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Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 

și Marius Grigore Dulce, primarul municipiului 
Călărași, au semnat în data de 3 decembrie 
contractul de finanțare aferent proiectului 
„Modernizare și extindere Corp B, Liceul 
Teoretic Mihai Eminescu din municipiul 
Călărași, județul Călărași”.

Primăria Municipiului Călărași a accesat finanțare ne-
ram  bursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-
2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10 - „Îmbunătăți-
rea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 
10.1 - „Investițiile în educație și formare, inclusiv în forma-
re profesională, pentru dobândirea de competențe și în-
vățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastruc-
turilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – 
„Creșterea gradului de participare la nivelul educației tim-
purii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii 
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Opera-
țiunea B - Apel dedicat învățământului obligatoriu.

Prin implementarea proiectului, administrația locală 
va autoriza o serie de intervenții menite a garanta des-
fășurarea unui proces educațional la standarde înalte de 
calitate, precum și a asigura o ofertă educațională adec-
vată care să conducă la înzestrarea elevilor cu abilități-
le și competențele conforme cerințelor actuale. În acest 
sens, va fi extins și modernizat un corp de clădire, în pre-
zent dezafectat, care, la finalizarea lucrărilor, va constitui 
un spațiu propriu de desfășurare a activității didactice 
pentru învățământul gimnazial sau primar, dezvoltând 
totodată baza materială a unității școlare călărășene.

Proiectul autorității locale călărășene are o durată 
de implementare de 71 de luni, în perioada 1 februarie 
2018 – 29 decembrie 2023, și se ridică la o valoare to-
tală de 2.537.410,22 lei. Din aceștia, peste două milioa-
ne de lei este contribuția Fondului European de Dezvol-
tare Regională, aproximativ 330 de mii de lei constituie 
alocarea din bugetul național, iar cofinanțarea eligibilă 
a beneficiarului depășește 50 de mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 

1.884 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin 
care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 11 mi-
liarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pen-
tru 763 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată es-
te de peste 6,7 miliarde de lei. În situația contractelor sem-
nate, este inclus și contractul aferent Priorității de investi-
ții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale și o admi-
nistrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel na-
țional al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadas-
tru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia  

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

Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Fonduri Regio pentru modernizarea și extinderea 
Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași

Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia (dreapta), alături de Marius Dulce, 
primarul municipiului Călărași (stânga)
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Antreprenorii din regiunea Sud Muntenia au 
dovedit un real interes pentru accesarea 

fondurilor europene nerambursabile în 
vederea îmbunătățirii competitivității IMM-
urilor, prin crearea și extinderea capacității 
avansate de producție și dezvoltarea 
serviciilor (Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea 
competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – 
„Sprijinirea creării și extinderea capacităților 
avansate de producție și dezvoltarea 
serviciilor” – Apel 2020, din cadrul Programului 
Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Astfel, societățile ce se încadrează în categoria între-
prinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a între-
prinderilor mijlocii din mediul rural, conform legislați-
ei în vigoare, solicită prin cele 274 de cereri de finanța-
re depuse aproximativ patru miliarde de lei, fonduri ne-
rambursabile.

Cele mai multe aplicații s-au depus din județul Pra-
hova, 76 de cereri, ce au solicitat în total aproape 1,2 
miliarde de lei.

Distribuția pe județe este următoarea:

Județ Nr. 
Valoare
totală
- lei -

Valoare
eligibilă

- lei -

Valoare 
solicitată

- lei -

Argeș 59 1.507.441.343 1.268.567.927 851.119.457

Călărași 33 774.625.372 651.524.121 431.401.136

Dâmbovița 29 740.542.488 614.981.866 404.338.499

Giurgiu 39 955.285.935 800.979.113 532.418.355

Ialomița 18 456.819.302 387.257.757 267.295.720

Prahova 76 2.145.611.372 1.781.905.492 1.184.606.326

Teleorman 20 564.900.342 472.626.490 315.682.487

Total 
general 274 7.145.226.155 5.977.842.767 3.986.861.981

În cadrul acestui apel competitiv de proiecte, des-
chis până la finele lunii trecute, din cele 150 de mili-
oane de euro disponibile la nivel național, regiunii Sud 
Muntenia i-a reveni o alocare de 23.610.000 euro.

Finanțarea nerambursabilă are o valoare cuprinsă 

între minimum 1,5 milioane de euro și maximum 6 mi-
lioane de euro, echivalent în lei la cursul de schimb In-
foreuro valabil la data lansării apelului, august 2020 - 
4,8318 lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Interme-
diar pentru Regio și are responsabilități delega-
te pentru implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de fi-
nanțare prin Programul Operațional Regional 
2014 – 2020 (POR) puteți obține accesând site-
ul dedicat implementării Programului în regiu-
nea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.

Peste 270 de aplicații depuse în cadrul 
apelului de proiecte POR/846/2/2!

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro


REGIO
2014-2020

4
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro4

Info Regional Sud Muntenia #493
17 • 22 noiembrie 2020 

Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 7 decembrie 2020

https://regio.adrmuntenia.ro
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La începutul lunii decembrie a fost lansată sesiunea 
de înscrieri în cadrul programului Electric-Up. Ca ata-
re, IMM-urile din domenii diferite, precum și operato-
rii HoReCa au oportunitatea de a accesa fonduri neram-
bursabile de maximum 100 de mii de euro în vederea 
instalării de panouri fotovoltaice și de încărcare a mași-
nilor electrice. Apelul este deschis pe o perioadă de 60 
de zile, începând cu 4 decembrie.

Reamintim că prin programul Electric-Up, în prima 

fa ză, Ministerul Economiei alocă un buget de aproa-
pe 100 de milioane de euro, în anul 2021, din care ar 
urma să se acorde fonduri nerambursabile de până la 
100.000 de pentru fiecare proiect depus de microîntre-
prinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din aproape toa-
te domeniile (cu unele excepții), precum și de firme Ho-
ReCa indiferent de dimensiune (restaurante, pensiuni, 
hoteluri etc).

Sursa: finantare.ro

S-a dat startul înscrierilor pentru Electric-Up!
Foto: esolar.ro

Granturi
de până la 200 de mii de euro 

pentru IMM-uri!
Începând cu 3 decembrie, IMM-urile pot accesa aju-

toare de stat cuprinse între 50 de mii și 200 de mii de 
euro în cadrul Măsurii 3 – „Granturi pentru investiții ” a 
schemei de sprijin pentru recuperarea din criza declan-
șată de contextul pandemic. Potrivit Ministerului Eco-
nomiei, oportunitatea este deschisă până la data de 29 
ianuarie 2021, ora 20:00, iar detalii privind procedurile 
de implementare a măsurii se pot afla accesând site-ul 
ministerului de resort.

Sursa: finantare.ro

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://finantare.ro
http://finantare.ro
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Cu iarna intrată în drepturi, de această dată, evadăm 
în mijlocul unei naturi care ne înalță pe unele dintre ce-
le mai înalte culmi și ne provoacă în același timp, prin 
abisuri, adevărate călătorii lăuntrice. Situată în Parcul 
Național Bucegi, Rezervația Naturală Peștera Cocora, 
întinzându-se pe o suprafață de 307 hectare, se află în 
administrația Primăriei Comunei Moroeni, județul Dâm-
bovița. Rezervația include sistemul carstic Bătrâna, Peș-
tera Ialomiței, Peștera Pustnicul, Cheile Urșilor, Cheile 
Horoabei, Cheile Peșterii și Turnul Seciului.

Peștera Ialomiței săpată în calcarele muntelui Bătrâ-
na, la 1.503 m altitudine, este dispusă pe două etaje ca-
re formează aproximativ 800 de metri de galerii fosile 
și active. Aici vegetația subalpină este extrem de boga-
tă. De asemenea, pot fi găsite rarități floristice precum 
bulbucii de munte din Cheile Peșterii, păiușul de pe Va-
lea Leșniței, angelica pe Valea Horoabei, Cheile Urșilor 
și Cheile Peșterii.

Aici există și Mănăstirea Peștera Ialomiței, constru-
ită în secolul al XVI-lea de Mihnea cel Rău, voievod al 
Țării Românești, amplasată chiar la intrarea în pește-
ră. Coborând 200 de metri în adâncul peșterii, se ajun-
ge la „Piatra altarului”, unde, după cum spun legendele, 
aveau loc slujbele religioase.

Inițial, mănăstirea a fost construită din lemn, dar 
în urma unui nefericit incident petrecut în 1818 a ars. 
Reconstruirea a fost realizată de către ieromonahul 
Gherontie de la Petroșița și de preotul Gheorghe Bal-
tag. În jurul lăcașului erau amplasate multe chilii care 
serveau ca loc de adăpost pentru cuvioșii călugări care 
slujeau aici. Legendele vorbesc despre un sihastru care 
a trăit în aceste locuri la începutul secolului XIX și care 

era însoțit de un urs.
Schitul, care este vizibil azi la Peștera Ialomiței, a fost 

construit în anul 1901 de către mai mulți sihaștri cu aju-
torul ciobanilor din zonă. Lucrările de construcție s-au 
desfășurat sub atenta direcționare a ieromonahului Ie-
ronim al II-lea. În anul 1911 a avut loc sfințirea lăcașului 
de către starețul Dionisie de la mănăstirea Sinaia.

În masivul Horoabei și pe valea omonimă, în abrup-
tul de calcare jurasice mai pot fi găsite câteva puncte fo-
silifere. La baza peretelui de calcar al masivului, în sudul 
cheilor peșterii, pe versantul drept al Ialomiței apare un 
impresionant strat de dogger. Calcarele din canionul Ho-
roabei sunt de culoare gălbui-verzuie, palsate pe un ori-
zont de gresii. Pe stratul gros de calcar sunt așezate cal-
care fine roz sau albe, care adăpostesc o faună bogată 
de brahiopode, fiind una dintre cele mai rare din Carpați.

Tot aici, în Grota Urșilor care are o înălțime de 25 de 
metri, o lățime de aproximativ 40 metri și o lungime de 
75 de metri au fost descoperite exemplare importante 
de schelete de ursul peșterilor.

În Rezervația Naturală Peștera Cocora se regăsește o 
faună și o vegetație destul de variată, aici existând pă-
duri de conifere, de foioase, dar și o vegetație destul de 
rar întâlnită: păiușul, gențiana bulgarică, stânjenelul de 
munte, dar și secară de munte. Totodată, interiorul peș-
terilor din cadrul rezervației există specii precum: Fride-
ricia ratzeli, Parasitus nivenus, Euryparasitus emargina-
tus, Ceratophysella sigillata, Onychiurus armatus, Folso-
mia listeri, Lepidocyrtus serbicus, Catops tristis, Duva-
lius procerus, Nictus crenatus; subspecii endemice de 
Amphipod, Niphargus carpathicus cavernicolus.

Sursa: ziarulevenimentul.ro

În mijlocul naturii,
la Rezervația Naturală Peștera Cocora

Foto: informatii-romania.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulevenimentul.ro
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În scurt timp, la Stația Electrică de Transformare 
Arefu vor demara ample intervenții de retehnologiza-
re! Astfel, cu o finanțare de aproximativ 76 de milioa-
ne de lei vor fi achiziționate echipamente și tehnologii 
de actualitate destinate modernizării stației, precum 
și adaptării acesteia la un nivel superior de tensiune.

Proiectul este derulat de Compania Națională de 
Transport al Energiei Electrice și constituie o măsură 
de dezvoltare a Sistemului Energetic Național.

Sursa: jurnaluldearges.ro

76 de milioane de lei 
pentru retehnologizarea 

stației electrice de la Arefu

Consiliul Județean Dâmbovița, alături de 51 de u-
nități administrativ-teritoriale, va beneficia de lucrări 
de reabilitare, extindere și înființare a rețelei de apă 
și canalizare prin fonduri de peste 27 de milioane de 
lei, asigurate din Programul Operațional Infrastructu-
ră Mare. Astfel, pentru primele loturi ale acestui pro-
iect de infrastructură urmează să fie lansată procedu-
ra de licitație a lucrărilor de proiectare și execuție. A-
ceste contracte de lucrări propun realizarea de surse 
de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații de pom-
pare și aducțiuni. Primul contract (CL01), în valoare 
de peste șase milioane de euro, vizează localitățile: 
Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomi-
rești, Tătărani, Văcărești și Perșinari.

În ceea ce privește cel de-al doilea contract de lu-
crări, în valoare de aproximativ 10 milioane de eu-
ro, localitățile beneficiare sunt: Titu, Conțești, Răcari, 
Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești și Slobozia 
Moară. Contractul presupune lucrări de extindere și 
reabilitare front captare Titu – Braniștea; reabilitare 
gospodării de apă existente la Titu, Lungulețu, Con-
țești, Răcari, Colacu, Pitaru, Slobozia Moară, Produ-
lești; construcția unei noi gospodării de apă la Ciocă-
nești și conducte de aducțiune.

Sursa: dambovitanews.ro

Investiții în infrastructura 
de apă și canalizare

din județul Dâmbovița!
Vești bune pentru călărășeni! Administrația județu-

lui a demarat lucrările de reabilitare a drumului 306A, 
tronson ce asigură accesul în municipiu. Astfel, în a-
proximativ trei luni se preconizează că artera va asigu-
ra pentru conducătorii auto condiții optime de circu-
lație. Reparațiile la DJ 306 A, drum din incinta Siderca, 
prin care se face intrarea în orașul de pe malul Borcei, 
venind dinspre București, pe DN3, vizează printre alte-
le și lărgirea carosabilului pe patru benzi. 

Sursa: adevarul.ro

Se modernizează
drumul de acces

în municipiul Călărași!

Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu benefici-
ază de săptămâna trecută de instrumente de decon-
taminare suplimentară în lupta cu Covid-19. Astfel, fi-
ecare autosanitară specială de teren a fost înzestrată 
cu lămpi UV individuale. Măsura a putut fi implemen-
tată grație susținerii financiare acordate de Consiliul 
Județean Giurgiu. 

Sursa: giurgiuveanul.ro

Dotări
de impact

la Serviciul Județean
de Ambulanță Giurgiu!

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: adevărul.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://jurnaluldearges.ro
http://dambovitanews.ro
http://adevarul.ro
http://giurgiuveanul.ro
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În județul Ialomița, pe raza localităților Fetești și Stel-
nica vor fi autorizate lucrări de utilitate publică de inte-
res național privind realizarea unor perdele forestiere 
de protecție a Autostrăzii A2. Măsura, adoptată la nivel 
național de Ministerul Mediului, Apelor, și Pădurilor, 
va fi implementată și în județele Călărași și Brăila, în lo-
calitățile Borcea, respectiv Ianca și Traian. 

Obiectivul de investiții „Perdele forestiere de pro-
tec ție a Autostrăzii A2, județele Călărași și Ialomița, 
de pe raza localităților Borcea, Județul Călărași și Fe-
tești și Stelnica, Județul Ialomița”, are o valoare tota-
lă de 3.759.391 lei, iar suprafața efectivă de împădurit 
este de 29,4410 ha. Suprafața supusă exproprierii ne-
cesară lucrărilor de realizare a perdelelor forestiere 
de protecție pentru acest obiectiv de investiții este de 
29,2644 ha – teren agricol, iar valoarea despăgubiri-
lor aferentă terenurilor aflate pe coridorul de expro-
priere este de 351.509 lei, sumă alocată din bugetul 
de stat. De asemenea, obiectivul de investiții „Perde-
le forestiere de protecție a Drumului Național DN 2B, 
Județul Brăila, de pe raza localităților Ianca și Traian, 
Județul Brăila” are o valoare de 2.914.000 lei, cu o su-
prafață efectivă de împădurit de 28,065 ha.

Realizarea acestor proiecte va diminua și va preveni 
producerea fenomenelor de depozitare a zăpezii pe 
partea carosabilă a Autostrăzii A2 și DN 2B care, pe timp 
de iarnă, devine din aceste motive, impracticabilă.

Sursa: money.ro

Perdele
forestiere de protecție

pe Autostrada A2,
în județul Ialomița!

Lucrările de consolidare și asfaltare pentru drumul 
de legătură dintre comunele Plosca și Bogdana au fost 
finalizate. Artera de circulație are o lungime de pes-
te 10 kilometri, iar modernizarea acesteia s-a făcut cu 
fonduri atrase prin Programul Național de Dezvoltare Lo-
cală de către administrațiile locale din Plosca și Bogda-
na. Șoseaua face legătura dintre DE 70 București – Ale-
xandria - Roșiorii de Vede - Craiova și DN 51 A Roșiorii de 
Vede - Furculești - Zimnicea.

Drumul reprezintă o alternativă avantajoasă prin ca-
re se reduce semnificativ distanța de deplasare înspre 
și dinspre comunele Plosca, Buzescu, Peretu și locali-
tățile Bogdana, Troianul, Furculești.

Sursa: ziarul-mara.ro

Infrastructură
rutieră modernizată

în Teleorman!

IALOMIȚA

TELEORMAN

Administrația județului Prahova intenționează să 
am plaseze, în incinta Secției de pneumologie a Spi-
talului Județean de Urgență Ploiești 55 de containe-
re modulare dotate cu 32 de paturi și cu echipamen-
te necesare desfășurării actului medical.

Inițiativa se va putea materializa grație unui proiect 
în valoare de aproape trei milioane de euro, fonduri 
nerambursabile, depus în cadrul Programului Opera-
țional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 
9 - „Protejarea sănătății populației în contextul pan-
demiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific 9.1 - 
„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19”. După semnarea contractului de finanțare, 
proiectul se va implementa în șase luni, perioadă ca-
re include și punerea în funcțiune a echipamentelor.

Sursa: stirileproprahova.ro

Investiții în sănătate,
la Ploiești!

PRAHOVA

Foto: realitateadeconstanta.net
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https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://money.ro
http://ziarul-mara.ro
http://stirileproprahova.ro


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. 3, birourile 308, 
316, 317 și 318, 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.

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia,
Direcția Dezvoltare și Comunicare, 
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN, director adjunct, 
• Cristina RADU, șef Serviciu Comunicare, 
• Mihaela FELEA, 
• Mădălina CILIBEANU, 
• Alexandra POPA, 
• Fabiola MANEA, 
• Șerban GEORGESCU, 
• Mircea MARINACHE, 
• Ionuț POPA

Email comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro

Data publicării 8 decembrie 2020

Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
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.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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