul cărora se vor putea soluționa ne-
voile (problemele) identificate la nivel regional, și
ce țin cont de obiectivele Strategiei europa 2020,
asumate de România prin Programul național de
Reformă 2011 – 2013. Portofoliul proiectelor stra-
tegice va fi o anexă a PdR 2014 – 2020. 

Identificarea și selectarea acestora se va face
până la mijlocul anului 2013, iar până în a doua ju-
mătate a anului 2014 se va lucra la pregătirea
documentațiilor proiectelor.

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


Joi, 23 mai, la»
Palatul Parlamentului a avut
loc lansarea cărţii „Basme”
a tinerei Anca Maria Botoi.

Anca Maria Botoi are 30 de
ani și este din Călărași. din pă-
cate, viața pentru ea nu a fost
una tocmai ușoară, aceasta năs-
cându-se cu tetrapareză spastică
extrapiramidală, fapt ce o împie-
dică să-și folosească mânile și pi-
cioarele. Însă, cu toate acestea,
Anca nu s-a dat bătută și a reușit
să învețe să scrie la calculator cu
piciorul stâng și, mai mult decât
atât, a absolvit facultatea de Psi -
hologie.

Anul acesta, Anca a scris o car -
te cu povești pen tru copii, „Bas -
me”, pe care a avut bucuria să o

lanseze joi, la Palatul Parlamen-
tului, într-o sală cu peste două
sute de invitați, în cadrul unui
eveniment deosebit patronat de
Asociația Parlamentarilor Social-
democrați. Apariția volumului pen -
tru copii „Basme” a fost posibilă
datorită sprijinului oferit de că-
tre deputatul daniel florea.

Alături de Anca au fost direc -
torul liviu Mușat, alături de alți
colegi de la AdR Sud Muntenia,
reprezentanți ai Asociației de Spri-
jin a Copiilor cu Han dicap Călă-
rași, deputații Marian neacșu,
Gabriela Podașcă, ovidiu Iane, Mi -
hai Sturzu și ninel Peia, precum
și tineri ai Centrului Şcolar și Cul-
tural de jurnalism CeSCujuR, ai
liceului danubius Călărași, ai
Şcolii „Nicolae Titulescu”, ale că -

ror picturi sunt ilustrate în carte.
În data de 30 mai va avea loc

lansarea cărții „Basme” și la Că-
lărași, la Şcoala „Nicolae Titu-
lescu”.
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deputatul daniel florea a sprijinit-o
pe Anca Maria Botoi în demersul său
prin editarea cărții „Basme”

echipa AdR Sud Muntenia a fost alături de Anca Maria Botoi la evenimentul lansării cărții sale „Basme”
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ADR Sud Muntenia, alături de tânăra
Anca Maria Botoi, la împlinirea visului –

lansarea cărţii „Basme”

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


5Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 135 / 20 - 26 mai 2013

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

EVEN
IM

EN
TE

Fonduri Regio pentru modernizarea Centrului
de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi

Vineri, 24 mai, Agenţia pentru»
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
semnat un nou contract de finanţare
în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007 – 2013.

Centrul de Asistență Medico-Socială Călărași,
în calitate de beneficiar, va primi finanțare neram-
bursabilă pentru proiectul „Modernizarea Centru-
lui de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi” în cadrul
Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii so-
ciale”, domeniul major de intervenție 3.2 „Reabi-
litarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”. 

Valoarea totală a contractului de finanțare es -
te de 764.289,97 lei, din care valoarea totală eligi -
bilă este de 516.917,62 lei (fonduri nerambursabile
fedR: 439.379,98 lei; valoare nerambursabilă din
bugetul național: 66.682,37 lei; cofinanțare bene-
ficiar: 10.855,27 lei). 

Proiectul vizează extinderea capacității și mo-
dernizarea infrastructurii Centrului de asistență
medico-socială din municipiul Călărași, prin mări-
rea capacității de internare, insuficientă în prezent,
precum și dotarea acestuia cu echipamente nece-

sare oferirii serviciilor de asistență medico-socială
de calitate, care vor fi puse la dispoziția potenția-
lilor beneficiari, acoperind nevoi recunoscute la
nivel județean.

Implementarea proiectului va conduce la creș-
terea capacității de acordare a asistenței medico-
sociale și îmbunătățirea serviciului furnizat până
în prezent. 

Pentru realizarea unor spații noi, funcționale
și moderne, se vor executa lucrări de consolidare
și reabilitare a clădirii existente, care prezintă ne-
numărate degradări și avarii, înlocuirea instalației
electrice, termice și sanitare, precum și împrejmu -
irea zonei centrului.

Acesta este cel de-al doilea proiect finanțat
în cadrul programului Regio pentru dezvoltarea și
echiparea infrastructurii serviciilor sociale din mu-
nicipiul Călărași. Primul este „Extindere şi moder-
nizare Centru de zi pentru persoane cu handicap”,
realizat în parteneriat de unitatea Administrativ-
teritorială Călărași cu Asociația de Sprijin a Copii-
lor Hadicapați fizic – România – filiala Călărași, ce
are o valoare totală de 1.350.981,92 lei, din care
1.057.035,84 lei reprezintă valoarea asistenței ne-
rambursabile.

leontin Constantinescu, directorul Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași, și liviu Mușat, directorul AdR Sud Muntenia au semnat
contractul de finanțare pentru proiectul în valoare totală de 764.289,97 lei

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Au început dezbaterile publice la nivel local:
Proiectul regionalizării prinde contur

Ministerul Dezvoltării Regionale»
şi Administraţiei Publice (MDRAP)
a început seria dezbaterilor
în teritoriu, cu privire la procesul
de regionalizare - descentralizare.

Cei aproximativ 500 de participanți prezenți
săptămâna aceasta la Iași, la primul astfel de se-
minar, au avut ocazia de a-și expune punctele de
vedere, de a adresa întrebări și de a transmite mi-
nisterului propuneri în scris, prin completarea for-
mularului distribuit în sală.

la începutul dezbaterii, viceprim-ministrul li-
viu dragnea, ministrul dezvoltării regionale și ad -
ministrației publice, a prezentat câteva dintre pri-
mele propuneri și concluzii rezultate din studiile
și analizele efectuate de membrii grupului de lucru
academic al Consiliului Consultativ pentru Regio-
nalizare (ConReG).

liviu dragnea:
„Proiectul se construieşte acum”

„Este prima dezbatere oficială organizată în
afara Bucureştiului, dintr-un lung şir. Nu avem un
proiect de regionalizare finalizat. Procesul firesc
al proiectului final al regionalizării şi descentrali -
zării administrativ-teritoriale este rezultatul unei
analize profunde, în care sunt, pe de o parte, acade -
micieni, universitari, specialişti, pe de altă parte,
dezbaterea publică lărgită, în care sunt expuse
toate ideile şi proiectele profunde bune care să
ne facă să administrăm o ţară echilibrată. (...)
Proiectul se construieşte acum.”, a declarat liviu
dragnea, la începutul prezentării, sintetizând sta-
diul actual al proiectului.

Viceprim-ministrul a vorbit și despre necesi-
tatea regionalizării, despre prejudecăți și certitu-
dini despre proces, despre ce instituții și servicii pu -
blice nu se descentralizează în urma regionalizării,
dar și despre ce criterii funcționale de stabilire a
regiunilor și a reședințelor au fost identificate pâ -
nă acum.

„Păstrăm autoritatea şi caracterul unitar al
statului român, iar în plan local vor exista consilii re -
gionale, nu guverne regionale. Parlamentul rămâ -

ne singura autoritate legiuitoare a ţării. Consiliile
regionale vor emite hotărâri cu caracter adminis-
trativ, şi nu legi. Alte servicii publice care nu se
des centralizează sunt armata, justiţia, serviciile de
informaţii, poliţia, jandarmeria, politica externă.
Ele sunt instituţii fundamentale ale statului ro-
mân şi vor rămâne apanajul exclusiv al puterii cen-
trale. Acesta este unul dintre principiile de la care
plecăm - în rest, regiunile, reşedinţele, competen -
ţele regionale le stabilim împreună, în cadrul dez-
baterilor în plan local pe care le-am iniţiat astăzi
(23 mai).”, a subliniat ministrul liviu dragnea.

Sursa: www.mdrap.ro

IAŞI: la prima dezbatere pe tema regionalizării, liviu dragnea,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, a afirmat
că „procesul firesc al proiectului final al regionalizării şi
descentralizării administrativ-teritoriale este rezultatul unei
analize profunde, în care sunt, pe de o parte, academicieni,
universitari, specialişti, pe de altă parte, dezbaterea publică
lărgită, în care sunt expuse toate ideile şi proiectele profunde
bune care să ne facă să administrăm o ţară echilibrată.”

http://www.mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Propunere a CE pentru sprijinirea României
în utilizarea fondurilor UE: Se extinde regula

N+3 de cheltuire a alocărilor anuale!
Comisia Europeană a propus»

măsuri pentru a ajuta ţările afectate
de criza să utilizeze fondurile UE atât
de necesare. Măsurile ar ajuta aceste
state membre să găsească soluţii la
problema şomajului în rândul tinerilor,
să sprijine întreprinderile mici şi
mijlocii şi să finanţeze proiecte
majore de infrastructură.

În absența măsurilor propuse, investițiile din
cadrul politicii de coeziune pentru creștere ar pu-
tea fi pierdute din cauza lipsei de timp pentru chel -
tuirea banilor sau din cauza dificultății de a găsi
cofinanțatori la nivel național și în sectorul privat
în climatul economic actual. Propunerea, determi -
nată de cererile primite din partea guvernelor na-
ționale și din partea Consiliului european, va fi tri-
misă Parlamentului european și Consiliului de Mi-
niștri al ue în vederea adoptării.

Prima măsură ar contribui la mobilizarea a
a proximativ 500 de milioane de euro de investiţii
pen tru încurajarea creşterii mai rapide în Gre-
cia, Cipru şi Portugalia. Aceasta ar majora contri-
buția ue de investiții în favoarea politicii de coe -
ziune și ar permite o contribuție națională mai re-
dusă. Acest lucru ar putea prelungi cu încă doi ani
un acord privind cofinanțarea din decembrie 2011,
ceea ce ar ușura și presiunea asupra bugetelor na-
ționale fără a implica fonduri noi de la ue.

Cea de-a doua măsură propusă ar oferi Ro-
mâniei şi Slovaciei mai mult timp pentru a chel-
tui fondurile disponibile prin intermediul politi-
cii de coeziune. ea ar permite o mai bună selecție
și implementare a proiectelor strategice, de exem -
plu pentru a stimula competitivitatea IMM-urilor și
cre area de locuri de muncă pentru tineri.

Comentând pe marginea propunerii, comisarul
pentru politica regională, johannes Hahn, a decla-
rat: „Comisia Europeană este gata să dea dovadă
de solidaritate şi flexibilitate faţă de cei afectaţi
grav de criză, astfel încât aceştia să poată reveni

pe calea creşterii economice. Politica de coeziune
este unul dintre principalele instrumente ale Uni-
unii Europene pentru a realiza acest lucru. Măsu-
rile specifice pe care le-am adoptat astăzi vor aju -
ta aceste ţări să utilizeze atât de necesarele in-
vestiţii: pentru a crea locuri de muncă sustenabile
sprijinind întreprinderile mici şi mijlocii şi aju-
tându-le să obţină finanţare, pentru a ajuta tinerii
să se reintegreze pe piaţa muncii şi pentru a încu -
raja inovarea şi cercetarea. Aceste măsuri nu vor
fi doar în beneficiul ţărilor implicate, ci şi pentru
Europa în ansamblul ei. Însă ar trebui să adaug că,
deşi prezenta propunere oferă spaţiu de manevră,
ea nu poate înlocui reformele şi măsurile de ac-
celerare în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor.”

(continuare în pagina următoare) 

johannes Hahn, commisarul european pentru politica regională:
„Comisia Europeană este gata să dea dovadă de solidaritate şi
flexibilitate faţă de cei afectaţi grav de criză, astfel încât
aceştia să poată reveni pe calea creşterii economice”

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina anterioară)
lászló Andor, comisarul pentru ocuparea forței

de muncă, afaceri sociale și incluziune, a adăugat:
„Circumstanţele excepţionale care ne-au deter-
minat să mărim proporţia de cheltuieli a UE afe-
rente politicii de coeziune în aşa-numitele ţări
care fac parte din program sunt, din păcate, încă
de actualitate. Măsura a avut succes în ceea ce
priveşte direcţionarea fondurilor UE către inves-
tiţiile ce promovează creşterea economică şi avem
motive întemeiate să o prelungim. În ceea ce pri-
veşte România şi Slovacia, ca urmare a deciziilor
Consiliului European, prezenta propunere le oferă
posibilitatea de a folosi fondurile UE, acolo unde
este cel mai mult nevoie de ele. Cele două ţări ar
trebui să considere această măsură drept un sti-
mulent pentru a-şi consolida eforturile de refor-
mare şi de investiţie.”

Context

Măsura inițială de „suplimentare”, adoptată în
2011, a înregistrat o creștere temporară a cofinanță -
rii ue de până la 10 puncte procentuale până la
sfârșitul anului 2013, realizată la cerere pentru ță-
rile afectate cel mai puternic de criză, cum ar fi Ir -
landa, ungaria, letonia, Grecia, Portugalia și România.

Măsura nu reprezintă o nouă finanțare, ci per-
mite o utilizare mai ușoară a fondurilor deja aloca -
te în cadrul politicii de coeziune a ue. Contribuția
ue ar crește până la o valoare maximă de 95%, re-

ducând astfel cerința de cofinanțare națională la
doar 5%. În mod concret, aceasta ar corespunde la
aproximativ 500 de milioane de euro în 2014 cu
aproximativ 400 de milioane de euro pentru Gre-
cia, 100 de milioane euR pentru Portugalia și 20 de
milioane euR pentru Cipru (se așteaptă ca aceste
trei țări să beneficieze de un ajutor financiar în
cadrul unui program de ajustare macroeconomică
în 2014).

A doua măsură în cadrul acestei propuneri răs-
punde la solicitarea privind viitorul buget al ue pe
care Consiliul european din februarie a adresat-o Co -
misiei, de a explora modalitățile în care România
și Slovacia ar putea utiliza mai ușor fondurile ue.

fondurile alocate statelor membre în cadrul
politicii de coeziune se împart în sume anuale care
trebuie cheltuite în decurs de doi sau trei ani, în
funcție de țară. Această regulă este cunoscută sub
numele de regula „N+2” sau „N+3”, N fiind anul în
care sunt alocate fondurile. 

oricare parte din suma anuală ce nu este so-
licitată de către statul membru în această pe-
rioadă, se deduce automat din suma totală alocată
și se întoarce la bugetul total al ue.

Propunerea Comisiei de a extinde regula n+3
pentru România și Slovacia, care, altfel, ar fi expi -
rat în 2013. ea oferă acestora o mai mare libertate
de a cheltui și de a solicita fonduri de la ue, redu-
când riscul de pierdere a fondurilor. 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Forumul Naţional al IMM: Ce li se pregăteşte
firmelor mici şi mijlocii în perspectiva

fondurilor UE 2014 – 2020
Gabriel friptu, directorul general al direcției

Generale Programe europene din cadrul Ministeru-
lui dezvoltării Regionale și Administrației Publice:
„În mod sigur nu va mai exista primul venit - pri-
mul servit, va exista competiţie între proiecte, dar
vom avea grijă să nu comparăm tipuri diferite de
proiecte/ Consiliul Naţional pentru IMM (CNIPMMR)
propune o axă prioritară specială, în Programul
Operaţional Regional, dedicată microîntreprinde-
rilor şi un Domeniu special în cadrul POSDRU pen-
tru formarea de specialişti pentru profesiile noi

ale smart-economiei.”.
organizațiile patronale, trei ministere și au-

torități de management pentru fondurile europene
au dezbătut marți, 21 mai, pregătirile în domeniul
întreprinderilor mici și mijlocii legate de următorul
cadru financiar, 2014 - 2020. Consiliul național al
Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
va lansa propuneri de axe și domenii focalizate pe
IMM-uri, propuneri de proiecte și priorități majore
pentru IMM-uri la nivel regional.

Sursa: economie.hotnews.ro

http://economie.hotnews.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Perioada de implementare a proiectelor
pentru întreprinderile mari va putea fi prelungită

cu până la un an
AM PoSCCe a publicat ordinul nr. 1144/17.05.2013,

privind modificarea Ghidurilor solicitantului „Spri-
jin financiar acordat pentru investiţii în întreprin-
derile mari”, cu privire la prelungirea perioadei
de implementare a proiectelor - apelurile de pro-
iecte 1, 2 și 3 aprobate prin ordinul Ministrului eco-
nomiei și finanțelor nr. 2148/11.07.2008 și ordine -
le Ministrului economiei, Comerțului și Mediului de
Afaceri nr. 1050/24.05.2011 și nr. 431/09.03.2010.

Conform ordinului, beneficiarii proiectelor finan -
țate prin operațiunea 1.1.1. „Sprijin pentru con so -
li darea şi modernizarea sectorului productiv prin in-
vestiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile
mari” - apelurile de proiecte 1, 2 și 3 - vor pu tea să
prelungească perioada de implementare a proiecte-
lor cu cel mult un an peste termenul limită, fără să se
depășească data de 1.07.2015, prin încheierea de ac -
te adiționale corespunzătoare, în situații excepțio-
nale și la solicitarea justificată a acestora, atunci când

beneficiarii au derulat sau încheiat proceduri de achi-
ziție necesară implementării proiectelor și se află în
imposibilitatea finalizării proiectelor și îndeplinirii
indicatorilor asumați prin cererile de finanțare.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

IN
FO

 PO
S - CCE

Beneficiarii proiectelor finanțate prin operațiunea 1.1.1. -
„Sprijin pentru consolidarea li modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile
mari” vor putea prelungi perioada de implementare a proiectelor
cu maxim un an, dar nu mai târziu de 1 mai 2015

Ministerul Educaţiei Naţionale
a preluat atribuţiile ANCS

În data de 30 aprilie a.c. a intrat în vigoare Ho -
tărârea de Guvern nr. 185 din 16 aprilie 2013, privind
organizarea și funcționarea Ministerului educației
naționale. Hotărârea, publicată în Monitorul ofici -
al nr. 249/2013, conține organigrama Ministerului
educației naționale și prevede atribuțiile ministe-
rului, precum și toate instituțiile din subordonarea
sau coordonarea acestuia. Astfel, Ministerul edu-
cației preia activitatea, structurile specializate și
personalul Autorității naționale pentru Cercetare
Ştiințifică (AnCS), care se desființează la data in-
trării în vigoare a Hotărârii de Guvern.

Ca urmare a desființării AnCS, în cadrul Minis-
terului educației naționale se organizează și func-
ționează, pe lângă organismul Intermediar pentru
Programul operațional Sectorial „Dezvoltarea Re-
surselor Umane” (oI PoSdRu Men), și organismul
Intermediar pentru Programul operațional Secto-

rial „Creşterea Competitivităţii Economice” (PoS-
CCe), Axa prioritară 2 „Creşterea competitivităţii
economice prin cercetare - dezvoltare tehnologică
şi inovare”, cu toate atribuțiile privind implemen-
tarea Axei 2, în baza acordului-cadru de delegare
încheiat cu AM PoS CCe.

Ministerul educației naționale exercită și atri-
buțiile specifice ale organelor de specialitate ale
administrației publice centrale în coordonarea sau
sub autoritatea cărora s-au aflat institutele națio-
nale de cercetare - dezvoltare.

Patrimoniul Ministerului educației naționale
se constituie prin preluarea parțială a patrimoniu-
lui fostului Minister al educației, Cercetării, tine-
retului și Sportului și prin preluarea integrală a pa-
trimoniului Autorității naționale de Cercetare
Ştiințifică.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Întâlnire tehnică cu beneficiarii Programului de
Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria

2007 - 2013, organizată în Dobrich
Secretariatul Tehnic Comun»

al Programului de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria
2007-2013 (PCT Ro - Bg 2007- 2013)
din cadrul Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi
pentru Graniţa România - Bulgaria a
organizat, în data de 21 mai, o
întâlnire tehnică la care au participat
beneficiarii Programului.

evenimentul s-a desfășurat în sala de confe -
rințe a Hotelului Izida din dobrich și a reunit re -
prezentanții instituțiilor partenere din districtele
dobrich și Silistra.

tema stabilită a întâlnirii tehnice a fost „Aspec -
te privind implementarea proiectelor şi măsuri
pentru creşterea gradului de absorbţie a fonduri-
lor nerambursabile în contextul PCT Ro - Bg 2007
- 2013”, în vederea creării cadrului necesar pentru
atingerea țintei de absorbție a fondurilor la nivelul
Programului pentru anul în curs și evitarea bloca-
jelor în implementarea proiectelor.

discuțiile s-au concentrat pe raportarea pro-
gresului tehnic și financiar al proiectelor în con-
formitate cu obligațiile contractuale și instrucțiu -

nile Autorității de Management emise în acest
sens, amendarea contractelor de finanțare și pro-
blemele întâmpinate de beneficiari pe parcursul
derulării proiectelor, în scopul evitării riscului de
dezangajare a fondurilor în anul 2013 la nivelul
PCt Ro - Bg 2007 - 2013.

Analiza privind cheltuielile plătite pe parcur-
sul implementării proiectelor pentru care nu a fost
solicitată validarea de către Controlul de Prim ni-
vel și posibile cheltuieli ce se pot include în cere-
rile de rambursare până în luna octombrie 2013 au
completat agenda zilei.

Referitor la evenimentele destinate exclusiv
beneficiarilor PCt Ro - Bg 2007 - 2013, șeful Secre-
tariatului tehnic Comun din cadrul BRCt Călărași,
Bogdan MuŞAt, a afirmat: „Aceste întâlniri tehnice
cu partenerii lideri de proiecte şi partenerii aces-
tora le privim şi ca pe procese de consultare în ve-
derea eficientizării şi a simplificării, acolo unde
ne este permis, a mecanismului de implementare
a proiectelor finanţate prin PCT Ro - Bg 2007 -
2013. Cadrul legislativ al celor două state care
priveşte procesul de accesare a fondurilor neram-
bursabile este într-o continuă dinamică şi aceste
întâlniri teh nice îşi dovedesc utilitatea cu rezul-
tate imediate vizibile.”.

Sursa: www.cbcromaniabulgaria.eu

Sala de conferințe a Hotelului Izida din dobrich a găzduit întâlnirea tehnică cu beneficiarii Programului de Cooperare transfrontalieră
România - Bulgaria 2007 - 2013

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 27 mai 2013, la sediul Agenției
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 890 de proiecte, prin care se solicită finan-
țare nerambursabilă prin Regio (Programul operațio-
nal Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană
pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul Pitești,

PId-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri Integrate
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.

de asemenea au fost semnate 489 de contracte
de finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de, 2.884.331.987,45 lei. din cele 487 contracte sem -
nate 33 proiecte au fost reziliate.

Corrigendumul nr. 6 la Ghidul solicitantului DMI 3.3
Autoritatea de Management pentru Programul

operațional Regional din cadrul Ministerului dez-
voltării Regionale și Administrației Publice a publi-
cat Corrigendum-ul nr. 6 la Ghidul solicitantului pen-
tru domeniul major de intervenție 3.3 „Îmbunătă-
ţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţio-
nale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Astfel au suferit modificări lista de echipa-

mente din Anexa 2 și lista cheltuielilor eligibile din
secțiunea II 3.3.

documentul integral al prezentului Corrigen-
dum poate fi descărcat de pe website-ul AdR Sud
Munte nia dedicat exclusiv Regio, http://regio.adr -
muntenia.ro, secțiunea Clarificări utile, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-
utile/.

http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/
http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În Piteşti a fost inaugurat
cel mai mare parc din ţară făcut cu bani europeni

Parcul lunca Argeșului, din zona cunoscută de
mulți drept Zăvoi, a fost inaugurat în data de 20
mai. Cel mai mare parc natural amenajat cu fon-
duri europene din România, conform spuselor pri-
marului municipiului Pitești, tudor Pendiuc, va in-
tra într-o a doua etapă de amenajare a zonei spre
Curtea de Argeș, în extinderea celor 24 de hectare.
Această inaugurare a avut loc sub egida Zilelor Pi-
teștiului.

lucrările de amenajare au durat mai bine de
un an și au costat circa 9 milioane de euro. Sute de
persoane au fost prezente la i nau gu ra rea parcului,
inclusiv parlamentarii.

trei grupuri sanitare

edilul Piteștiului, tudor Pendiuc, a spus că va
urma și o a doua eta pă de amenajare a zonei spre
Curtea de Argeș, în conti nua rea parcului ac tual ca -
re se întinde pe 24 de hec tare. În parc sunt 4 km
de piste pen tru biciclete, 15 km de alei, circa 360
de bănci, două fântâni arteziene, tea tru în aer li-
ber, discotecă în aer li ber, terenuri de sport ce vor
putea fi folosite gratuit, iluminat public, trei gru-
puri sanitare, peste 2.000 de arbori și arbuști, bulbi

de lalea, loc de joacă pentru copii etc. Parcul, do-
tat și cu parcare, de ieri), are intrări în zonele Pu-
blitrans, ACH și podul peste Argeș. „Este un moment
pe care-l aşteptam de mult. Am transformat o ade -
vă rată groapă de gunoi, cum era înainte, într-o re -
u şită zonă de agrement. În această primă etapă
au fost amenajate 24 de hectare şi mai avem încă
pe atât spre Râmnicu Vâlcea, pentru a con ti nua cen -
tura verde de Est a Piteştiu lui“, a precizat tudor
Pendiuc, primarul municipiului Pitești.

Pistă de biciclete pînă la Ştrand

totodată, edilul Piteștiului a mai precizat că
în două - trei luni, când se va termina și moderni-
zarea parcu lui peste Argeș, vor începe lucrările,
pentru ca acest parc să fie legat printr-o alee pie-
tonală și o pistă de bi ciclete cu parcul Ştrand și cu
ba za de agrement din tudor Vladimi rescu. edilul
le-a mai promis pi teș tenilor împătimiți de mișcare
că vor avea și aparate de fitness în acest parc, cum
sunt și în alte zone de a gre ment. În continuarea e -
venimen tului au fost premiați câștigătorii de la
cupa municipiului la baschet, fotbal, dar și cei care
au participat la cros.

Argeş

Parcul lunca Argeșului

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 22 mai, Consiliul județean Călărași
a primit vizita ambasadorului franței la București,
Philippe Gustin. la întâlnire au participat preșe-
dintele Cj, George Răducu filipescu, prefectul ju-
dețului Călărași, George Iacob, subprefectul Cor-
nel Coman, primarul municipiului Călărași, daniel
drăgulin, viceprimarul Virgil dumbravă, vicepreșe-
dinții Cj Călărași, Ştefan Ion și Bogdan Georgescu,
precum și senatorii Iulian dumitrescu și liviu to-
moiagă.

Ambasadorul a declarat că francezii sunt in-
teresați de investiții atât în domeniul industrial,
cât și agricol, în prezent aceștia dorind să-și facă
o imagine clară asupra infrastructurii, terenului și
personalului disponibil în zonă.

„Discuţiile avute cu oficialii municipiului şi ju -
deţului Călăraşi au vizat în principal dezvoltarea eco -
nomică, mai ales în această perioadă de criză. Totuşi,
avem norocul ca la Călăraşi să existe deja relaţia
asta franco-română, prin prezenţa grupului fran-

cez Saint-Gobain. Discuţii au fost şi pe mar ginea
atragerii de investitori francezi în regiunea Călăraşi,
atât pe parte industrială, cât şi agricolă, Franţa şi
România fiind două paradisuri agricole în Europa.”,
a afirmat ambasadorul franței, Philippe Gustin.

Mulțumit de activitatea concernului francez
Saint-Gobain la Călărași, Philippe Gustin și-a ex-
primat speranța că prezența franceză va fi îmbu-
nătățită în Călărași, în următorii ani. Ambasadorul
franței a mai spus că va analiza și posibilitatea re-
dinamizării colaborării între Călărași și departa-
mentul Charente-Maritime, județul nostru fiind cu-
noscut pentru buna colaborare cu regiunea fran-
ceză.

În scurta sa vizită, ambasadorul a fost plăcut
impresionat de sala de spectacole a Centrului pen-
tru Cultură și Administrație „Barbu Ştirbei”,  a stat
de vorbă cu jurnaliștii și a vizitat fabrica de sticlă
a firmei Saint-Gobain din Călărași.

Sursa: www.obiectiv-online.ro

Vizita ambasadorului Franţei în România,
Philippe Gustin, la Călăraşi

Călăraşi

Philippe Gustin, ambasadorul franței în România, alături de Răducu filipescu, președintele Consiliului județean Călărași

http://www.obiectiv-online.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Spitalul județean dâmbovița este în procesde reabilitare prin fonduri Regio

De Ziua Naţională a României,
proiectul european „Reabilitarea

şi modernizarea Spitalului Judeţean Târgovişte”
se doreşte a fi finalizat

Președintele Consiliului județean dâmbovița,
Adrian ţuțuianu, a mers într-o vizită de lucru pe
șantierul de la Spitalul județean târgoviște, ală-
turi de directorul Agenției de dezvoltare Regională
(AdR) Sud Muntenia – liviu Mușat, managerul Spi-
talului județean - Radu Petrescu, directorul medi-
cal Andrei tomescu, și cadre medicale.

obiectivul vizitei a fost acela de a verifica rit-
mul în care se lucrează la proiectul european „Rea-
bilitarea şi mo dernizarea Spitalului Judeţean Târ-
govişte”. Stadiul lucrărilor este doar satisfăcător:
„Proiectul avea termen iniţial luna mai. Ştiţi că a
fost apoi prelungit pentru 15 august. Evident că
nu poate fi terminat pe 15 august, dar am făcut
eforturi să recu perăm. Şi vreau să ştiţi de la ul-
tima noastră vizită câteva lucruri care sunt impor-
tante. Mai întâi că s-au predat toate spaţiile către

constructor, ceea ce a însemnat un efort mare din
partea Spitalului Judeţean, pentru că au trebuit
relocate secţii, cabinete, bolnavi în alte spaţii. (…
) Al doilea lucru: s-a lucrat deja la faţadele exte-
rioare, s-a montat tâmplăria, recompartimentă-
rile cu rigips pe parter pe etajul 1 sunt gata şi se
lucrează la ultimul etaj. Cred că la sfârşitul lunii
iulie vom avea partea aceasta de spital finalizată
şi vom putea să revenim cu o serie de activităţi
aici. Am în analiză la momentul acesta o solicitare
de prelungire a termenului de execuţie. Solicita-
rea constructorului este de 6 luni; le-am transmis
că nu sunt de acord cu 6 luni şi vreau ca, anul
acesta, de Ziua Naţională a României, dacă nu,
altfel să închidem acest proiect”, a declarat A -
drian ţuțuianu.

Sursa: www.ziardambovita.ro

Dâmboviţa

http://www.ziardambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiectul daHar „Dezvoltarea porturilor inte-
rioare ale Dunării”, ce reunește parteneri din
șapte țări riverane dunării  – porturi de importanță
internațională, dar și orașe porturi de dimensiuni
mici și medii situate de-a lungul dunării, împărtă-
șește viziunea provocărilor din cadrul strategiei
dunării și urmărește în special studierea oportuni-
tăților de dezvoltare a porturilor și a transportului
pe căile navigabile din Sud-estul europei. Astfel,
parteneriatul dorește să identifice direcțiile de
dezvoltare pentru regiunea dunării, prin evaluarea
situației curente, precum și a atributelor și potenția -
lului de dezvoltare a porturilor, în zona de parteneriat.

Ca partener al proiectului daHar, Compania
națională Administrația Porturilor dunării fluviale
S.A. Giurgiu dorește să promoveze crearea unui sis-
tem de transport bine dezvoltat, prin facilitarea
accesului la infrastructura portuară, și la danele
de operare a mărfurilor, precum și prin eliminarea
întârzierilor și decongestionarea traficului.

Partenerii proiectului, organizați în cinci gru-
puri tematice, vor pune bazele creării planurilor lo -
cale de acțiune, recomandări politice specifice și
direcții comune de dezvoltare.

obiectivul este acela de a crește gradul de con -
știentizare a avantajelor oferite de utilizarea teh-

nologiilor moderne în rândul tuturor celor implicați
în transportul pe căile navigabile interioare.

În cadrul domeniului web www.apdf-ris.ro, pen -
tru portul Giurgiu, începând cu data de 15.06.2013,
va funcționa un software dedicat testării eficienței
sale în optimizarea operațiunilor de acordare a ac-
ceptului de intrare în port a navelor ce tranzitează
portul Giurgiu, activitate ce corespunde implemen -
tării acțiunii pilot din cadrul proiectului daHar.

Această acțiune pilot se va desfășura în peri oa -
da 15.06.2013 – 15.07.2013, însă website-ul www.apdf-
ris.ro va fi disponibil și după această dată pentru a
furniza informații despre Complexul Portuar Giur-
giu și pentru obținerea acceptului online de intrare
în Portul Giurgiu.

Proiectul daHar „Dezvoltarea porturilor inte-
rioare ale Dunării” este finanțat din fondul euro-
pean de dezvoltare Regională prin Programul de
Cooperare transnațională Sud-estul europei și reu-
nește 13 parteneri din 5 țări membre ale uniunii
europene (Austria, Bulgaria, ungaria, România, Slo -
vacia) și 2 țări non-ue (Croația, Serbia). Perioada
de implementare a proiectului este aprilie 2011 –
martie 2014 (36 de luni), iar bugetul total este de
1.966.620 de euro.

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro

Portul Giurgiu

Prin proiectul DaHar, Compania Naţională
Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu

doreşte să promoveze crearea unui sistem
de transport dezvoltat 

Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Muzeul „Crama 1777”,»
un spaţiu ce readuce la viaţă
ustensilele tradiţionale româneşti
folosite de secole la producerea
vinului, a fost deschis, weekendul
trecut, în comuna Valea Călugărească.

Muzeul, situat la ieșirea din Valea spre nico-
vani, pe un deal aflat în partea stângă a drumului
național, a fost inaugurat în data de 18 mai, în pre-
zența autorităților locale și județene, dar și a mi-
nistrului agriculturii, daniel Constantin, și minis-
trului pentru IMM-uri și turism, Maria Grapini.

Muzeul Vinului găzduiește spații de expunere,
obiecte tradiționale folosite la facerea vinului, dar

și o cramă unde turiștii vor avea posibilitatea de a
degusta din roadele podgoriilor. obiectivul este in-
clus în programul turistic „Drumul Vinului”, iar mi-
nistrul Grapini a promis că se va ocupa ca acest
muzeu să fie promovat corespunzător la nivel na-
țional și internațional.

Realizată în 1777, crama a fost considerată, din
punct de vedere arhitectural, una din cele mai re-
prezentative construcții din zona viticolă din Româ -
nia.

Ajunsă într-un avansat stadiu de degradare în
anii ’90, ea a fost preluată de Muzeul județean de
Istorie Prahova și restaurată complet, pe un nou
amplasament, donat de muzeografa nina Grigore.

Sursa: www.telegrama.ro

Muzeul „Crama 1777”
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Centru de chirurgie pediatrică
la Slobozia

Ialomiţenii au şansa înfiinţării»
unui centru de chirurgie pediatrică la
Slobozia.

Profesorul doctor Gheorghe Burnei a susținut
la conferința prilejuită de „Zilele medicale ialo-
miţene“ că spitalul județean are dotarea necesară
pentru acordarea celor mai complexe servicii chi-
rurgicale și a promis că se va pune la dispoziția ca-

drelor medicale cu tehnica și metodele de lucru
inovate de el în România și recunoscute la nivel
mondial. Şeful clinicii de ortopedie pediatrică de
la „Marie Curie” garantează realizarea proiectului
la Slobozia cu profesionalismul medicului Vasile
olaru. Centrele de chirurgie pediatrică se vor înfiin -
ța în toate județele, iar primul în proiect este cel
de la Spitalul județean de urgențe din Slobozia.

Sursa: www.radiocampus.ro

Ialomiţa

Muzeul Vinului,
inaugurat în Prahova

Prahova

http://www.radiocampus.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.telegrama.ro
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Expoziţie de artă plastică,
de mare impact, la Alexandria

la nivel național se derulează un proiect al
uniunii Artiștilor Plastici 2013, prin care a fost or-
ganizată o expoziție itinerară „Aducem culoare ţă-
rii”- 10 zile în orașul tău. Prin intermediul acestui
proiect, lucrările mai multor artiști plastici din ța -
ră au fost expuse în luna martie la Sighișoara, în
luna aprilie la târgu Mureș, apoi în luna mai lucră-
rile au ajuns în fața publicului larg din județul Za-
lău, într-una din cele mai mari săli de expoziție. ur -
mătoarea localitate în care vor fi expuse lucrările
va fi Beiuș. Aici expoziția va fi organizată în cea
de a doua parte a lunii în curs.

din teleorman au participat cu lucrări, la aceas -
tă expoziție, artiștii plastici emil Cojocaru, Costel
lupu și laura duță. Având în vedere evenimentul
marcat la nivel național, emil Cojocaru, în calitate

de președinte al uniunii Artiștilor Plastici - Sucur-
sala Alexandria, s-a implicat în organizarea unui
eveniment similar și la Alexandria, eveniment care
s-a desfășurat la Galeria de Artă „Pavel Temov”.

Astfel, sub genericul „Aducem culoare ţării”,
au fost expuse publicului iubitor de culoare peste
70 de lucrări de pictură și sculptură, ale artiștilor
plastici emil Cojocaru, Costel lupu, Marius nistor,
Cristiana Purcărea, laura duță, soții Gheorghița și
Marian Velelscu, Gina Ciocârlan și Alexandra Cio-
cârlan.

Cu acest prilej, emil Cojocaru a oferit diplome
de excelență în promovarea artei, dar și diplome
de participare tuturor expozanților. expoziția poa -
te fi vizitată până în ziua de 29 mai 2013.

Sursa: www.ziarulmara.ro

Teleorman

expoziția „Aducem culoare ţării” - 10 zile în orașul tău

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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semnal.eu / 22 mai 2013
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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 și Administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional 2007 – 2013.

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 județean ARGeŞ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Pitești,
jud. Argeș
Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul județean dÂMBoVIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. târgoviște, jud. dâmbovița
Tel. / 0245/220.647
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul județean 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 județean IAloMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul județean PRAHoVA

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

direcția dezvoltare și Comunicare

Daniela TRAIAN - director adjunct
Cristina RADU - șef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM 
Marius CHIRCĂ
Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
info.regio@adrmuntenia.ro
Website / www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
Editor / Serviciul Comunicare
Data publicării / 27 mai 2013

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 și Administrației Publice,

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

