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Joi, 1 aprilie 2021, Liviu Gabriel 
Mușat, directorul general al Agenți-
ei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, alături de Ioan-Alin Mol-
doveanu, primarul municipiului Câm-
pina, au semnat contractul de finan-
țare pentru proiectul „Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale prin con-
struirea unei grădinițe în Municipiul 
Câmpina”, în cadrul Programul Ope-
rațional Regional (POR) 2014-2020, 
Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea in-
frastructurii educaționale”, Priorita-
tea de investiții 10.1 - „Investițiile în 
educație, și formare, inclusiv în for-
mare profesională, pentru dobândi-
rea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea in-
frastructurilor de educație și formare”, Obiectivul spe-
cific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul 
educației timpurii și învățământului obligatoriu, în speci-
al pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sis-
temului”, Operațiunea A - Învățământul antepreșcolar și 
preșcolar.

Primăria Municipiului Câmpina din județul Prahova a 
primit fonduri Regio pentru asigurarea unei educații de 
calitate și atractivă, în vederea creșterii ratei de parti-
cipare a populației în învățământul preșcolar, prin con-
struirea și dotarea adecvată a unei grădinițe în Munici-
piul Câmpina, în care vor desluși tainele învățăturii 80 
de mici școlari.

Proiectul va fi implementat în 70 de luni, în perioa-
da 1 martie 2018 – 31 decembrie 2023 și are un buget 
cu o valoare totală de 5.588.997,73 lei, din care aproa-
pe 2,44 milioane de lei este valoarea eligibilă neram-
bursabilă din FEDR, 373 de mii de lei este finanțarea de 
la Bugetul Național, iar aproape 2,78 milioane de lei es-
te contribuția municipalității câmpinene.

Până la această dată, în cadrul Obiectivului specific 
10.1.A, unde au putut fi depuse proiecte pentru îmbună-
tățirea infrastructurii pentru învățământul antepreșcolar 
și preșcolar, s-au transmis 21 de aplicații în valoare tota-

lă de 150,5 milioane de lei, ce au so-
licitat 119,5 milioane de lei - fonduri 
nerambursabile. Pentru 20 dintre ele 
s-au semnat contracte de finanțare 
cu o valoare totală de aproape 147 
de milioane de lei și au solicitat fon-
duri publice în valoare de 117,47 mi-
lioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare 
Sud – Muntenia au fost transmise pâ-
nă acum 2.097 cereri de finanțare ca-
re au o valoare totală de 20,43 mili-
arde de lei, solicitând fonduri publice 
de 14,34 miliarde de lei. Pentru 807 
dintre ele au fost semnate contrac-
te de finanțare în valoare totală de 
aproape 84 miliarde de lei și fonduri 
nerambursabile solicitate de 7,14 mi-

liarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar 
unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinde-
rea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăți-
lor în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare 
totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o va-
loare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Prahova au trans-
mis 556 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare 
totală de aproape 5,58 miliarde de lei și au solicitat fon-
duri nerambursabile de peste 3,83 miliarde de lei. Pen-
tru 202 dintre acestea s-au semnat contracte de finan-
țare în valoare totală de peste 1,83 miliarde de lei, ce au 
solicitat fonduri publice în valoare de aproximativ 1,55 
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 imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Regio finanțează construirea unei noi grădinițe
în municipiul Câmpina

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


REGIO
2014-2020

3
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro3

Info Regional Sud Muntenia #508
30 martie • 5 aprilie 2021 

Joi, 1 aprilie 2021, Liviu Gabriel Mușat, directorul gene-
ral al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
alături de Dorel Dorobanțu, primarul orașului Fundulea, au 
semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Îmbună-
tățirea calității vieții populației din orașul Fundulea prin re-
abilitare zonă centrală situată în lungul zonei DN3 și stra-
da Vasile Babuș, zona de alei și trotuare, accese în propri-
etăți, reabilitare și modernizare locuințe sociale și centru 
socio-cultural”, în cadrul Programul Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării 
orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferi-
rea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socia-
lă a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rura-
le”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții 
populației în orașele mici și mijlocii din România”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea 
calității vieții și a mediului urban din orașul Fundulea prin 
îmbunătățirea spațiului public urban, modernizarea clădirii 
Centrului socio-cultural, reabilitarea zonei centrale situate 
de-a lungul zonei DN3 și strada Vasile Babuș, a zonei de alei 
și trotuare, a acceselor în proprietăți și reabilitarea locuințe-
lor sociale pentru 80 de persoane defavorizate din oraș. Prin 
activitățile desfășurate în proiect vor fi reabilitate sau crea-
te spații deschise în suprafață de peste 4,5 ha și vor fi reno-
vate sau construite clădiri publice în suprafață de 4.332 mp.

Proiectul va fi implementat în 62 de luni, în perioada 1 
decembrie 2017 – 31 ianuarie 2023 și are un buget cu o va-
loare totală de 30.438.995,84 lei, din care 19,76 milioane 
de lei sunt bani nerambursabile din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, peste trei milioane de lei sunt de la 
Bugetul Național, iar 7,65 milioane de lei reprezintă contri-
buția beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 
13.1, unde au putut fi depuse proiecte pentru îmbunătăți-
rea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii, inclusiv 
pe apelul dedicat teritoriului finanțat prin Strategia Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-au transmis 
38 de aplicații în valoare totală de peste 710 milioane de lei, 
ce au solicitat 658,77 milioane de lei - fonduri nerambursa-
bile. Pentru 25 dintre ele s-au semnat contracte de finanța-
re cu o valoare totală de 469,53 de milioane de lei și au soli-
citat fonduri publice în valoare de peste 450 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost 
transmise până acum 2.097 cereri de finanțare care au o 
valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând fonduri 
publice de 14,34 miliarde de lei. Pentru 807 dintre ele au 
fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 
8,4 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 
7,14 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui bene-
ficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extin-
derea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăți-
lor în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare to-
tală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare 
nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Călărași au transmis 
203 cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 
2,12 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabi-
le de aproape 1,6 miliarde de lei. Pentru 65 dintre aces-
tea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 
485,25 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în va-
loare de 425,51 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 imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Finanțare Regio pentru îmbunătățirea
calității vieții populației din orașul Fundulea
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La sfârșitul săptămânii trecute, Liviu Gabriel Mușat, di-
rectorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, a semnat două contracte de finanțare pentru îm-
bunătățirea infrastructurii școlare pentru unități de învăță-
mânt din județul Dâmbovița, prin Programul Operațional Re-
gional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea in-
frastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „In-
vestițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesiona-
lă, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcur-
sul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și forma-
re”, Obiectivul specific 10.1 – „Creșterea gradului de participa-
re la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în 
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a siste-
mului”, Operațiunea B - Învățământ obligatoriu.

Astfel, Primăria Orașului Găești va primi finanțare pentru 
proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimna-
zială «Șerban Cioculescu», oraș Găești”, al cărui scop este creș-
terea calității mediului educațional în clădirea unității școlare, 
ca urmare a realizării intervențiilor de modernizare și recom-
partimentare a construcțiilor existente, precum și prin extin-
derile propuse. La finalul investiției, Școala Gimnazială „Șerban 
Cioculescu” din Găești va deservi infrastructura educaționa-
lă pentru învățământul general obligatoriu (clasele I-VIII, inclu-
siv nivelul clasei pregătitoare) pentru 826 de elevi din localita-
te. Proiectul va fi implementat în 80 de luni, în perioada 1 mai 
2017 – 30 decembrie 2023, și are un buget cu o valoare totală 
de 14.952.404,00 lei, din care 11,77 milioane de lei este valoa-
rea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvol-
tare Regională (FEDR), aproape 1,8 milioane de lei este finan-
țarea de la Bugetul Național, iar peste 1,38 milioane de lei re-
prezintă contribuția beneficiarului.

„Construire Școală Generală în comuna Mătăsaru, sat Mă-
tăsaru” este proiectul pentru care Primăria Comunei Mătăsa-
ru din județul Dâmbovița a contractat fonduri Regio, propu-
nându-și construirea unei noi școli cu regim de înălțime P+2E, 
care să asigure condiții optime de desfășurare a activității di-
dactice pentru cei 174 elevi ai noii unității de învățământ, pre-
cum și pentru învățătorii și profesorii lor. Activitățile desfășu-
rate în proiect vor conduce la crearea și dotarea unor spații 
adecvate și cu o capacitate suficientă pentru desfășurarea ac-
tivității didactice în cele mai bune condiții. Durata de imple-
mentare a proiectului este de 70 de luni, în perioada 1 ianua-

rie 2018 – 31 octombrie 2023, iar investiția are un buget cu o 
valoare totală de 7.282.355,94 lei, din care 5,3 milioane de lei 
este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, peste 811 mii 
de lei este finanțarea de la Bugetul Național, iar aproape 1,17 
milioane de lei reprezintă contribuția UAT Mătăsaru.

Până la această dată, în cadrul Obiectivului specific 10.1.B, 
unde au putut fi depuse proiecte pentru îmbunătățirea in-
frastructurii pentru învățământul obligatoriu, s-au transmis 62 
de aplicații în valoare totală de 607 milioane de lei, ce au soli-
citat 550 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 47 
dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare to-
tală de 511 milioane de lei și au solicitat fonduri publice în va-
loare de peste 442 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost 
transmise până acum 2.097 cereri de finanțare care au o va-
loare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând fonduri publi-
ce de 14,34 miliarde de lei. Pentru 807 dintre ele au fost sem-
nate contracte de finanțare în valoare totală de aproape 8,4 
miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,14 mi-
liarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic 
este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geogra-
fică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și 
cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 
de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de pes-
te 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 
347 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 
aproape 3,24 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambur-
sabile de peste 2,37 miliarde de lei. Pentru 162 dintre acestea 
s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de pes-
te 1,45 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoa-
re de aproximativ 1,26 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 imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Școli la standarde europene prin Regio
în județul Dâmbovița

https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 6 aprilie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
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Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Mun-
tenia”, cod MySMIS 104179, implementat de către Asocia-
ția Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (Benefici-
ar proiect) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia (Partener proiect) a fost finalizat în data de 02.04.2021.

Proiectul a avut o perioadă de implementare de 39 luni, cu 
un buget în valoare totală de 11.150.504,77 lei (valoarea eli-
gibilă nerambursabilă din FSE: 9.477.929,05 lei) și a fost finan-
țat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 
3.7  Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu pro-
fil non-agricol din zona urbană, „România Start-Up Plus”.

Proiectul a avut drept obiectiv general creșterea ocupă-
rii în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin dezvoltarea 
culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoa-
ne inactive, persoane care au un loc de muncă si înființează o 
afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) și susținerea 
înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu 
profil nonagricol din zona urbană.

În cadrul proiectului au fost înregistrate următoarele rezul-
tate principale:

 9O campanie de conștientizare implementată în scopul 
prezentării către public a elementelor specifice proiectului. Prin 
intermediul campaniei au fost informate 164.143 persoane din 
categoria de public larg cu privire la oportunitățile oferite de 
proiect și principalele condiții pentru a beneficia de acestea.

 97 seminarii informative implementate în fiecare județ al 
regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, la care au participat 273 
de persoane interesate.

 914 sesiuni de cursuri de dobândire a Competențelor Antre-
prenoriale organizate în cadrul fiecărui județ al regiunii de dezvol-
tare vizate prin proiect, la care s-au înscris 371 membri ai grupului 
țintă, din care 337 de persoane au obținut certificare ANC.

 9O competiție de planuri de afaceri implementată, în ur-
ma căreia:

• 42 planuri de afaceri au fost aprobate în vederea acor-
dării de ajutor de minimis în valoare de maxim 178.340 de 
lei, dintr-un total de 106 planuri de afaceri depuse;

• 42 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost 
selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de 
minimis au beneficiat de consiliere, consultanță și men-
torat în domeniul antreprenorial și au dobândit abilități 
practice în întreprinderi reale;

• 42 de contracte de subvenție au fost semnate de că-
tre administratorul schemei de antreprenoriat cu firme-
le nou create.

• 41 de beneficiari ai ajutoarelor de minimis care au 
implementat cu succes planurile de afaceri, generând pe 
plan regional 91 de noi locuri de muncă și asigurând sus-
tenabilitatea afacerilor finanțate pe o perioadă de minim 
6 luni de la finalizarea implementării planurilor de afaceri.

 9O analiză a mediului antreprenorial la nivelul regiunii 
Sud Muntenia realizată și diseminată către factorii interesați.

Mulțumim tuturor participanților și experților implicați, 
care au făcut posibilă implementarea cu succes a proiectului 
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” și înde-
plinirea rezultatelor propuse.

COMUNICAT DE PRESĂ
București, 2 aprilie 2021

Finalizarea proiectului
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

Pentru informații suplimentare referitoare la pro-
iect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

• Iuliana Poștaru – Manager de proiect
• Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Municipiul Bucu-

resti, cod poștal 020776, județul București, România
• Telefon: 0318 241 592
• Email: office@ptir.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Partener:Beneficiar:

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Laura OJOG 
• 12 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii aprilie, colega noastră Laura 
OJOG, expert, Serviciul verificare proiecte POR, ani-
versează 12 ani de activitate în cadrul Agenției pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu acest prilej, te felicităm și-ți mulțumim pentru 
motivația și implicarea manifestate de-a lungul ce-
lor 12 ani în cadrul ADR Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Marioara MIHAILIDIS 
• 12 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 1 aprilie, colega noastră Marioara MI-
HAILIDIS, expert, Biroul verificare plăți POR, împlineș-
te 12 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie, dorim să o felicităm și să-i mul-
țumim pentru colegialitatea și profesionalismul dove-
dite de-a lungul celor 12 ani de activitate neîntreruptă!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Sediul ADR Sud Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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În perioada septembrie 2019 – martie 2022, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, și 

Administrației (MDLPA) derulează Proiectul 
„Elaborarea politicii urbane ca instrument de 
consolidare a capacității administrative și de 
planificare strategică a zonelor urbane din 
România”, este cofinanțat din Fondul Social 
European (FSE), prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

MDLPA a semnat în data de 29 noiembrie 2019, în 
cadrul proiectului, un contract de asistență tehnică cu 
Banca Mondială pentru elaborarea primei Politici Urba-
ne a României pentru care, în perioada martie - apri-
lie 2021, vor fi organizate o serie de evenimente online 
în toate regiunile de dezvoltare ale țării, cu scopul de a 
prezenta direcțiile propuse de Politica Urbană a Româ-
niei pentru dezvoltarea orașelor românești și de a dez-
bate modele de bună practică pentru a crește implica-
rea comunității în dezvoltarea zonelor urbane.

În acest context, MDLPA invită toate părțile interesa-
te, vineri, 9 aprilie, începând cu ora 9:30, la evenimen-
tul online „Politica Urbană a României, ghidul tău pentru 
orașe sustenabile”, ce se va desfășura prin intermediul 
platformei Webex. Inițiatorii proiectului mizează pe im-
plicarea, atât a specialiștilor în domenii relevante elabo-
rării Politicii Urbane (factori de decizie, urbaniști, econo-
miști, arhitecți etc.), cât și pe cetățenii interesați de dez-
voltarea orașului lor și pe grupuri de inițiativă civică ce 
susțin proiecte urbane. Toți cei care doresc să participe la 
seminar sunt rugați să confirme prezența până joi, 8 apri-
lie 2021, printr-un mesaj la adresa de e-mail politicaur-
bana.romania@gmail.com, la telefon 0766/531.736 

sau completând formularul de înscriere disponibil aici: h-
ttps://forms.gle/TB6SRYPqSn827oTU8.

Politica Urbană reprezintă viziunea de dezvoltare ur-
bană durabilă, incluzivă și rezilientă a României. Ea va 
stabili o agendă comună a autorităților publice de la ni-
vel central și local pentru îmbunătățirea cadrului de dez-
voltare urbană, prin furnizarea unui set de măsuri coe-
rente și prin coordonarea și corelarea domeniilor sec-
toriale și a diferiților actori. Documentul va cuprinde un 
set de principii directoare de planificare, dezvoltare, ma-
nagement și susținere a zonelor urbane de toate dimen-
siunile, ce va rezulta în urma unui proces colaborativ și 
de stabilire a responsabilităților între toate nivelurile de 
guvernare, bazat pe implicarea tuturor actorilor urbani 
relevanți, inclusiv societatea civilă și sectorul privat.

Politica Urbană va respecta principiul autonomiei lo-
cale și subsidiarității. Ea nu are rolul de a înlocui politi-
cile urbane și strategiile locale, ci de a le fundamenta.

O politică urbană națională pentru toate categorii-
le de zone urbane este fundamentală în implementa-
rea obiectivelor de dezvoltare ale Noii Agende Urbane 
aprobate în cadrul Conferinței Habitat III a Organizați-
ei Națiunilor Unite, în 2016, respectiv în implementarea 
acțiunilor Agendei Urbane pentru UE.

Politica Urbană va fi elaborată în conformitate cu 
prevederile Noii Carte de la Leipzig, document ce va fi 
aprobat în cadrul Președinției Germaniei la Consiliul UE, 
semestrul II al anului 2020. Ea va asigura un cadru u-
nic de planificare care va fundamenta programele de 
finanțare cu fonduri europene și naționale, pregătind 
astfel următorul exercițiu de finanțare 2021-2027.

Mai multe detalii despre Politica Urbană a României 
și informații privind modalitatea de implicare puteți afla 
de pe site-ul proiectului, www.citadini.ro.

Politica Urbană a României, ghidul tău pentru orașe sustenabile!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:politicaurbana.romania@gmail.com
mailto:politicaurbana.romania@gmail.com
https://forms.gle/TB6SRYPqSn827oTU8
https://forms.gle/TB6SRYPqSn827oTU8
http://www.citadini.ro
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Comisia Europeană încurajează autoritățile 
române să pregătească o structură etapizată 

pentru consolidarea capacității administrative, 
planuri de acțiune pentru a sprijini toți actorii 
și beneficiarii în dezvoltarea capacității de 
implementare a proiectelor. De asemenea, 
trecerea responsabilităților de la nivel central 
la nivel regional reprezintă o nouă provocare 
pentru România, în ceea ce privește capacitatea 
administrativă, a declarat, într-un interviu acordat 
PressHUB, Aida Liha Matejicek, șef al unității 
României în cadrul DG REGIO. Aceasta este 
responsabilă de gestionarea unității de asistență 
a României în programarea și gestionarea 
efectivă și eficientă a Fondurilor Structurale și de 
Investiții Europene (FSIE), în speță a Fondurilor 
de Coeziune. Unitatea monitorizează și evaluează 
implementarea programelor și operațiunilor, 
oferă consiliere și asigură analiza, evaluarea 
datelor și informațiilor relevante pentru a sprijini 
dezvoltarea, implementarea și monitorizarea 
negocierilor privind viitoarele investiții pentru 
perioada 2021-2027.

Vorbind despre potențialul pozitiv al descentraliză-
rii fondurilor politicii de coeziune în perioada 2021 – 
2027, considerați că există și riscuri, dat fiind faptul că 
este o premieră pentru România?

Aida Liha Matejicek: Trecerea responsabilităților de 
la nivel central la nivel regional reprezintă o nouă pro-
vocare pentru România în ceea ce privește capacitatea 
administrativă. Cu toate acestea, cele opt Agenții pen-
tru Dezvoltare Regională din România (ADR) au servit 
deja drept autorități de implementare pentru fonduri-
le de preaderare în cadrul instrumentului de preadera-
re PHARE, a programelor guvernamentale între 1999-
2009 și ca organisme intermediare pentru Programul 
Operațional Regional în Cadrul Financiar Multianual 
(CFM) pentru perioadele 2007-2013 și 2014-2020.

În această calitate, ADR-urilor li s-au delegat funcții 
cheie în domeniile pregătirii și lansării cererilor de propu-
neri și licitații de proiecte, managementului contractelor, 
verificărilor de legalitate și regularitate, gestionării și mo-
nitorizării financiare. Trecerea de la Organismul Interme-
diar la Autoritate de Management este, prin urmare, o 
schimbare incrementală și nu o schimbare fundamentală.

Creșterea asistenței tehnice (IFI, TAIEX, Peer2peer 
etc.) care vizează dezvoltarea capacităților ADR-urilor 
și coordonarea necesară la nivel central va atenua po-
tențialele provocări administrative care decurg din des-
centralizare. Autoritățile române au alocat deja aproxi-
mativ 60 de milioane de euro din Programul Operațio-
nal de Asistență Tehnică (POAT) pentru a susține pregă-
tirea unei serii de proiecte pentru 2021-2027, în dome-
niile cercetării și dezvoltării, mobilității urbane, regene-
rării urbane, transportului local (drumuri județene), tu-
rism, infrastructură socială și sanitară.

În acest context, întârzierea aprobării Programelor 
Operaționale Regionale (POR) ar putea provoca amână-
rea lansării cererilor de propuneri și contractarea pro-
iectelor, și ar putea duce la riscuri potențiale de dezan-
gajare a fondurilor. Cu toate acestea, serviciile Comisi-
ei Europene susțin deja procesele de pregătire inițială 
pentru a atenua aceste riscuri.

Credeți că Comisia Europeană va aproba finanța-
rea celor trei spitale regionale prin noul Cadru Finan-
ciar Multianual 2021-2027?

Aida Liha Matejicek: Construcția a trei spitale regi-
onale a fost prezentată în 2020 de autoritățile române 
ca fiind un proiect împărțit în două etape. Prima etapă 
– care este deja aprobată pentru cofinanțare în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020 – acoperă 
studiile de fezabilitate, licitațiile pentru proiectarea de-
taliată și verificarea proiectului, pregătirea și desfășura-
rea ofertelor pentru construcția spitalelor.

(continuare în pagina 10)

Descentralizarea fondurilor politicii de coeziune 2021-2027, 
o premieră pentru România

• Interviu cu Aida Liha Matejicek – șef de unitate în cadrul DG REGIO

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)
A doua fază acoperă construcția și funcționarea e-

fectivă a spitalelor.
Potrivit informațiilor disponibile, în prezent, servicii-

lor Comisiei Europene, a doua etapă va fi prezentată de 
autoritățile române pentru cofinanțare în cadrul noului 
Program Operațional de Sănătate care acoperă perioa-
da 2021-2027. Serviciile Comisiei Europene au început 
deja discuții informale cu autoritățile române cu privire 
la Programele Operaționale 2021-2027, cu intenția de a 
pregăti terenul pentru o aprobare fără probleme a pro-
gramelor din noul cadru legislativ care guvernează poli-
tica de coeziune.

Care sunt motivele din cauza cărora România a ră-
mas în urmă în ceea ce privește implementarea pro-
iectului menționat anterior?

Aida Liha Matejicek: Motivele întârzierilor în imple-
mentarea proiectului sunt multiple și depind de sector. 
În primul rând, perioada de programare 2014-2020 a în-
ceput cu unele întârzieri. Comisia Europeană a aprobat 
programele în 2015, dar nu a avut loc nici o fază anteri-
oară de pregătire a proiectului. În al doilea rând, imple-
mentarea actuală este periclitată de proceduri compli-
cate, întârzieri în lansarea cererilor de propuneri, în tim-
pul procedurilor de evaluare și în etapa achizițiilor pu-
blice. În plus, unele dintre investiții au fost restricționa-
te de finalizarea tardivă / pregătirea strategiilor funda-
mentale (de exemplu, strategii regionale de specializa-
re inteligentă, planuri de mobilitate urbană etc.) sau în-
deplinirea tardivă a condiționalităților ex-ante. În al trei-
lea rând, în unele cazuri, capacitatea administrativă in-
suficientă contribuie la întârzierea procesului de imple-
mentare.

Toate dificultățile întâmpinate în perioada de progra-
mare 2014-2020 trebuie să fie luate în considerare pen-
tru o mai bună pregătire și implementare a proiectelor 
pentru perioada de programare 2021-2027. Unele din-
tre probleme sunt deja abordate. Proiectele sunt pre-
gătite în prealabil, iar autoritățile de management revi-
zuiesc regulile și procedurile pentru a identifica blocaje-
le care provoacă întârzieri în implementarea proiectu-
lui. În plus, serviciile Comisiei Europene încurajează au-
toritățile române să pregătească o structură etapizată 
pentru consolidarea capacității administrative, planuri 
de acțiune pentru a sprijini toți actorii și beneficiarii și 
pentru a-și îmbunătăți capacitatea de implementare a 
proiectelor.

România a avut în vedere elaborarea unei structuri 
etapizate generale de consolidare a capacității adminis-
trative, aplicată tuturor sectoarelor. Cu toate acestea, în 
Comisie credem că unele sectoare din România merită 
o structură etapizată autonomă și cuprinzătoare pen-
tru consolidarea capacităților, având în vedere volumul 

financiar și complexitățile lor în timpul implementării 
(sectorul transporturilor).

V-au prezentat autoritățile române vreun program 
de accelerare a implementării proiectelor privind re-
novarea căilor ferate, construirea spitalelor, construc-
ția drumurilor sau transferurile de tehnologie?

Aida Liha Matejicek: Autoritățile române au pre-
zentat primele proiecte ale Programului Operațional de 
Transport (POT) și ale Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), care sunt în prezent în curs de nego-
ciere cu serviciile Comisiei Europene. România va pri-
mi 29 de miliarde de euro prin Facilitatea Europeană 
de Redresare și Reziliență (RRF) pentru a cheltui con-
form unui calendar restrâns și în conformitate cu obiec-
tivele stabilite de Uniunea Europeană: un minim de 37% 
pentru proiectele ecologice și un minim de 20% pentru 
a promova digitalizarea. În ceea ce privește investițiile 
în transport, autoritățile din România intenționează să 
aloce 5 miliarde de euro pentru reformele feroviare și 
de metrou în cadrul primului pilon al PNRR și 4,5 miliar-
de de euro pentru drumurile și autostrăzile din cadrul 
celui de-al treilea pilon.

Construcția celor trei spitale regionale va fi imple-
mentată sub responsabilitatea unei Unități de Imple-
mentare a Proiectelor (UIP) care a fost înființată în ca-
drul Ministerului Sănătății. În iulie 2019, Ministerul Să-
nătății a semnat Acordul privind Servicii de Asistență 
Consultativă pentru Proiect (PASSA) cu Banca Europea-
nă de Investiții (BEI), pentru asistență tehnică în timpul 
implementării proiectului, pentru a îmbunătăți capaci-
tatea UIP în managementul proiectelor și achiziția de lu-
crări civile. Serviciile Comisiei Europene sunt în contact 
continuu cu UIP și își susțin eforturile pentru accelera-
rea implementării proiectului.

În cadrul inițiativei „Catching up Regions” a Comisi-
ei Europene, Banca Mondială (BM) implementează pro-
iectul „Sprijinirea inovației în Regiunile mai Puțin Dez-
voltate din România” și abordează domeniul transferu-
lui de tehnologie ca una dintre componentele proiec-
tului – componenta ia forma Programului de Construc-
ție Instituțională pentru Transferul de Tehnologie, care 
include analiza modelului organizațional al unor birouri 
selectate de transfer de tehnologie din regiunile Nord-
Vest și Nord-Est, o instruire de bază, dedicată, prin tran-
sferul de tehnologie și dezvoltarea materialelor de for-
mare.

Programul a beneficiat de recomandările furnizate 
de analiza Proprietății Intelectuale și va crește capacita-
tea instituțională a actorilor implicați. Serviciile Comisi-
ei Europene sunt în contact permanent cu echipa BM și 
regiunile românești și își susțin eforturile în consolida-
rea capacității de transfer tehnologic la nivel regional.

Sursa: presshub.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://presshub.ro
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Peștera Ialomiței, cea mai vizitată peșteră din 
Munții Bucegi, se află în localitatea Moroeni, 

judetul Dâmbovița, pe versantul drept al Cheilor 
Ialomiței, la o altitudine de 1.660 m, scobită în 
calcarele jurasice ale Muntelui Bătrâna.

Numele peșterii vine de la râul Ialomița, care izvorăște 
la 10 km distanță din circul glaciar numit Obârșia Ialomi-
ței, situată sub Vârful Găvanele (2.479 m), aflat la 600 m 
de Vârful Omu și la o distanță mai mică de Vârful Ocolit, 
numit și Bucura Dumbravă. După unii autori, aceste trei 
vârfuri formează Întreitul Stâlp al Cerului, menționat în 
tradiția antică, pe care cercetătoarea Cristina Pănculescu 
îl numește cel mai important Centru Energetic Informați-
onal natural al planetei: „Centrul lumii unde se face legă-
tura dintre cer și pământ, unde este Poarta de ieșire din 
masivul terestru, unde crește Arborele vieții”.

Încărcătura deosebită a acestor locuri i-a atras de-a 
lungul timpului atât pe daci, cât și pe primii creștini, că-
lugării, care se aflau în căutarea însingurării și a unui loc 
de rugăciune departe de zgomotul lumii. Tot aici au tră-
iat și sihaștrii (pustnici), încă din secolul al XV-lea.

Trecând pe acolo, Mihnea Vodă, voievodul Țării Ro-
mânești, a ridicat în prima jumătate a secolului al XVI-
lea un schit din lemn, chiar la intrarea în peșteră, în gro-
ta numită „Mihnea Vodă”. Aici au fost așezați să slujeas-
că niște călugări bătrâni. Fiind construit din bârne de 
brad, îmbrăcate de sus până jos în șiță, se pare că schi-
tul lui Mihnea a ars.

Până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea nu avem 
nici o mențiune cu privire la acest schit. Abia în 1752 se 
amintește, într-un manuscris aflat în arhivele statului, că 
„un schit de la Peștera Padina, Strungii Dâmbovița/Ia-
lomița, a fost închiriat la Mitropolie de Iacov Ieromonahul”.

În 1793, I. Kleinlantz menționează peștera, care „are 
o capelă unde de câtva timp un călugăr și câțiva pustnici 
locuiesc aici departe de lume”.

Situată la aproximativ trei ore de mers cu mașina din 
București, Peștera Ialomiței a fost reintrodusă în circui-
tul turistic pe 25 iulie 2015 în urma unei ample moderni-
zări cu fonduri europene. Contractul de finanțare a fost 
semnat în luna mai a anului 2012, dar lucrările de exe-
cuție propriu-zise au demarat doi ani mai târziu, în mai 
2014. Prin investiția „Reabilitarea și modernizarea infras-
tructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic 
al Peșterii Ialomiței din masivul Bucegi, județul Dâmbo-
vița”, proiect derulat de Consiliul Județean Dâmbovița 
prin Programul Operațional Regional (POR) 2007 – 2013, 

în valoare de 6.415.654 lei, din care 4.625.710 – valoare 
eligibilă, peștera a devenit tot mai atractivă pentru tu-
riști. Din comparația numărului de vizitatori înregistrați 
în anii 2019 și 2020 reiese că în perioada pandemiei nu-
mărul acestora a scăzut cu 13%.

Cu banii europeni, autoritățile au modernizat alei-
le de acces pietonal care asigură legătura între drumul 
existent și Peștera Ialomiței, au refăcut căile de acces în 
peșteră și au înlocuit podețele și scările interioare, ast-
fel încât lungimea traseului vizitabil a ajuns acum la 435 
m. Totodată, au fost refăcute instalațiile electrice, a fost 
amenajat un nou punct de informare turistică și taxare 
care l-a înlocuit pe cel vechi. Printre altele, a fost ame-
najată o scenă metalică demontabilă, dotată cu echipa-
mente de sonorizare și de proiecție pentru desfășurarea 
de slujbe religioase, spectacole de muzică si lumină, mi-
niconcerte simfonice sau proiecții de filme. În peșteră se 
fac și proiecții de filme documentare pentru informare.

Pentru cei care în această perioadă nu pot ajunge 
la Peștera Ialomiței, aceasta poate fi vizitată și virtual, 
la adresa http://www.pesteraialomitei.ro/ro/tur-virtual.

Sursa: euractiv.ro

Cea mai vizitată peșteră din Munții Bucegi, 
modernizată cu fonduri europene
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Consiliul Județean Argeș a răspuns invitației Comi-
tetului European al Regiunilor și echipei UNCJR de la 
Bruxelles de a participa la concursul „Open Doors” – 
„Ziua porților deschise la instituțiile europene” – ediția 
2021, manifestare care va avea loc chiar de Ziua Euro-
pei, pe 9 mai, desfășurându-se în variantă virtuală. 

Pentru participarea la concurs, Consiliul Județean 
Argeș a transmis informații despre județ, cu accent pe 
comunitate, și fotografii despre cele mai reprezentative 
obiective turistice din Argeș. Concursul „Open Doors” 
reprezintă o oportunitate extraordinară de promovare 
a județului Argeș la nivel european, oferindu-ne posibi-
litatea de a face cunoscute în Europa frumoasele ținu-
turi ale Argeșului și Muscelului.

Sursa: ziarularges.ro

Argeșul
intră în competiția 

europeană „Open Doors”

Complexul Național Muzeal Curtea Domnească din Târ-
goviște se află într-un vast proces de restaurare și conser-
vare grație unui proiect implementat de Consiliul Județean 
Dâmbovița din fonduri europene, prin Programul Opera-
țional Regional 2014 - 2020, Prioritatea de investiții 5.1 - 
Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natu-
ral și cultural. Proiectul „Impulsionarea dezvoltării județului 
Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capita-
le a țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvolta-
rea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Dom-
nească din Târgoviște” urmărește valorificarea durabilă, 
prin conservare și protejare, a celor 4 obiective istorice: ru-
inele Bisericii Paraclis, Turnul Chindiei, Biserica Domnească 
Mică „Sf. Vineri” și Biserica Domnească „Adormirea Maicii 
Domnului” din cadrul complexului. Până în prezent, la Tur-
nul Chindiei a fost decopertată tencuiala interioară, iar în 
continuare se execută traseele pentru supraveghere video, 
urmând a fi executate și cele electrice. La partea superioa-
ră s-au curățat crenelurile, pentru a se vedea care sunt pro-
blemele și pentru a fi refăcute zonele afectate, procentul 
de realizare a lucrărilor fiind de aproximativ 60%.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Restaurarea și conservarea 
Curții Domnești:

60% din lucrări, executate

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Oltenița a fost 
dotat miercuri, 31 martie, de Inspectoratul Școlar Ju-
dețean Călărași, prin proiectul privind învățământul se-
cundar ROSE, cu 13 table interactive, 13 videoproiec-
toare și accesorii. Activitatea demonstrează preocupa-
rea pentru educația tinerilor, pentru adaptarea proce-
sului educațional la cerințele societății secolului XXI. A-
vând în vedere faptul că elevii care învață în liceu pro-
vin în proporție de 95% din mediul rural, unde condi-
țiile pentru o informare cu caracter științific ridică în-
că probleme, dotarea unității de învățământ cu aceste 
instrumente educaționale este binevenită. Cadrele di-
dactice și conducerea Liceului Tehnologic „Nicolae Băl-
cescu” Oltenița apreciază acest gest care contribuie la 
realizarea unor ore atractive, interactive, în cadrul că-
rora informația se asimilează mai ușor, iar deprinderi-
le se formează și se exersează prin lucrul cu acestea.

Sursa: observatorcl.info

Proiectul ROSE: Dotări 
pentru Liceul Tehnologic 

„Nicolae Bălcescu” Oltenița

Nava de pasageri „Valahia”, un vaporaș care îi va 
plimba pe Dunăre pe giurgiuveni și pe cei care vizitea-
ză orașul a fost recepționată în această dimineață, fi-
ind achiziționată prin proiectul „Servicii Transport pes-
cari și agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor”, 
finanțat din Programul Operațional pentru Pescuit și 
Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020.

Nava are o lungime de 15 m, o lățime de 4,80 m, 
a fost concepută pentru 28 de pasageri (maxim 30) și 
este dotată cu veste de salvare pentru adulți și copii, 
frigider și oficiu cu chiuvetă.

Vaporașul va putea efectua, oficial, plimbări cu 
giurgiuvenii și turiștii la finele lunii Aprilie, când se săr-
bătoresc Zilele Orașului Giurgiu.

Sursa: giurgiu-tribune.ro

Nava de pasageri 
„Valahia”,

recepționată
de oficialități

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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Din toamnă, în județul Ialomița vor funcționa două 
clase de învățământ dual. Una dintre acestea va fi înfi-
ințată la Liceul Tehnologic din Țăndărei, în parteneriat 
cu firma pe care o administrează un fermier din orașul 
Țăndărei. Acesta are nevoie de specialiști care să știe să 
utilizeze mașinile agricole de nouă generație. Pentru că 
forța de muncă este greu de găsit, s-a decis să-i forme-
ze la ferma pe care o deține. Cei 14 elevi care vor forma 
clasa vor beneficia de ore practice în ceea ce privește 
mecanica utilajelor agricole și, mai mult decât atât, vor 
primi și burse de studiu în valoare de 200 de lei/lună.

Cealaltă clasă de învățământ dual pe care Inspecto-
ratul Școlar Județean Ialomița o va înființa va funcționa 
în cadrul Liceului Tehnologic Fierbinți-Târg. Este vorba 
despre o clasă de electricieni, realizată în colaborare cu 
reprezentanții unei companii de electricitate.

Învățământul dual este o formă aplicată de educa-
ție, dedicată exclusiv elevilor care studiază în școlile cu 
profil tehnolo gic. Acesta îmbină cunoștințele teoretice 
cu cele practice, la finalul cursurilor elevii obținând ca-
lificarea într-o meserie. Pentru realizarea unor clase de 
învățământ dual este nevoie de sprijin din partea firme-
lor care doresc să pregătească viitorii meseriași.

Sursa: independentonline.ro

Primele
clase de învățământ dual 

în județul Ialomița

Autoritățile din Prahova, Buzău și Vrancea vor să in-
tre într-o asociere care să le aducă fonduri europene 
consistente pentru dezvoltarea infrastructurii în zone-
le axate pe viticultură și pomicultură.

Pentru Prahova, această asociere, în scenariul op-
timist, al atragerii de fonduri nerambursabile, va în-
semna o dezvoltare a localităților din zona de deal în-
cadrate generic pe „Drumul Vinului”, în paralel cu un 
proiect pentru dezvoltarea unor trasee de cicloturism 
în aceeași zonă, propus pentru viitorul Plan Național 
de Redresare și Reziliență.

Astfel, Consiliul Județean Prahova a dezbătut la 
sfârșitul săptămânii trecute un proiect de hotărâre 
privind intrarea în parteneriat cu instituțiile omoloage 
din Buzău și Vrancea și cu Asociația de Dezvoltare In-
tercomunitară Ținutul Buzăului, în vederea accesării a 
până la 150 de milioane de euro, sumă destinată dez-
voltării infrastructurii economice în zonele de pomi-
cultură și viticultură.

Tot pentru „Drumul Vinului”, autoritățile au reali-
zat un proiect vizând crearea unor trasee de prome-
nadă și cicloturism, proiect care include în titulatura 
sa și conceptul de „velocipede”. Acesta ar urma să fie 
finanțat prin Planul de Redresare și Reziliență și să ge-
nereze circa 100 de kilometri noi de trasee, inclusiv 
prin mijlocul podgoriilor din zona Dealu Mare, anunță 
reprezentanții instituției.

Sursa: telegrama.ro

Parteneriat
de 150 de milioane de euro 

pentru modernizarea 
infrastructurii

pe Drumul Vinului

IALOMIȚA

PRAHOVA

Consiliul Județean Teleorman a aprobat efectuarea 
lucrărilor de reabilitare a clădirii „Garaje și birouri”, din 
cadrul Policlinicii Alexandria, în care își desfășoară ac-
tivitatea Direcția de Sănătate Publică. Totodată, se ur-
mărește amenajarea și compartimentarea garajelor 
existente pentru realizarea unui laborator RT-PCR ale 
cărui echipamente sunt deja achiziționate, în vederea 
creșterea capacității de combatere a pandemiei cu vi-
rusul SARS-CoV-2 la nivelul județului prin creșterea 
numărului de teste tip RT-PCR realizate în Teleorman.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Nou aparat
pentru diagnosticarea 

COVID-19,
la Policlinica Alexandria

TELEORMAN

Foto: motoroute.ro
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Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, 
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, 
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
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. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000, 
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere 
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de 
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de 
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din 
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud 
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
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Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei, în vederea promovării 
Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre activitatea 
instituțiilor membre ale Reţelei de Informare 
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai 
importante evenimente organizate de 
acestea în județele regiunii.
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