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ADR Sud Muntenia a găzduit reuniunea
Comitetului Comun de Monitorizare
al Programului de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria
2007 – 2013
În data de 21 noiembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost
gazda celei de-a IX-a reuniuni a Comitetului
Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria
2007 - 2013.

Cu această ocazie, directorul Agenţiei,
Liviu Muşat, în calitate de preşedinte al Consiliului Director al Biroului pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România – Bulgaria, a susţinut un discurs în deschiderea evenimentului. „Este o mare onoare
pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia să fie gazda unui eveniment atât de important, mai cu seamă când acesta
are loc într-o perioadă în care preocupările
pentru actualul program se îngemănează cu
cele pentru viitoarea perioadă de programare, 2014 - 2020. Apreciem progresul susţinut
pe care îl înregistrează Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007
– 2013. Acest lucru ar fi fost imposibil fără
contribuţia consistentă a tuturor beneficiarilor, dar şi a structurilor ce gestionează programul, pe ambele maluri ale Dunării. Ca decident al BRCT, în cadrul căruia funcţionează
Secretariatul Tehnic Comun, reafirm sprijinul
total pe care îl acordăm Biroului şi hotărârea
noastră de a-l susţine să îndeplinească în continuare acelaşi rol important şi în perioada următoare de programare, plecând de la expertiza remarcabilă acumulată de această structură de cooperare şi, bineînţeles, în baza rezultatelor bune obţinute în actualul exerciţiu de
programare.”, a declarat directorul Liviu Muşat.
Reprezentanţii Secretariatului Tehnic
Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 au
oferit informații detaliate privind stadiul implementării programului, cu accent pe progresele fizice şi financiare înregistrate până în
prezent.

La reuniunea de lucru au participat
domnul Iuliu Bara, director general al Direcţiei Generale pentru Cooperare Teritorială din
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Nikolay Nankov, viceministrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria, şi domnul Kypros
Kyprianou, reprezentant al Comisiei Europene.

www.adrmuntenia.ro
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Conferința Anuală a Programului
de Cooperare Transfrontalieră
România - Bulgaria 2007 - 2013
 Schimb de bune practici în implementarea
proiectelor europene, la ADR Sud Muntenia

Totodată, în cadrul reuniunii au fost prezentate membrilor CCM şi informaţii privind arhitectura viitoarei perioade de programare,
2014 - 2020.
Conform regulamentelor europene privind instrumentele structurale, Comitetul Comun de Monitorizare are rolul de a superviza
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi de a asigura calitatea şi eficacitatea implementării Programului şi a proiectelor din cadrul lui. Comitetul
este alcătuit din reprezentanţi la nivel naţional, regional şi local ai celor două state.

Joi, 22 noiembrie, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Turismului, Autoritatea Națională
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Lucrărilor Publice din Bulgaria şi Secretariatul
Tehnic Comun al Programului de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 2013 (Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România Bulgaria) au organizat Conferința Anuală privind stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria
2007 - 2013.

Mai multe detalii despre reuniunea Comitetului Comun de Monitorizare, precum şi
despre fondurile alocate României prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 puteţi afla accesând
site-ul dedicat programului, www.cbcromaniabulgaria.eu.
www.adrmuntenia.ro

La reuniune au participat domnul Liviu
Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în calitate de preşedinte al Consiliului Director al Biroului pentru
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România – Bulgaria şi de gazdă a evenimentului, domnul Iuliu Bara, director general
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al Direcţiei Generale pentru Cooperare Teritorială din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Kypros Kyprianou, manager de program, reprezentant al Comisiei Europene, şi domnul Marius Mladenov,
şeful departamentului Programe de Cooperare Teritorială Europeană şi de Vecinătate.

Acest eveniment, ce s-a desfăşurat la
sediul ADR Sud Muntenia, a fost destinat tuturor beneficiarilor Programului, oficialilor la nivel național, regional și local din România și
Bulgaria, reprezentanților mass-media din cele două state, dar şi cetăţenilor din aria eligibilă a Programului.
În cadrul conferinţei au fost detaliate
progresele înregistrate în implementarea Programului pe parcursul anului 2012, dar şi o serie de proiecte ce au primit finanţare europeană nerambursabilă. Proiectele prezentate
au fost înscrise în competiţia organizată de
BRCT Călăraşi în luna octombrie şi au primit
cele mai multe voturi pe site-ul programului www.cbcromaniabulgaria.eu („Competiţia proiectelor”).
Mai multe detalii despre Conferința Anuală
privind stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 2013, precum şi despre fondurile alocate României
prin Programului de Cooperare Transfrontalieră
România - Bulgaria 2007 - 2013 puteţi afla accesând site-ul dedicat programului, www.cbcromaniabulgaria.eu.

Seminar de instruire
pentru noii beneficiari de fonduri Regio
Marţi, 20 noiembrie, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat o nouă întâlnire de lucru cu noii beneficiari de fonduri Regio. La acest seminar de informare au participat aproximativ 15 reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai
mediului privat de la nivelul regiunii noastre,
care au primit finanţare în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional 2007 - 2013.

www.adrmuntenia.ro
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Muntenia, eveniment ajuns la cea de-a patra
ediţie. La eveniment sunt așteptați să participe reprezentanți ai autorităților publice locale din regiunea noastră, membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
precum şi reprezentanţi ai Organismelor Intermediare şi mass-media.
Cu această ocazie vor fi oferite informații de specialitate despre activitățile implementate de ADR Sud Muntenia la nivelul
regiunii noastre pentru promovarea Regio –
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în
anul 2012. De asemenea, vor fi prezentate
stadiul de implementare a Programului la nivelul regiunii Sud Muntenia şi rezultatele obţinute cu ajutorul fondurilor neram-bursabile
Regio.

Cu această ocazie, echipele de implementare a proiectelor Regio au primit informaţii utile despre procesul de implementare a
proiectelor şi despre etapele de derulare a activităţilor prevăzute în cererile de finanţare.
De asemenea, beneficiarii au fost informaţi despre documentele folosite în derularea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, termen de depunere, documente ce trebuie să
însoţească cererile de plată).

Cea de-a doua parte a întâlnirii va fi dedicată prezentării stadiului de pregătire a procesului de planificare pentru următoarea perioadă de programare (2014 – 2020). Astfel, vor
fi abordate teme privind noul context al programării strategice pentru Sud Muntenia, modul de organizare a acestui proces la nivelul
regiunii noastre, precum şi noile orientări strategice la nivel european şi naţional, ce vor
ghida programarea instrumentelor structurale
pentru perioada 2014 - 2020.

Totodată, aceştia au fost instruiţi despre modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de progres şi au primit detalii legate de vizita la faţa locului şi cum trebuie
realizate pistele de audit. În ultima parte a
întâlnirii de lucru s-au purtat discuţii despre
activităţile de informare şi publicitate ce vor
fi implementate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală Regio.

Anual, începând cu 2009, ADR Sud Muntenia organizează o conferinţă regională de prezentare a acțiunilor implementate în vederea
promovării impactului Regio asupra dezvoltării socio-economice a regiunii noastre.
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Conferinţa regională de prezentare
a Raportului anual de implementare
a Regio în Sud Muntenia
La începutul lunii decembrie a.c., Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
va organiza, la Sinaia, Conferința regională de
prezentare a Raportului anual de implementare a Programului Operațional Regional în Sud

www.adrmuntenia.ro
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Acest tip de eveniment este organizat
cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din Regio, având scopul de a
disemina mesaje generale despre rolul Uniunii
Europene şi sprijinul financiar acordat pentru
dezvoltarea regiunilor din România, cu precizări specifice legate de obiectivele Programului Operaţional Regional în regiunea Sud Muntenia, transparenţa procesului de alocare a
fondurilor, etapele şi rezultatele obţinute în
implementarea programului.

Aceste sume de bani contractate sau
plătite către beneficiarii Programului Operațional Regional reprezintă o infuzie de capital
în economie și au creat, în plină criză economică pentru România, premisele unor proiecte de investiții în de aproximativ 600 milioane
de euro.
Concomitent, MDRT a trebuit să ia măsuri urgente care să corecteze slaba performanță a sistemului de management și control
al Programului Operațional Regional, semnalată de Comisia Europeană în acest an, în urma
auditului de sistem efectuat pentru perioada
ianuarie - decembrie 2011. Una dintre problemele identificate de CE o constituie desfășurarea procedurilor de achiziții publice organizate de beneficiari în perioada 2009 - 2011
pentru proiectele implementate. Conform auditului european, unii beneficiari nu au respectat prevederile legale în domeniul achizițiilor publice.
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Stadiul implementării proiectelor
derulate cu fonduri Regio
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a semnat, în ultimele şase luni, 499
de contracte de finanțare pentru proiecte derulate prin Programul Operațional Regional
2007-2013, în valoare de 590 de milioane de
euro, și a autorizat decontarea de cheltuieli
în relația cu Comisia Europeană, în valoare de
420 de milioane de euro.

În vederea depășirii situației generate
de constatarea acestor probleme, actuala conducere a MDRT a luat o serie de măsuri, așa
cum ministerul a comunicat în repetate rânduri. Chiar unele dintre cele solicitate de comisie în luna octombrie a.c. erau aplicate
deja, de MDRT, începând cu 1 august 2012.
MDRT a inițiat și implementat măsuri
ce au avut în vedere atât aspecte de natură
organizatorică, cât și funcțională la nivelul
Autorității de Management a Programului Operațional Regional (AM POR) și al Organismelor Intermediare (OI), după cum urmează:
- a separat procesul de verificare a achizițiilor
publice (desfășurat de beneficiari) de procesul de verificare a cererilor de rambursare –
cu scopul de a îmbunătăți calitatea verificării

În aceeași perioadă de timp, MDRT a
plătit către beneficiarii Programului Operațional Regional (POR) cheltuieli eligibile în valoare de 460 milioane de euro.

www.adrmuntenia.ro
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achizițiilor publice și a detecta la timp neregularitățile acestora. Măsura a fost implementată prin înființarea, în cadrul AM POR, a Serviciului Verificare Achiziții Publice, cu un număr de 17 angajați, care au ca activitate principală verificarea/reverificarea procedurilor
de atribuire a contractelor derulate de beneficiari;

Corrigendum la Ghidul
pentru reabilitarea termică a blocurilor
AM POR a publicat un corrigendum la
Ghidul Solicitantului pentru DMI 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. Depunerea de proiecte pe
această linie de finanţare se va deschide în
data de 3 decembrie 2012.

- a înființat la nivelul fiecărui Organism Intermediar (Agenție pentru Dezvoltare Regională)
Unități de Verificare a Achizițiilor Publice, formate din minim patru persoane, cu scopul de
a consolida procesul de verificare a achizițiilor publice;
- a introdus regula verificării tuturor procedurilor de achiziție publică desfășurate de beneficiari, înainte de depunerea ultimei cereri
de rambursare, astfel încât filtrul de control
al achizițiilor publice să fie aplicat tuturor
proiectelor implementate prin POR;
- a stabilit sistemul de documente și de fluxuri de activități între Direcția de Autorizare
Plăți și Verificare Achiziții Publice din cadrul
AM POR și Unitățile de Verificare a Achizițiilor
Publice de la nivelul Organismelor Intermediare pentru controlul achizițiilor publice;

Ghidul Solicitantului pentru DMI1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
clădirilor de locuit” va cuprinde modificări la
secţiunea II.1.1 „Conformitatea administrativă şi eligibilitatea solicitantului”, la declaraţia
de eligibilitate şi la tabelul de proprietari.

- a inițiat un proiect de OUG pentru consolidarea sistemului de management și control a
Programelor Operaționale, orientat pe patru
direcții, și anume: achiziții publice, execuție
lucrări, risc proiecte și responsabilități beneficiari, care se află în discuție la nivelul Autorităților de Management;
- a regândit sistemul de verificare a conflictului de interese pentru a evita riscul suspiciunii de fraudă ce ar putea plana asupra
proiectelor finanțate prin POR.
Sursă: www.mdrt.ro

Sursă: www.fonduri-ue.ro

www.adrmuntenia.ro
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teia, precum și administratorul firmei Est Agroteh,
Veaceslav Borta. La acţiune au participat primarul
municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, prefectul județului Călărași, George Iacob, directorul
Facultaţii de Management, Ingenerie Economică în
Agricultură şi Dezvoltare Rurală a U.S.A.M.V. – Bucureşti, Filiala Călăraşi – Daniela Creţu, precum şi
reprezentanți ai mediului de afaceri din judeţul
Călăraşi.
Întâlnirea se circumscrie direcțiilor noi de
colaborare în cadrul Asociației Internaționale a
Orașelor Înfrățite, al cărei act constitutiv a fost
semnat în luna septembrie la Călărași.
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A fost inaugurat Pracul Lunca Argeşului,
cea mai mare zonă de agrement
din Piteşti
Proiectul ce a adus la Piteşti 40 de milioane de lei, jumătate din sumă reprezentând
fonduri nerambursabile alocate prin Regio, a ajuns la final.

Sursă: www.obiectiv-online.ro

Parcul Lunca Argeşului, cea mai mare
zonă de agrement din Piteşti, a fost inaugurat. Parcul se întinde
pe o suprafaţă
de 24 de hectare şi a fost
deja amenajat
cu băncuţe, zone de promenadă, multe spaţii
verzi, o scenă pentru desfăşurarea activităţilor
socio-culturale şi teatru în aer liber, precum şi
pergole, foişoare, piste pentru biciclete, grupuri
sanitare şi o cabină de pază. Zona este împrejmuită şi deţine o piaţetă la intrarea principală,
porţi de acces, alei carosabile şi parcare. Implementarea proiectului a durat 17 luni, contractul
fiind semnat în prima parte a anului trecut.

DÂMBOVIȚA
Bienala de artă plastică
„Gheorghe Petraşcu”
Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte a organizat, în
data de 20 noiembrie, vernisajul şi
festivitatea de înmânare a premiilor celei de-a XI-a
ediţii a BIENALEI DE ARTĂ PLASTICĂ „GHEORGHE
PETRAŞCU”, la Muzeul de Istorie. Această ediţie
a Bienalei a marcat aniversarea a 140 de ani de
la naşterea marelui pictor Gheorghe Petraşcu.
Aceasta, la împlinirea a 20 de ani de la debutul
său, şi-a propus:

Sursă: www.ziarobiectiv.ro

- îmbogăţirea colecţiei de artă a Muzeului de
Artă, secţie a Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, cu lucrări de pictură şi sculptură;
- mijlocirea relaţiilor Muzeului de Artă din Târgovişte cu artiştii din întreaga ţară;
- revitalizarea şi menţinerea contactului Muzeului de Artă cu tendinţele şi orientările creaţiei
plastice contemporane;
- oferirea unui mediu de apropiere, cunoaştere
şi competitivitate între artiştii plastici din România şi Republica Moldova.

CĂLĂRAȘI
Reprezentantul Belarus Tractors,
interesat de construirea unei fabrici
de tractoare la Călăraşi
Primăria municipiului Călăraşi a găzduit de
curând o întâlnire de lucru între reprezentanți ai
autorităților locale și ai mediului de afaceri din
județul Călărași și reprezentanți ai misiunii diplomatice a Republicii Belarus în România, Excelența
Sa Valery Mrochek, consul pe probleme econo-mice al Ambasadei Republicii Belarus la București.
Alături de Excelenţa Sa Valery Mrochek s-au
aflat şi directorul general al companiei Belarus Tractor, Nicolai Garbațevici, și colaboratori ai aceswww.adrmuntenia.ro

Expoziţia este deschisă publicului până
în data de 31 ianuarie 2013.
Sursă: www.adevarul.ro/locale/targoviste
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- Ambulanţă şi să reducă considerabil timpul
de intervenţie a echipelor de prim ajutor.

GIURGIU
Două drumuri din judeţul Giurgiu
au fost reabilitate cu fonduri europene

Sursă: www. ziarulialomita.ro

PRAHOVA

În data de 15 noiembrie s-a finalizat proiectul de reabilitare a infrastructurii de acces la
frontieră, prin care au fost reabilitate două drumuri din judeţul Giurgiu şi districtul Ruse, aflate
în apropierea frontierei româno-bulgare.

Nod de acces pentru A3, la Gherghiţa
Anul viitor se va construi un nod de acces
pentru A3, ce va fi realizat la Gherghiţa. Potrivit preşedintelui CJ Prahova, Mircea Cosma,
nodul de acces pentru autostradă va fi destinat
locuitorilor din sudul judeţului.
Nodul de acces va fi realizat în zona localităţii Gherghiţa. Investiţia totală este estimată la 4 milioane de euro, din care 1,2 milioane
de euro reprezintă suma ce va fi alocată de Consiliul Judeţean Prahova pentru exproprieri. Reprezentanţii CJ Prahova estimează că lucrările
vor fi finalizate până la sfârşitul anului 2013,
proiectul fiind deja realizat.

„Beneficiarul principal al proiectului este
Consiliul Judeţean Giurgiu, împreună cu localitatea Slivo Pole din Bulgaria. Ca parte a administraţiei locale, îmi dau seama foarte bine de importanţa acestui proiect şi deja mă gândesc la proiectele care vor putea fi accesate în perioada 20142020”, a declarat subprefectul de Ruse, Vesco Marinov.
Proiectul a demarat în urmă cu 28 de luni
şi a condus la realizarea a peste 18 kilometri de
drum judeţean la Giurgiu pe DJ 503 şi DJ 503 A şi
aproape şapte kilometri de drum în regiunea Slivo
Pole - Riahovo, Bulgaria, având o valoare totală a
lucrărilor de 7,5 milioane de euro.

Sursă: www. prahovabusiness.ro

TELEORMAN

Sursă: www.administratie.ro

Cu fonduri Regio, ISU „A.D. Ghica”
s-a dotat cu echipament specific
pentru îmbunătăţirea sistemului
de intervenţie în situaţii de urgenţă

IALOMIŢA
ISU Ialomiţa a mai primit
încă două ambulanţe SMURD

În data de 20 noiembrie a avut loc, la sediul ISU „A.D. Ghica” Teleorman, o conferinţă de
presă în cadrul căreia au fost prezentate elementele generale ale implementării proiectului privind îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, precum şi aspecte concrete privitoare la îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă.
Finanţat prin Regio, Axa prioritară 3, DMI
3.3, proiectul „Achiziţie de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă
şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea
Sud Muntenia”, al cărui beneficiar este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, a ajuns la final.

Cele două maşini de salvare au fost
inaugurate în prezenţa autorităţilor judeţene din Ialomiţa şi a reprezentanţilor CJ
Teleorman, care au aplicat pentru programul
de îmbunătăţire a echipamentelor din bazele operaţionale ISU din regiunea Sud Muntenia. Obiectivul general al proiectului este
creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, creşterea
gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane. Valoarea celor două ambulanţe SMURD de la
Slobozia este de circa 8 milioane de lei. Proiectul finanţat în cadrul Regio vine să uşureze funcţionarea sistemului integrat SMURD

www.adrmuntenia.ro

Sursă: www.ziarulmara.ro
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DATE DE CONTACT
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Biroul Judeţean GIURGIU

Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod poştal
910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel.: 0242/331.769;
Fax: 0242/313.167;
e-mail: office@adrmuntenia.ro

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul Mihai
Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax: 0246/215.271
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIŢA

Biroul Judeţean ARGEŞ

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, Piaţa
Revoluţiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax: 0243/234.806
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Argeş, sediul
Consiliului Judeţean Argeş: Piaţa Victoriei, nr. 1, et. II, cam.
105, mun. Piteşti, jud. Argeş
Tel./fax: 0248/222.250
E-mail: arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Prahova, sediul
Consiliului Judeţean Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./ fax: 0244/595.594
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA:
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Dâmboviţa, sediul
Consiliului Judeţean Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et.
IV, cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel.: 0245/220.647
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Teleorman, sediul
Consiliului Judeţean 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

Ser viciul Comunicare
Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Cristina RADU
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM
Marius CHIRCĂ
Liviu Georgian OLTENACU
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro

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

Editor: Serviciul Comunicare
Data publicării: 22 noiembrie 2012
Newsletter-ul săptămânal „InfoRegional Sud Muntenia” este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către Agenţie şi de
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Pe lângă
aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud
Muntenia şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea în judeţele regiunii.
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