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Revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din municipiul Fetești cu ajutorul Regio

J

oi, 4 martie, Liviu Gabriel Mușat, directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională
(ADR) Sud Muntenia și Laurențiu-Georgică
Șonchereche, primarul municipiului Fetești, au
semnat contractul de finanțare pentru proiectul
„Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea
și modernizarea Școlii Gimnaziale Aurel Vlaicu și
a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești”.
Municipiul Fetești a primit finanțare din Programul
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1- „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.
Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Fetești din județul Ialomița
prin reabilitatea și modernizarea clădirilor școlii și grădiniței din cadrul Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” și a două
străzi urbane. Proiectul va fi realizat în 59 de luni, în perioada 1 august 2018 – 30 iunie 2023 și are un buget cu
o valoare totală de 11.852.647,10 lei, din care peste zece milioane de lei reprezintă finanțarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 1,53 milioane de
lei este suma primită de la Bugetul Național, iar peste
300 de mii de lei este contribuția beneficiarului.
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții
13.1, unde au putut fi depuse proiecte revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate, inclusiv pe apelul dedicat Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-au transmis 38 de aplicații în valoare totală de 710,53 milioane de lei, ce au solicitat 658,77 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 25 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu
o valoare totală de 469,53 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 450,93 milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au
fost transmise până acum 2.087 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,41 miliarde de lei, solicitând
fonduri publice de peste 14,33 miliarde de lei. Pentru
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

801 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în
valoare totală de 8,35 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,1 miliarde de lei. Sumele includ
și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul
Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului
de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de
miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de
peste 1,22 miliarde de lei.
Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 134 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 1,62 miliarde de lei și au solicitat fonduri
nerambursabile de 1,24 miliarde de lei. Pentru 54 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de peste 653 de milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare de aproximativ 591 de milioane de lei.
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 implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Regio finanțează infrastructura de învățământ
din județele Argeș și Dâmbovița
torizație de funcționare pentru construcția existentă, extindere cu corp școală si sală de sport, împrejmuire și
amenajări exterioare teren” este proiectul pentru care
Primăria Comunei Mănești din județul Dâmbovița a obținut fonduri Regio pentru reabilitarea imobilului Școlii
Gimnaziale Drăgăești-Pământeni, în scopul creșterii gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului, în special pentru copiii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului, prin consolidarea, modernizarea și reabilitare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru corpul existent de clădire (corpurile C1, C2), extinderea capacității unității de învățământ cu 300 de locuri prin crearea unui nou corp de
clădire și realizarea unei performanțe energetice superioare cerințelor minime ce decurg din Legea 372/2005
și din legislația subsecventă aferentă aplicabilă în vigoare, inclusiv prin măsuri de folosire eficientă a resurselor. Scopul implementării proiectului este de a reduce
rata de abandon școlar prin crearea facilităților-cheie,
de a crește siguranța elevilor în incinta unității de învățământ și de a dezvolta facilitățile destinate persoanelor cu dizabilități. Durata de implementare a proiectului este de 55 de luni, în perioada 21 februarie 2018
– 31 august 2022, bugetul având o valoare totală de
16.982.460,34 lei, din care 14,43 milioane de lei este finanțarea nerambursabilă de la Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), 2,2 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar
347 de mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.
Primăria Comunei Bucșani din județul Dâmbovița a
primit finanțare nerambursabilă Regio pentru proiectul
„Extindere, modernizare și dotare Școala nr. 2 Parc Bucșani, comuna Bucșani, județul Dâmbovița”, ce va fi implementat în 90 de luni, în perioada 18 aprilie 2016 – 30
septembrie 2023. Obiectivul general al proiectului constă în extinderea, modernizarea și dotarea Școlii nr. 2
Parc Bucșani, în vederea creșterii capacității infrastructurii educaționale și a calității procesului de învățământ,
care să conducă în final la asigurarea unui proces educațional la standarde europene, adecvat și eficient, menit să răspundă noilor cerințe ale societății.
(continuare în pagina 4)

L

a începutul lunii martie, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
semnat trei noi contracte de finanțare Regio
pentru infrastructura școlară din comuna
Schitu Golești, județul Argeș și comunele
Mănești și Bucșani din județul Dâmbovița.

Finanțările nerambursabile au fost obținute din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de
participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.
Primăria Comunei Schitu Golești din județul Argeș a
primit fonduri Regio pentru proiectul „Construire sală
de sport școlară la Școala Gimnazială Lăzărești, comuna
Schitu Golești, județul Argeș”, prin care își propune asigurarea unui proces educațional la standarde moderne
prin îmbunătățirea calității infrastructurii școlii. Acțiunile realizate în cadrul proiectului sunt construirea și dotarea unei săli de sport școlare în perimetrul Școlii Gimnaziale Lăzărești, care găzduiește elevi din clasele I-VIII, inclusiv de la nivelul clasei pregătitoare, scopul final al
investiției fiind creșterea cu peste 10% a numărului total de participanți la procesul de învățământ prin creșterea atractivității activității educaționale. Durata de
implementare a proiectului este de 56 de luni, în perioada 14 septembrie 2017 – 30 aprilie 2022, cu bugetul
având o valoare totală de 1.286.244,65 lei, din care peste un milion de lei este finanțarea nerambursabilă de la
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR),
aproape 157 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 106 mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.
„Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, auregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Școala Gimnazială Lăzărești, comuna Schitu Golești, județul Argeș

Școala Gimnazială Drăgăești-Pământeni, comuna Mănești, județul Dâmbovița

(continuare din pagina 3)
Efectiv, va fi modernizat și extins corpul de clădire C1
al școlii, va fi construit un teren de sport, va fi amenajată incinta școlii, prin construirea de alei pietonale, alei
carosabile, împrejmuire și amenajare spații verzi și va
fi dotată Școala nr. 2 Parc Bucșani cu echipamente didactice și sportive, mobilier și echipamente IT necesare procesului de învățământ. Valoare totală a bugetului investiției va fi de 5.217.268,39 lei, din care aproape
4,4 milioane de lei este finanțarea nerambursabilă de la
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR),
peste 672 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 149 de mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții
10.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea calității infrastructurii educaționale în învățământul
obligatoriu, s-au transmis 62 de aplicații în valoare totală de 606,91 milioane de lei, ce au solicitat 550,35 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 44 dintre
ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 487,66 de milioane de lei și au solicitat fonduri
publice în valoare de 421,6 milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au
fost transmise până acum 2.087 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,41 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,33 miliarde de lei. Pentru 804 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,37 miliarde de lei și fonduri
nerambursabile solicitate de 7,1 miliarde de lei. Sumeregio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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le includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI,
în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a
sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi
cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape
1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Școala nr. 2 Parc Bucșani, comuna Bucșani, județul Dâmbovița

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 implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Investiții Regio pentru mobilitate urbană
și revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunea Sud Muntenia
La sfârșitul lunii februarie, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a semnat patru contracte de finanțare în cadrul Programului Operațional
Regional (POR) 2014-2020 pentru investiții în mobilitatea urbană a zonei funcționale a orașului Pucioasa, județul Dâmbovița și revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din orașele Topoloveni, județul Argeș și Răcari, județul Dâmbovița.
Orașul Pucioasa a primit finanțare Regio pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în orașul Pucioasa
și în zonele funcționale ale acestuia”, în cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 - „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe
planurile de mobilitate urbană durabilă”. Obiectivul general al proiectului al cărui beneficiar este parteneriatul
dintre orașul Pucioasa (lider) și comunele Bezdead, Moțăieni, Brănești, Glodeni și Vârfuri din județul Dâmbovița îl constituie reducerea emisiilor de carbon din arealul menționat prin construirea unei autobaze în orașul
Pucioasa, formată din sediu, copertină metalică, depou
cu stații de încărcare pentru autobuzele electrice, împrejmuirea terenului și amenajări exterioare, precum și
achiziționarea a cinci autobuze electrice, modernizarea
unei zone pietonale (promenada Piață) în orașul Pucioasa, reabilitarea DJ 710 în orașul Pucioasa pe o lungime
de 2.301 metri, reabilitarea DJ 710A în orașul Pucioasa
pe o lungime de 1.042 metri, reabilitarea DJ 712 în orașul Pucioasa pe o lungime de 424 metri, achiziționarea a
cinci stații cu încărcare lentă și a două stații cu încărcare
rapidă și crearea unui sistem de management informatizat pentru transportul public. Durata de implementare a proiectului va fi de 80 de luni, în perioada cuprinsă
între 1 mai 2017 și 31 decembrie 2023, iar bugetul are
o valoare totală de 26.467.089,53 lei, din care peste 20
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Orașul Pucioasa, județul Dâmbovița

de milioane de lei reprezintă finanțarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 3,08 milioane de
lei este suma primită de la Bugetul Național, iar 3,18 milioane de lei este contribuția beneficiarului.
Celelalte contracte de finanțare POR s-au semnat în
cadrul Axei prioritare 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea
de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială
a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității
vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.
Prin contractul semnat pentru proiectul „Dezvoltare
durabilă și creșterea calității vieții în orașul Topoloveni prin
abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană”,
Primăria Orașului Topoloveni din județul Argeș urmărește asigurarea dezvoltării urbane și creșterea calității vieții
locuitorilor din orașul Topoloveni prin construirea a șapte clădiri cu 96 de locuințe sociale și modernizarea infrastructurii străzilor „Visarion Sachelarie” și „Livezilor”. Implementarea proiectului se va face în 62 de luni, în perioada
1 august 2018 – 30 septembrie 2023, iar valoarea totală
a bugetului este de 24.640.921,95 lei, din care 19,79 milioane de lei reprezintă finanțarea din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională, peste trei milioane de lei
este suma primită de la Bugetul Național, iar 1,82 milioane de lei este contribuția beneficiarului.
(continuare în pagina 6)
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(continuare din pagina 5)
Orașul Răcari din județul Dâmbovița este beneficiarul a două contracte de finanțare POR în cadrul Axei
13, pentru proiectele complementare „Proiect Integrat
de Regenerare Urbană Nord” și „Proiect Integrat de Regenerare Urbană Sud”, ce urmăresc revitalizarea fizică,
economică și socială a unor comunități marginalizate
din localitate.
Prin primul proiect, în zona de nord a orașului Răcari
va fi reabilitată, extinsă, modernizată și echipată Școala
Gimnazială Colacu, vor fi reabilitați 11,983 km de străzi
cărora le va fi realizat sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, vor fi construite un centru cultural în satul Colacu, un centru cultural și o bază sportivă
în satul Stănești, respectiv o bază sportivă în satul Colacu și va fi amenajat un parc în satul Săbiești. Durata de
implementare este de 96 de luni, în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2023 și are o valoare totală a
bugetului este de 25.172.957,06 lei, din care 19,78 milioane de lei reprezintă finanțarea din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională, peste trei milioane de lei
este suma primită de la Bugetul Național, iar 2,37 milioane de lei este contribuția beneficiarului.
Al doilea proiect pentru care Primăria Orașului Răcari a primit finanțare Regio, „Proiect Integrat de Regenerare Urbană Sud”, propune reabilitarea, extinderea,
modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Răcari, reabilitarea a 6,296 km de străzi și realizarea sistemului
lor de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum
și amenajarea unei baze sportive și a unui parc în orașul Răcari. Implementarea proiectului se va realiza în 97
de luni, în perioada cuprinsă între 1 decembrie 2015 și
31 decembrie 2023 și bugetul are o valoare totală de
25.479.414,78 lei, din care 19,37 milioane de lei reprezintă finanțarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproape trei milioane de lei este suma primită de la Bugetul Național, iar 3,14 milioane de lei este
contribuția orașului Răcari.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au
fost transmise până acum 2.087 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,4 miliarde de lei, solicitând
fonduri publice de peste 14,33 miliarde de lei. Pentru
804 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,37 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,12 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI,
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Orașul Topoloveni, județul Argeș

Primăria Orașului Răcari, județul Dâmbovița

în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a
sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi
cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape
1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.
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 implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 9 martie 2021

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Mirela Andreea TACHE
• 18 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Daniela ENCIU
• 21 de ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În prima zi a primăverii, colega noastră Mirela
Andreea TACHE, director Direcția economică, aniversează 18 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm şi-ți mulțumim pentru expertiza profesională și pentru abilitatea de a motiva și coordona un colectiv puternic și performant!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

În prima zi a lunii martie, colega noastră, Daniela
ENCIU, expert Serviciul evaluare, selecție și contractare POR, împlinește 21 de ani de activitate în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale, o felicităm şi-i mulțumim pentru
profesionalismul şi implicarea dovedite în cei 21 de
ani de activitate continuă!
La Mulți Ani cu multe reușite!

Ioana MÂȚU
• 19 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Paula Margareta POLOG
• 14 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 1 martie, colega noastră Ioana MÂȚU,
șef Birou resurse umane, împlinește 19 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm şi-ți mulțumim pentru competența și responsabilitatea dovedite prin activitatea desfășurată!
La Mulţi Ani cu multe realizări!

În prima zi a lunii martie, colega noastră Paula
Margareta POLOG, expert Serviciul evaluare, selecție
și contractare POR, împlinește 14 ani de activitate în
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu acest prilej, dorim să te felicităm şi să-ți mulțumim pentru colegialitatea și pentru profesionalismul manifestate în întreaga activitate!
La Mulţi Ani cu multe împliniri!

www.adrmuntenia.ro
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Camelia DINU
• 11 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Mircea MARINACHE
• 11 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 1 martie, colega noastră Camelia DINU,
șef Compartiment asistență managerială, aniversează 11 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pentru implicarea și pentru competența manifestate în
întreaga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulţi Ani cu succese pe toate planurile!

La începutul lunii martie, colegul nostru Mircea
MARINACHE, expert Serviciul helpdesk, împlinește
11 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, îl felicităm şi-i mulțumim pentru colegialitatea şi pentru activitatea desfășurată
neîntrerupt de-a lungul celor 11 ani!
La Mulţi Ani cu împliniri!

Concurs în data de 16 martie 2021 pentru ocuparea a două posturi de expert
în cadrul Biroului Comunicare, Direcția Dezvoltare și Comunicare,
la sediul central din municipiul Călărași

Alte cerințe:
99Posesor de permis de conducere auto și disponibilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail
resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 11 martie 2021,
ora 17.00. Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud
Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A,
jud. Călărași, în data de 16 martie 2021, începând cu ora 10.00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19
(distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, persoane de contact: Traian Daniela Camelia - director, Direcția dezvoltare și comunicare, e-mail: da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR
Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1233/Concurs-biroul-comunicare-03-2021.rar.

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 16 martie 2021,
concurs pentru ocuparea a două posturi de expert
în cadrul Biroului Comunicare, Direcția Dezvoltare și
Comunicare, la sediul central din municipiul Călărași.
Contractele individuale de muncă vor fi pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
una dintre următoarele ramuri de știință: științe administrative, științe ale comunicării sau filologie;
99Minim 1 an experiență în domeniul studiilor absolvite
sau în domeniul comunicării;
99Cunoștințe foarte bune de limba română;
99Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, vorbit, citit);
99Capacitate de lucru în echipă;
99Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă
și de a respecta termenele stabilite;
99Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor.
www.adrmuntenia.ro
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Consiliul aprobă pachetul legislativ privind politica de coeziune,
în valoare de 330 de miliarde de euro
UE pune la dispoziție peste 330 de miliarde EUR pentru proiecte regionale și locale în perioada 2021-2027,
prin intermediul fondurilor structurale, pentru a contribui la reducerea disparităților economice și la stimularea redresării în urma pandemiei. Ambasadorii la UE ai
statelor membre au aprobat textele juridice ce reglementează fondurile, care reprezintă aproape o treime
din bugetul pe șapte ani al UE, confirmând astfel acordul politic la care s-a ajuns cu Parlamentul European.

Noi priorități de investiții
Pachetul de coeziune pentru perioada 2021-2027 pre
vede investiții multianuale, majoritatea resurselor fiind
concentrate pe țările și regiunile mai puțin dezvoltate,
pentru a promova coeziunea socială, economică și teritorială în întreaga UE. În contextul crizei actuale, acest
lucru nu numai că va atenua efectele sociale și economice pe termen lung ale pandemiei de COVID-19, ci va
contribui și la funcționarea pieței unice.
Colegiuitorii au convenit asupra a cinci noi obiective
de politică, care reflectă principalele priorități ale UE:
99O Europă mai competitivă și mai inteligentă;
99O Europă mai verde, rezilientă, cu o economie cu
emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către zero emisii de dioxid de carbon;
99O Europă mai conectată;
99O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin
implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;
99O Europă mai aproape de cetățeni.
Proiectele finanțate din fonduri cuprind de la infrastructura de transport, spitale și asistență medicală,
energie curată, gestionarea apei, dezvoltare urbană durabilă, cercetare, inovare și digitalizare, până la regimuri
privind ocuparea forței de muncă, incluziune socială, educație și formare.

Simplificare și eficiență
Noua legislație simplifică normele, reducând birocrația și asigurând cheltuirea mai eficientă a resurselor.
Este important faptul că aceasta a fost legată de semestrul european, un cadru pentru coordonarea politicilor economice, care duce la formularea de recomandări pentru reforme structurale la nivel național. Acest
lucru va îndruma statele membre cu privire la modul
optim de a investi banii din fonduri pentru a avea un impact mai puternic la nivel regional și local.
În plus, accesul la resursele de coeziune este condiționat de respectarea Cartei drepturilor fundamentale
a UE și a Convenției ONU privind drepturile persoanewww.adrmuntenia.ro

lor cu handicap.
Proiectul de act legislativ prevede, de asemenea, o
monitorizare eficace a pieței achizițiilor publice, precum și o mai mare transparență, statele membre furnizând informații mai detaliate referitoare la destinatarii finanțării.

Politici climatice
În ansamblu, aproximativ 30 % din fondurile structurale vor contribui la decarbonizarea economiei, fiecare
tip de activitate de investiții având un coeficient climatic specific. De asemenea, proiectele ar trebui să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”,
în conformitate cu obiectivele de mediu ale UE.

Răspunsul în caz de criză
În 2020, politica de coeziune s-a dovedit a fi esențială pentru răspunsul imediat la pandemia de COVID-19.
Prin modificarea normelor actuale, s-au pus rapid la dispoziția statelor membre lichidități din alocările neutilizate, cu flexibilitatea de a fi cheltuite acolo unde era
cea mai mare nevoie de ele. Pe baza acestei experiențe, a fost adăugată o nouă dispoziție pentru utilizarea
temporară a fondurilor ca răspuns la situații de urgență viitoare.

Etapele următoare
Se așteaptă ca Parlamentul European să confirme
acordul politic în luna martie. Deși este foarte probabil ca proiectele de regulamente să intre în vigoare în
iunie, în urma revizuirii de către experții juriști-lingviști,
alocările pentru statele membre vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021.
• Regulamentul de stabilire a dispozițiilor comune,
care stabilește normele pentru toate fondurile: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-61802021-INIT/en/pdf;
• Coeficienții climatici și de mediu: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6180-2021-ADD-1/
en/pdf;
• Fondul european de dezvoltare regională și Fondul
de coeziune: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6181-2021-INIT/en/pdf;
• Fondul social european Plus: https://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-6182-2021-INIT/en/pdf;
• Fondul pentru o tranziție justă (parte a Pactului verde european): https://data.consilium.europa.eu/
doc/document/ST-6183-2021-INIT/en/pdf.
Sursa: consilium.europa.eu
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Foto: pixabay.com

Comisia Europeană adoptă noi documente orientative
pentru a facilita libera circulație a mărfurilor

C

omisia Europeană a adoptat vineri, 5 martie,
noi documente orientative pentru a facilita
libera circulație a mărfurilor pe piața unică. Libera
circulație a mărfurilor este o piatră de temelie
esențială a pieței unice, de care beneficiază
cetățenii și întreprinderile europene. Asigurarea
și facilitarea bunei sale funcționări este de o
importanță capitală, în special în pandemia
actuală și pentru redresarea economică a Europei.
Comisia Europeană a adoptat vineri trei documente
orientative care urmăresc să ajute cetățenii europeni,
întreprinderile, dar și administrațiile naționale să valorifice pe deplin piața unică pentru bunuri.
Facilitarea liberei circulații a mărfurilor și prevenirea
barierelor naționale este și mai importantă în contextul
pandemiei de coronavirus, în care anumite state membre au introdus măsuri restrictive care perturbă funcționarea pieței unice.
„Piața noastră internă este adevăratul motor al recuperării și prosperității europene, iar pandemia de coronavirus ne-a învățat să-i prețuim valoarea și să nu-i
subestimăm vulnerabilitățile. Documentele de orientare
publicate levor contribui la asigurarea unei implementări mai uniforme a normelor privind libera circulație a
mărfurilor și la îmbunătățirea modului în care funcționează piața unică”, a declarat comisarul Thierry Breton,
responsabil pentru piața internă.
În mod specific, Ghidul privind punerea în aplicare a
Regulamentului de recunoaștere reciprocă din 2019 (hwww.adrmuntenia.ro

ttps://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/515/oj) oferă informații detaliate cu privire la diferite aspecte ale regulamentului, inclusiv cu privire la declarația de recunoaștere reciprocă pentru operatori, evaluarea mărfurilor pentru autoritățile naționale și serviciile de asistență furnizate de centrele SOLVIT (https://ec.europa.
eu/solvit/contact/) și Punctele de contact pentru produse (https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/contacts-list_en).
Orientările privind aplicarea dispozițiilor Tratatului privind libera circulație a mărfurilor (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44906) oferă o imagine
de ansamblu asupra jurisprudenței relevante a Curții de
Justiție a UE cu privire la obstacolele care pot afecta bunurile și operatorii de pe piața unică.
Orientările privind supravegherea pieței mărfurilor
care clarifică articolul 4 din noul regulament de supraveghere a pieței (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44908) vizează consolidarea supravegherii pieței
în UE și contribuirea la asigurarea faptului că produsele care ajung pe piața UE, în special cele vândute online,
respectă normele UE privind produsele.
Documentele furnizate cu privire la acțiunile prevăzute în Planul de acțiune al Comisiei privind consolidare pieței unice (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf), publicat în martie 2020, vor contribui la consolidarea punerii în aplicare a normelor pe piața unică pentru a sprijini calea Europei spre redresare.
Sursa: caleaeuropeana.ro
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Foto: wikipedia.org

Rezervaţia Glodeasa din comuna Valea Doftanei,
judeţul Prahova

S

itul Natura 2000 ROSCI0153 Pădurea
Glodeasa este localizat în regiunea de
dezvoltare Sud Muntenia, pe teritoriul
administrativ al comunei Valea Doftanei,
situată în nord-vestul județului Prahova, având
o suprafață de 544 ha.

Situl este amplasat în regiunea biogeografică alpină,
în Munții Baiului, la confluenţa râului Doftana cu pârâul
Glodeasa și este încadrat de Culmile Baiului și Gârbova.
Aceasta zonă cuprinde munți cu o altitudine medie de
1200-1500m , alcătuiţi din fliș cretacic.
Pădurea Glodeasa este o pădure seculară virgină de
fag și de brad, cu vârste între 200-300 ani și înălțimi de
40-45 m. În amenajamentul silvic pădurea este încadrată în grupa funcțională I-5C. Deoarece nu se efectuează
exploatare forestieră, pădurea păstrează aspectul sălbatic al unei păduri tipice virgine. Pantele sunt abrupte iar
torenții sunt însoțiți de o mare bogăție de floră și faună
de interes comunitar sau înscrise în Lista Roșie națională.
Situl a fost declarat pentru următoarele habitate
de interes comunitar: 91V0 Păduri dacice de fag Symphyto-Fagion și 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, precum și pentru Habitatul 4060 Tufărișuri alpine
și boreale. În urma studiilor de fundamentare a Planului
de management s-a constatat că primele două habitate cuprind specii edificatoare sau cu constanță ridicată
pentru aceste tipuri de habitate. Din păcate, Habitatul
4060 Tufărișuri alpine și boreale, estimat preliminar la
declararea sitului ca fiind în proporție de 3 % din suprafața sitului, nu a mai putut fi identificat într-o stare tipică în sit în cursul inventarierilor de teren. Este posibil ca
în trecut să fi existat petice din acest habitat pe suprawww.adrmuntenia.ro

fața sitului, dearece acesta se află pe unii din versanții
din apropierea sitului. În prezent nu se poate considera
că se află într-o stare care să permită gestionarea sa, cu
toate că unele urme sporadice de asociații vegetale atipice mai pot fi întîlnite în sit.
Fauna de interes comunitar pentru care a fost declarat
situl cuprinde următoarele specii: Ursus arctos – cod Natura 2000 1354, Bombina variegata – cod 1193 și Triturus
montandoni – cod 2001. In cursul investigațiilor de teren
pentru fundamentarea planului de management al sitului
s-a descoperit că Triturus montandoni nu se află ca populație pe teritoriul sitului, fiind prezentă doar un număr redus de hibrizi ai acestei specii cu alte specii de tritoni.
Măsurile de conservare prevăzute de Planul de manajement vizează managementul corespunzător al habitatelor de pădure pentru care a fost declarat situl,
în special menținerea pe loc a unui număr suficient de
arbori bătrîni sau putrezi atât pentru echilibrul specific acestor habitate cât și pentru păstrarea într-o stare
favorabilă a asociațiilor vegetale și a speciilor protejate. Planul prevede monitorizarea și refacerea dacă este
necesar a bălților de reproducere și a apelor temporare, necesare populațiilor de Bombina variegata și Triturus sp. –eventual reapariția speciei Triturus montandoni
pornind de la puținii hibrizi semnalați în sit.
Circulația publică cu autovehicule off-road pe drumurile interne este interzisă, astfel încât să fie prevenită tulburarea bălților și a vieții sălbatice în general. De
asemenea , sunt interzise vânătoarea și turismul de masă pentru a diminua apariția unor conflicte de natură să
conducă la uciderea voită sau întâmplătoare a exemplarelor de urs sau la rănirea oamenilor, cu consecințe dramatice asupra măsurilor de conservare.
Sursa: ananp.gov.ro
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1.556
de laptop-uri
pentru școlile din Argeș

Colegiul
Național „Barbu Știrbei”
Călărași a primit acreditarea
Erasmus+ în domeniul
educației școlare

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

1.556 de laptop-uri achiziționate prin proiectul ROSE au sosit în Argeș, spre a fi folosite de școlile partenere. În cadrul aceluiași proiect sunt așteptate în județ
aproximativ 1.000 de table interactive.
Proiectul ROSE este implementat de Ministerul Educației, prin Unitatea de Management a Proiectelor cu
Finanțare Externă, fiind finanțat cu fonduri de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Obiectivul general al proiectului este „facilitarea accesului la învățământ de calitate elevilor aparținând unor
grupuri dezavantajate precum și creșterea procentului
de promovabilitate la examenul de bacalaureat”.
Sursa: ziarulargesul.ro

Joi, 4 martie, Colegiul Național „Barbu Știrbei” din municipiul Călărași a primit Acreditarea Erasmus+ în domeniul educației școlare. Acreditarea este un instrument
aprobat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
(ANPCDEFP) București pentru Colegiul Național „Barbu
Știrbei” Călărași, care confirmă faptul că unitatea școlară
a elaborat un plan de implementare a unor activități de
mobilitate de înaltă calitate, ca parte a efortului mai larg
de dezvoltare și internaționalizare a organizației, o parte cheie a solicitării de acreditare Erasmus. Acreditarea
Erasmus+ reprezintă pașaportul către dezvoltarea organizațională, permițând obținerea unui acces simplificat
la oportunitățile de finanțare din cadrul acțiunii-cheie 1
a viitorului program Erasmus 2021 – 2027.
Sursa: observatorcl.info

DÂMBOVIȚA

Au început lucrările
de modernizare a DJ 711
Au demarat lucrările de modernizare a DJ 711 (lotul 2),
care tranzitează municipiul Târgoviște și comunele Ulmi,
Comișani, Bucșani și Băleni, proiect în care vor fi reabilitați 16 km aferenți acestui lot, valoarea lucrărilor pe acest
tronson de drum ridicându-se la aproximativ 42.000.000
de lei. Vor fi construite trotuare, poduri și podețe, drumuri de acces către toate proprietățile care se află pe raza acestui drum județean, pe o lungime de 16 km, marcaje rutiere și, nu în ultimul rând, vor fi instalate panouri fotovoltaice pentru toate trecerile de pietoni și, de asemenea, se va realiza semnalizarea rutieră și vor fi create alveole și locuri pentru transportul în comun.
Lucrările de infrastructură rutieră sunt realizate în cadrul proiectului de anvergură „Dezvoltarea infrastructurii
de transport județean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B,
DJ 711 și DJ 101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani - Băleni - Dobra - Finta - Bilciurești - Cojasca - Cornești
- Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov”, cu o valoare totală de 212.845.189,34 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 6:
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Sursa: targovistenews.ro
www.adrmuntenia.ro
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Comuna
Stănești va avea
un teren de sport
multifuncțional, dotat
cu instalație de nocturnă
GIURGIU

Cu toate că ne aflăm într-o perioadă de pandemie
și austeritate bugetară, lucrările de investiții continuă
în comuna Stănești din județul Giurgiu. Printr-un proiect cu fonduri europene, în valoare de 76 de mii de
euro, în satul Stănești este construit un teren de sport
multifuncțional, împrejmuit și dotat cu instalație de
nocturnă. În cursul acestui an proiectul urmează să fie
finalizat, de acesta urmând să beneficieze toți locuitorii comunei, dornici să practice sportul. Pe lângă terenul de sport, ce va fi dotat cu o suprafață sintetică,
va exista și o zonă de siguranță pentru spectatori. Tot
aici, va fi construit și un mic parc, unde copiii vor putea să se joace. De asemenea, va fi amenajată și o parcare pentru autoturisme.
Sursa: giurgiupesurse.ro
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Adâncata,
prima comună din România
cu circuit de mare viteză
IALOMIȚA

La marginea localității Adâncata, din județul Ialomița, există primul circuit de mare viteză construit
în România. Pista are o lungime de peste 4 kilometri și
atrage an de an cei mai experimentați piloți de autoturisme sau motociclete, care se întrec în campionate acreditate de Federația Română de Automobilism
Sportiv. Reprezentanții administrației locale susțin
faptul că datorită circuitului comuna a devenit foarte
cunoscută în zona de Sud-Est a țării.
Ideea circuitului de mare viteză a luat naștere în 2013,
iar în 2015 la Adâncata au fost organizate primele competiții dedicate pasionaților de viteză. Circuitul este destinat atât piloților de mașini sau motociclete, cât și celor
care vor să practice un stil de conducere preventiv. Aici
se pot organiza, în condiții speciale, cursuri pentru școlile de șoferi care pregătesc viitorii piloți. Pista are o lungime de peste 4 kilometri și o aderență la asfalt medie spre
mare, astfel încât uzura anvelopelor nu este ridicată. Tot
aici se organizează și campionate de mare viteză, acreditate de Federația Română de Automobilism Sportiv.
Sursa: independentonline.ro

Foto arhivă: Gara Roșiori Nord, Roșiorii de Vede, județul Teleorman
Foto: mapio.net

TELEORMAN

Calea ferată pe ruta
Roșiorii de Vede – București
va fi modernizată!
Călătoria cu trenul de la Roșiorii de Vede la București va dura doar 45 de minute. Asta după ce calea ferată pe acest tronson va fi reabilitată, iar trenurile vor
putea merge și cu 160 km/h. CFR SA a lansat deja licitațiile pentru modernizarea liniei de cale ferată București-Craiova, iar termenul de finalizare urmează să fie
de aproximativ 2 ani.
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a lansat licitațiile deschise, în valoare totală de 97,2 milioane de lei, pentru studiile de fezabilitate și proiectele
tehnice necesare modernizării liniei de cale ferată București – Craiova, pentru circulația trenurilor de călători cu viteza maximă de 160 km/oră, respectiv cu 120
km/oră pentru trenurile de marfă.
Studiile de fezabilitate și proiectele tehnice se vor realiza pe 2 subsecțiuni, prima fiind București Nord – Roșiori
Nord, în lungime de 96 kilometri, iar ce de-a doua fiind
Roșiori Nord – Craiova, în lungime de 110,2 kilometri.
Prin acest proiect se urmărește modernizarea infrastructurii feroviare pe tronsonul București – Craiova, dar și creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate.
Valoarea estimată a contractelor este de 45.555.581,25
lei fără TVA pentru subsecțiunea 1 București Nord –
Roșiori Nord și de 51.724.566 lei fără TVA pentru subsecțiunea 2 Roșiori Nord – Craiova.
Finanțarea este asigurată din Fondul de Coeziune, prin
Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă, iar
restul sumei va fi suportat de la Bugetul de stat.
Sursa: ziarul-mara.ro

PRAHOVA

Proiect de digitalizare
la Consiliul Județean Prahova
Conducerea Consiliului Județean Prahova pregăteș
te un proiect mai amplu de digitalizare, menit să reducă birocrația și să ușureze accesul prahovenilor la serviciile oferite de instituție. Noul proiect propune, printre altele, crearea unui portal care să aducă în același
loc toți avizatorii, astfel încât obținerea unei autorizații de construire, de exemplu, să poată fi rezolvată din
câteva click-uri, cu o singură plată, evitând toate drumurile care sunt obligatorii acum. Aici ar urma să se
găsească și informații detaliate privind planurile urbanistice, rețelele subterane existente pe teritoriul județului și partea de cadastru și publicitate imobiliară.
Prima modificare vizibilă făcută pe site-ul Consiliului Județean în ultima perioadă a vizat publicarea unei
hărți interactive cu informații în timp real despre utilajele de deszăpezire care acționează pe drumurile din
Prahova.
Sursa: telegrama.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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

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 Operațional Regional.
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.

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,
Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Helpdesk & Biroul Comunicare

Biroul Județean PRAHOVA

• Daniela TRAIAN, director,
• Cristina RADU, șef Serviciu Helpdesk,
• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare ,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Fabiola MANEA,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE

Biroul Județean TELEORMAN

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

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
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

Data publicării 9 martie 2021
Se distribuie gratuit

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.

