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Liviu Gabriel Mușat, directorul general
al ADR Sud Muntenia, invitatul emisiunii eDIMINEAȚA,
la postul TV politikia.ro
de management erau stabilite la nivelul fiecărei agenții de
dezvoltare regională din țară. Din păcate, a apărut o nouă
discuție în spațiul public legat de capacitatea noastră de
a îndeplini acest rol în actuala formă de funcționare. Înțeleg că urmează reanalizarea acestei soluții la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și vor avea în
vedere inclusiv recentralizarea programelor operaționale
sub o singură tutelă a acestui minister, la București.
Legat de această posibilă schimbare, eu și colegii mei
din celelalte Agenții sperăm că nu va avea loc, și mergem mai departe cu pregătirile pentru Programul Operațional al regiunii Sud - Muntenia. Noi suntem prima regiune care a transmis acest program Comisiei Europene,
pe 10 noiembrie, și am primit deja un prim set de clarificări. Avem termen până la jumătatea lui martie pentru
a trimite răspunsurile. Cred că toate aceste piedici vor
fi depășite și că vom avea propriul program operațional
regional. Ca grafic de lansare a acestuia, avem trimestrul
trei al anului 2022, când ne-am propus să lansăm primele apeluri de proiecte. Mă refer în special la proiectele
de anvergură mai mare, cum sunt cele de infrastructură
rutieră, așa încât unitățile administrativ-teritoriale să aibă timp să deruleze aceste proiecte. În această perioadă, ne-a preocupat foarte mult existența mai multor surse de finanțare pentru diferite obiective din comunitățile noastre.
(continuare în pagina 3)

V

ineri, 4 martie, Liviu Gabriel Mușat,
directorul general al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a fost
invitatul emisiunii „eDIMINEAȚA” a postului
TV politikia.ro, moderată de jurnalistul
Eduard Vasile, unde a vorbit despre stadiul
implementării Programului Operațional
Regional 2014-2020 în regiunea de dezvoltare
Sud – Muntenia și despre pregătirile pentru
viitorul POR Sud – Muntenia 2021-2027.

Eduard Vasile: În această dimineață vom discuta
despre ultimele noutăți în ceea ce înseamnă accesarea
de fonduri europene, despre Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, una dintre puținele instituțiile de succes în atragerea de fonduri europene și implementarea proiectelor și despre procesul de comunicare
cu directorul general al acesteia, Liviu Mușat. Un prim
subiect vizează posibilitatea ca Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia să devină autoritate de
management, ceea ce reprezintă un atu, datorită faptului că dialogul cu comunitățile, pe care le cunoașteți
foarte bine, se poate face fără intermediari, punctual.
Liviu Mușat: Există un cadru legislativ care s-a creat
pentru a schimba arhitectura programelor operaționale
regionale începând cu anul 2021, astfel încât, autoritățile
www.adrmuntenia.ro
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Mă refer la Programul „Anghel Saligny”, la Planul Național de Redresare și Reziliență și la alte surse guvernamentale. Toate aceste variante de finanțare fiind o alternativă la ceea ce oferim și noi. Evident, pe diferite secțiuni, nu în integralitate. Am căutat să facem acest program mai atractiv pentru primari și pentru președinții de
consilii județene. Unul dintre aceste instrumente, care
doar ce a fost semnat, se referă la pregătirea documentelor de proiectare pentru proiecte de creștere a eficienței energetice și energie verde pentru clădirile publice. Astfel, am încheiat un contract de finanțare cu Banca
Europeană de Investiții (BEI), de la care primim 2 milioane și jumătate de euro, pentru a pregăti proiecte pentru
unități administrativ-teritoriale în acest domeniu. Cheltuiala este suportată de BEI, cu o contribuție de 2% suportată de beneficiar. Din județul Argeș avem 2 unități
administrativ-teritoriale care și-au manifestat interesul
pentru acest program, este vorba de municipiul Pitești și
municipiul Câmpulung, care vor beneficia de documente
de proiectare pentru unități de educație. Aproape 30 de
mii de metri pătrați de clădiri vor putea fi reabilitați din
punct de vedere energetic în cadrul acestui program. Este un instrument util tuturor unităților administrativ-teritoriale și suntem singura regiune care a reușit să îi convingă pe cei de la BEI să ne acorde acest grant. Vor fi niște achiziții centralizate, am angajat o echipă, am creat o
structură specifică, separată, care se ocupă cu derularea
acestui program. Vom angaja experți care să realizeze
caietele de sarcini pe loturi sau pe județe, întrucât sunt
sute de proiecte care vor fi finanțate din această sursă
de la Banca Europeană de Investiții. Pe lângă această facilitate, am încercat să prevedem în program mai mult
de 10% pentru alte tipuri de cheltuieli, precum consolidarea structurii de rezistență a clădirii. O mare parte din
potențialii beneficiari ai programului anterior ne-au sugerat că respectivele clădiri au nevoie și de consolidare,
așa că 20% din valoarea totală a proiectului vor fi dirijați către acest tip de activitate. De asemenea, ca o facilitate pentru cei care vor depune proiecte la noi, am inițiat procedura de recunoaștere a costurilor simplificate.
Până acum, pentru a justifica în proiecte cheltuielile cu
salarizarea echipelor de management, unitățile administrativ-teritoriale aveau obligația să demonstreze ca au
cheltuit acești bani. Prin această procedură, nu vom mai
cere aceste situații, vom stabili niște baremuri, niște sume maxime pe care ei le pot deconta în cadrul proiectului, astfel încât echipele de management să poată implementa proiectul. Cheltuielile cu salarizarea acestor echipe vor fi eligibile în cadrul programului.
Eduard Vasile: Nu este, totuși, puțin, că doar două unități administrativ-teritoriale au aplicat pentru
acest program, în condițiile în care sunt multe clădiri
www.adrmuntenia.ro
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care ar avea nevoie de eficiență energetică?
Liviu Mușat: Noi am mediatizat în toată regiunea această oportunitate de finanțare, inclusiv în județul
Argeș, și acesta a fost răspunsul la inițiativă. Majoritatea, din mediul rural, au alte priorități precum proiectele de infrastructură, alimentare cu apă, canalizare, drumuri. Evoluția prețurile din energie, îi vor face, poate,
pe unii să reconsidere decizia. În orice caz, noi suntem
pregătiți să ne actualizăm, să ne modificăm programul
în așa fel încât, chiar dacă n-au avut prevăzute astfel de
surse de alimentare cu energie electrică sau termică, să
putem face modificări în cadrul proiectului fără autorizații și aprobări suplimentare.
Sperăm să îi convingem pe cei de la Banca Europeană de Investiții să ne accepte acest fond regional, un fel
de buffer pentru administrațiile locale, pentru proiectele de infrastructură de afaceri și infrastructură turistică.
Având în vedere că aceste proiecte sunt considerate generatoare de venit, sunt supuse regulii ajutorului de stat,
astfel contribuția minimă a beneficiarului va fi de 50%.
Întrucât este o suma foarte mare, încercăm să venim
în sprijinul UAT-urilor creând un fond regional din care
aceștia să poată obține împrumuturi, constând în totalitatea sumei pentru realizarea proiectului, cu restituirea
banilor într-un interval rezonabil de timp. Acesta este un
alt instrument financiar realizat în premieră în regiune.
Eduard Vasile: La nivel de regiune, cum se situează
județul Argeș la accesarea de fonduri europene și apoi
la nivel de județ, care sunt cei mai activi reprezentanți
ai unităților administrativ-teritoriale din punctul acesta de vedere?
Liviu Mușat: Conform statisticii, avem proiecte depuse de peste 20 de miliarde de lei la nivelul regiunii noastre. În județul Argeș avem proiecte de peste 2 miliarde
de lei, aproape o treime din banii contractați la nivelul
Regiunii. Acest lucru situează județul Argeș pe primul loc
între județele regiunii. Aceasta este situația la semnarea de contracte. În ceea ce privește derularea proiectelor, unitățile administrativ-teritoriale mai mici, precum
Topoloveni sau Curtea de Argeș, și-au finalizat proiectele. La Pitești, achizițiile s-au derulat mai greu, este vorba de o anvelopă financiară de aproape 40 de milioane
de euro, iar Piteștiul are foarte multe proiecte în derulare. Sperăm ca într-un termen cât mai scurt să fie finalizate procedurile de achiziție și toate proiectele să între în
execuție, așa încât să fie gata până în decembrie 2023,
termenul maxim în care se pot derula acestea.
Proiectele Consiliului județean sunt în grafic, deși și aici au
fost o serie de sincope în ceea ce privește achizițiile, mai ales
la monumente, muzeul, Galeria de artă Schweitzer-Cumpăna, Cetatea Poenari, unul din proiectele cu risc. Nu sunt niște lucrări simple când renovezi un obiectiv istoric.
(continuare în pagina 4)
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Eduard Vasile: Problemele vin, în principal, de la
constructori. Statul și-a făcut datoria, Agenția pentru
Dezvoltare Regională a lansat apelul, Primăria, Consiliul județean, unitățile administrativ-teritoriale au făcut achizițiile, iar constructorul nu este serios. Legislația nu îți dă foarte multe posibilități.
Liviu Mușat: Acesta este un punct vulnerabil al legislației românești. Un număr însemnat de parlamentari
provine din mediul administrativ local și știu cu ce probleme se confruntă, poate vor reuși să modifice legislația de achiziții publice. De pildă, la Cetatea Poenari a fost
atribuit contractul, iar constructorul nu a prezentat anumite garanții, motiv pentru care s-a reziliat contractul,
apoi s-a reluat achiziția. Nu e un proces simplu.
Eduard Vasile: De apreciat curajul celor de la Consiliul județean care, pentru prima dată în ultimii doi ani,
au reziliat contractele asupra cărora au avut dubii.
Liviu Mușat: A fost cea mai bună soluție. Cu cât iei
decizia mai repede, cu atât cresc șansele de a finaliza
proiectul. În rest, celelalte proiecte de la drumul județean 503 și 504 lucrurile sunt avansate, deși sunt proiecte mari. Condiția este ca proiectul tehnic să fi fost bine
făcut, fără diferențe între proiectare și ceea ce se găsește pe teren. Astfel, trebuie modificat contractul, trebuie
act adițional, deviz și grafic nou de lucrări și acest lucru
înseamnă stagnarea proiectului.
Așadar, autoritățile trebuie să fie foarte atente la seriozitatea cu care se realizează un proiect tehnic. Dacă
se pleacă cu un proiect nu prea bun, probabilitatea să apară probleme la execuție este foarte mare. Aceste probleme pot gripa, pot chiar periclita finalizarea proiectului.
Eduard Vasile: Revenim la aceeași discuție. PT, SF
sunt făcute de firme autorizate.
Liviu Mușat: Sunt făcute de firme autorizate, dar
atenție la valoarea la care sunt făcute. Dacă văd un buget mic, firmele serioase spun că nu se pot încadra pentru realizarea unui PT. Există butada aceea: „Suntem
prea săraci, ca să luăm un lucru ieftin”.
Eduard Vasile: Problema legată de proiectanți, despre care discutăm, există doar în Argeș sau în toată
regiunea?
Liviu Mușat: Nu. Este o problemă general valabilă la
nivelul țării. Există o capacitate instituțională sau expertiză a firmelor destul de mică. O diferență între firmele
mari de proiectare care se reped la proiectele mari de
infrastructură, proiectele naționale și cele mai mici care rămân să se bată pentru aceste proiecte mai mici. De
obicei, expertiza din firmele mici migrează către firmele mari și aici apare o problemă. Deci, asta trebuie să înțelegem. Ar fi bine să avem un buget suficient de mare
pentru realizarea proiectului, care să dea șansa firmelor
www.adrmuntenia.ro
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bune de a participa la licitații. Și așa, cu banii aceștia, fiind foarte multe proiecte lansate peste tot, țara întreagă ar trebui să fie un șantier, însă mulți nu dau curs acestor achiziții de la nivel local.
Eduard Vasile: Economic, încotro se îndreaptă județele din regiune?
Liviu Mușat: Luând plutonul celor șapte județe din
regiune, există doi „atleți” care se detașează. Vorbim
despre Argeș și Prahova. Vreau să vă spun, însă, că există unul din atleți destul de vioi în această perioadă. Este vorba de județul Dâmbovița cu o administrație foarte ambițioasă, care încearcă să se implice în tot felul
de proiecte, inclusiv de sprijinire a mediului de afaceri.
Acest lucru cred că va duce la scăderea decalajelor între
conducătorii plutonului și ceilalți.
Eduard Vasile: Ce s-a schimbat la Dâmbovița?
Liviu Mușat: De exemplu, săptămâna trecută erau în
discuții să realizeze un teren metropolitan. Sunt implicați
în gestionarea a două parcuri industriale. Apropo de parcuri industriale: eu le consider o modalitate modernă de
a dezvolta activitatea economică, inclusiv prin implicarea administrației locale. Știți că de multe ori se spune:
„da, dar eu nu pot să mă bag, nu am pârghiile necesare
pentru sprijinirea mediului de afaceri”. Dezvoltarea organizată a mediului de afaceri prin soluții de acest tip, Parc
Industrial, are două mari avantaje. Pe de o parte, faptul
că grupează o serie de agenți economici, evident cu activități conexe sau din aceeași sferă de interes. Le grupează și atunci ei vor avea cheltuieli de funcționare mai
scăzute, atât pentru agenții economici dar este un plus și
pentru administrație, fiindcă practic ce fac? Îi adună din
diferite locuri și poate greva alte funcțiuni edilitare ale
respectivei localități.
Eduard Vasile: În Argeș există preocupări privind
digitalizarea?
Liviu Mușat: Și în Argeș există preocupări de a dezvolta aceste domenii de înaltă tehnologie. Chiar la ultima reuniune am avut o discuție, atât cu președintele
Consiliului județean, cât și cu primarul localității, pentru
un proiect la Institutul de Cercetări Nucleare. Acolo ar fi
problema în ceea ce privește contribuția proprie de 50%
care, din păcate pentru institut, nu este foarte convenabilă. Sunt convins că în măsura în care aceștia vor reuși
să demonstreze interesul pe care l-ar avea administrația
județeană și administrația locală, există tot sprijinul, inclusiv din partea parlamentarilor. Există preocupări și eu
cred că ar trebui valorizate mai mult și evident, mers până la concluzie. De asemenea, tot aici am mai avut o discuție, în urmă cu un an, cu mai mulți medici, pentru crearea unui centru de genetică în studii pentru cancer. Ei
și-au manifestat interesul să vină spre Pitești. Consiliul
județean și primăria vor să sprijine.
(continuare în pagina 5)
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Eu îmi doresc din tot sufletul ca unul din proiectele
de referință ale regiunii noastre să fie în acest domeniu.
Normal că toate județele vor câte o mică parte de finanțare, dar eu cred că un asemenea proiect, al cărui impact poate fi chiar de nivel național, merită sprijinit. Noi
vom face tot posibilul să îi convingem. Nu este foarte ușor să convingi medicii să iasă din București.
Eduard Vasile: Pot fi convinși doar de o chestiune
de excelență.
Liviu Mușat: Da. Eu sper să reușim să facem acest lucru. Să îi așezăm pe toți la masa, astfel încât acest centru
genetic, un fel de bancă de cercetare în domeniu genetic pentru cancer, să se realizeze la noi în regiune.
Eduard Vasile: Ați lansat al treilea apel de proiecte
pentru centrele comunitare integrate, investiții în infrastructuri sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare. Ce
presupune acest lucru și cum este primit acest apel?
Liviu Mușat: Acest apel de proiecte este organizat în cadrul Obiectului tematic 9 – „Promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei”, Axa Prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând
incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale
și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Specific 8.1
– „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace
și izolate”, Operațiunea B – „Centre comunitare integrate”. În
cadrul acestei axe prioritare, se finanțează prin apeluri separate, proiecte de infrastructură pentru servicii de sănătate și
proiecte de infrastructură pentru servicii sociale.
Eduard Vasile: Proiectul ce a vizat firmele sociale, vi
s-a părut un succes?
Liviu Mușat: Am văzut o grămadă de proiecte care se
fac doar pentru că există oportunitatea de a fi finanțate.
După ce expiră finanțarea, ele nu mai funcționează. Ar trebui să mergem către acele proiecte care au o durabilitate
însemnată. De multe ori, în România se pleacă de la oportunitatea de finanțare și nu de la nevoie. Acele proiecte nu
vor avea o durată de viață mare, dacă ele nu sunt o prioritate a comunității. Imediat ce se termină finanțarea, tu ești
obligat ca timp de cinci ani, să întreții acel proiect. Să plătești salarii, taxe și impozite. Din păcate, am văzut centre
sociale făcute impecabil, dar care nu aveau clienți. Am văzut școli finalizate în care nu mai învățau copii, fiindcă localitatea avea deficit demografic. Primăria era obligată să
www.adrmuntenia.ro
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le întrețină, altfel exista riscul să dea banii înapoi. Și atunci
proiectul, în loc să te ajute să-ți rezolvi o problemă, devine o piatră de moară pentru comunitatea respectivă. De
aceea, un alt îndemn pe care cu onestitate îl aduc, este să
plecăm de la nevoie către o sursă de finanțare. Îmi identific problema și apoi văd din ce parte pot obține finanțare.
Eduard Vasile: Privații, ce proiecte pot accesa?
Liviu Mușat: Avem proiecte foarte însemnate pentru mediul
privat începând cu Programul Operațional Regional 2021-2027.
Eduard Vasile: Programul se adresează IMM-urilor
sau întreprinderilor mari?
Liviu Mușat: Din păcate, întreprinderile mari nu au fost
considerate eligibile de către Comisia Europeană pentru a primi finanțare din Programul Operațional Regional. Am avut câteva solicitări, am încercat să facem întreprinderile mari eligibile, însă, din păcate, demersul nostru s-a izbit de refuzul comisiei. Așadar, eligibile vor fi numai microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii. Evident, microîntreprinderile vor
avea contribuția cea mai mică 10-20%. Vom avea proiecte, de
exemplu, în domeniul Dezvoltarea capacităților de cercetare,
inovare și de adoptare a tehnologiilor avansate. Aici se pot face proiecte în parteneriat, între mediul de afaceri, administrația locală și mediul academic. Principala provocare a acestui
tip de proiect este aceea de a demonstra că ceea ce eu cercetez, ceea ce eu inovez în mediul academic, are aplicabilitate în societate, fie că vorbim de partea economică, fie că vorbim de partea socială sau partea administrativă. Apoi, avem
proiecte precum fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor și guvernelor: Susținerea adoptării tehnologiilor și a instrumentelor digitale de către IMMuri prin investiții în infrastructură, servicii, echipamente și tehnologii necesare pentru transformarea digitală (Tehnologie IT,
Automatizare, Robotică, Inteligență artificială, Customizare de
masa). Deci, vom avea și partea de o creștere a competitivității economice a IMM-urilor. Schema de finanțare clasică pe
care am avut-o și până acum: Granturile pentru investiții în
active corporale și necorporale în microîntreprinderi și IMMuri, inclusiv în activități specifice economiei circulare, internaționalizare, certificarea și omologarea produselor; Promovarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltare și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri și a parcurilor industriale;
Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare prin sprijinirea clusterelor și rețelelor de afaceri în domeniile de specializare inteligentă; Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă. Aș dori să adaug ceva în legătură cu facilitățile pe care le acordăm celor care accesează programul nostru.
În fiecare axă de finanțare, din cele șase existente, am prevăzut o componentă de asistență tehnică, care se adresează direct și integral beneficiarilor. Noi vom suporta cheltuielile pentru: instruiri, cursuri, deplasări pentru aceștia sau vizite de studiu. Astfel, beneficiarii vor obține întreg bagajul de cunoștințe
și expertiza necesară pentru a putea duce la capăt proiectul.
Eduard Vasile: Vă mulțumesc!
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A fost lansat cel de-al treilea apel de proiecte
pentru Centrele comunitare integrate!

ora 12:00, până în data de 10 mai 2022, la ora 12:00.
Cel de-al treilea apel de proiecte pentru finanțarea centrelor comunitare integrate va fi de tip necompetitiv, cu
termen-limită de depunere, și se adresează solicitanților de
finanțare care se regăsesc pe lista celor 139 de comunități
cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la
Ghidul specific), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.
Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/B/3/7
regiuni poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 20142020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa
8, titlul „8.1.B - Centre Comunitare Integrate” > „Apelul
3”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/index.php/
download_file/article/1730/Ghid-anexe-8-1-B-CCI-apel3-POR.rar, sau pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul
Operațional Regional (POR) a publicat joi, 3 martie 2022,
Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/B/3/7
regiuni, din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții
8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare,
precum şi trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.2 –
„Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B - „Centre comunitare integrate”, aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 336/02.03.2022.
Documentul conține informațiile specifice necesare
în vederea lansării apelului de proiecte POR/8/8.1/B/3/7
regiuni, referitoare la specificul proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare,
condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, descrierea etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare de către solicitanți a Cererii de finanțare.
Aplicațiile pot fi transmise electronic, prin intermediul
aplicației MySMIS începând cu data de 10 martie 2022,
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

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 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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217 milioane de euro din PNRR
vor fi alocate pentru reabilitarea blocurilor
şi a clădirilor publice cu risc seismic
Ministerul Dezvoltării a anunțat, vineri, 4 martie, că a
alocat din Planul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR)
217 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor şi a clădirilor publice, a demarat reforma reglementărilor în vigoare, a elaborat Strategia națională de reducere a riscului seismic şi operaționalizează capacitatea statului pentru proiectare, licitație şi execuție a lucrărilor de reabilitare seismică.
Potrivit datelor transmise de Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), reabilitarea
clădirilor se va face integrat. Lucrările de intervenție asupra clădirilor vor include eficientizarea energetică, reducerea riscului seismic şi asigurarea siguranței la incendiu.
Lucrările vor fi finanțate de Ministerul Dezvoltării, cu
fonduri alocate prin PNRR, în valoare totală de 217 milioane de euro, conform Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic, din care vor fi reabilitate aproximativ 100 blocuri şi 250 clădiri publice.

O primă măsură luată de MDLPA este evaluarea numărului clădirilor de risc seismic I şi II, pentru că nu există un astfel de registru, și doar pe baza unei evaluări clare a situației poate fi stabilită o prioritate a investițiilor. A
doua măsură este reforma legislativă în domeniu, aflată
în circuitul de avizare interministerial, prin care se creează un program multianual, cu finanțare nerambursabilă
şi integrală de la stat, prin care se vor reabilita nu doar
blocuri de locuințe, ci şi clădirile publice şi private, inclusiv cele clasificate în riscul seismic II.
Conform datelor oficiale, în prezent, în Capitală sunt
736 de clădiri încadrate în clasele l şi ll de risc seismic. Dintre acestea, 363, majoritatea în zona centrală, sunt încadrate în clasa l de risc seismic, iar 373 sunt încadrate în clasa a ll-a de risc seismic, ceea ce înseamnă că pot suferi degradări structurale majore în cazul unui cutremur puternic.
Sursa: 7media.ro

PNRR: A fost prelungit termenul pentru depunerea propunerilor de obiective
pentru apelul dedicat investițiilor în turism și cultură
Perioada de transmitere a propunerilor de obiective
și anexelor pentru 12 rute turistice/culturale în vederea
promovării/restaurării acestora a fost prelungită până la
data de 20 martie 2022, ora 24:00, conform unui comunicat al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
publicat luni, 7 martie 2022.
Apelul a fost lansat inițial în data de 25 februarie 2022,
cu un termen de transmitere a fișei obiectivului de 14 zile.
Componenta 11 - „Turism și cultură” din cadrul PNRR
are ca obiectiv sporirea coeziunii sociale, economice și
teritoriale și crearea de noi locuri de muncă, de a atrage
investiții ce generează valoare adăugată stimulând dezvoltarea socială și culturală.
Investiția nr. 1 „Promovarea celor 12 rute turistice/culturale” din cadrul Componentei 11 presupune sprijin financiar în valoare de 103,5 milioane euro pentru promovarea a 12 rute și modernizarea /reabilitarea siturilor turistice cu impact național și internațional incluse în acestea, identificate în zonele considerate a fi destinații optime. Rutele aferente Investiției 1 vor avea 2 componente
importante după cum urmează:
• Componenta de promovare prin intermediul digitalizării rutelor, semnalistică, aplicații pentru telefon;
• Componenta de restaurare, revitalizare, construire.
Cele 12 rute sunt:
www.adrmuntenia.ro

• Ruta castelelor – 30 de obiective promovate, 5 castele restaurate;
• Ruta curiilor din Transilvania – 25 de obiective promovate, 5 curii restaurate;
• Ruta culelor – 15 obiective promovate, 5 cule restaurate;
• Traseul gastronomiei tradiționale românești – 30
de obiective promovate;
• Ruta bisericilor fortificate – 20 de obiective promovate;
• Ruta bisericilor de lemn – 30 de obiective promovate, 10 biserici restaurate;
• Ruta mănăstirilor din zona Moldovei – 30 de obiective promovate, 5 mănăstiri restaurate;
• Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României – 20 de
obiective promovate, 5 obiective restaurate;
• Ruta castrelor romane – 20 de obiective promovate, 5 castre restaurate;
• Ruta cetăților – 30 de obiective promovate, 5 cetăți restaurate;
• Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în
vederea creșterii atractivității zonei – 30 de obiective
promovate, 30 de obiective restaurate (gospodării);
• Ruta satelor cu arhitectură tradițională – 20 de
obiective promovate, 150 de case tradiționale restaurate din cele 20 de sate cu arhitectură tradițională.
Sursa: mfe.gov.ro
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Comisia Europeană și BEI semnează
două acorduri InvestEU care deblochează
miliarde de euro pentru investiții în întreaga UE

principalii parteneri de punere în aplicare, instituțiile financiare internaționale active în Europa și băncile naționale de promovare vor putea utiliza o parte din garanție (25% în total) pentru a sprijini schemele de investiții
și proiectele.
Se așteaptă ca primele proiecte InvestEU să primească o garanție InvestEU încă din luna aprilie, după ce vor
fi fost prezentate Comitetului de Investiții.
Acordul de garantare semnat astăzi stabilește normele de acordare a garanției bugetare a UE, precum și
normele de punere în aplicare a acesteia de către BEI
și FEI. Operațiunile care beneficiază de garanția bugetară a UE vor finanța investiții în patru domenii de politică pentru a sprijini obiectivele UE în materie de durabilitate, excelență științifică și incluziune socială: infrastructură durabilă; cercetare, inovare și digitalizare; întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderi mici cu capitalizare medie; investiții sociale și competențe. Cel puțin 30 % din totalul investițiilor vor fi realizate în domenii
care sprijină direct tranziția ecologică a Europei.
Programul InvestEU se bazează pe modelul de succes al Planului de Investiții pentru Europa și al Fondului
European pentru Investiții Strategice (EFSI). Acesta combină 13 instrumente financiare ale UE disponibile în cadrul precedentului Cadru Financiar Multianual (CFM) într-un singur instrument integrat și acoperă o gamă mai
largă de domenii de politică decât EFSI. Impactul împrumuturilor EFSI a fost semnificativ. EFSI a depășit așteptările și, până în prezent, a mobilizat investiții în valoare
de 546,5 miliarde EUR, de care au beneficiat peste 1,4
milioane de IMM-uri. A devenit un succes în ceea ce privește cofinanțarea unor proiecte care, altfel, nu ar fi putut fi realizate.
Sursa: ec.europa.eu

U

niunea Europeană a atins luni, 7 martie, o
etapă importantă în punerea în aplicare
a programului InvestEU, odată cu semnarea
acordurilor privind Garantarea și Hub-ul de
Consiliere între Comisia Europeană (CE), Banca
Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European
de Investiții (FEI), informează Comisia Europeană.
Programul InvestEU este un pilon esențial al celui
mai mare pachet de stimulare din istoria Uniunii Europene, menit să contribuie la redresarea în urma pandemiei COVID-19 și să contribuie la construirea unei economii europene mai ecologice, mai digitale și mai reziliente. De asemenea, acesta poate sprijini economia europeană în abordarea noilor provocări care decurg din
incertitudinile majore legate de perspectivele globale și
de securitate.
InvestEU este format din trei componente: Fondul InvestEU, Hub-ul de Consiliere InvestEU și portalul InvestEU. Prin furnizarea unei garanții bugetare a UE în valoare de 26,2 miliarde de euro pentru a sprijini operațiunile
de finanțare și de investiții, programul InvestEU va atrage finanțare publică și privată cu scopul de a mobiliza cel
puțin 372 de miliarde de euro în investiții suplimentare
până în 2027, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din întreaga Europă. Dincolo de asigurarea unor volume semnificative de investiții, programul se va concentra pe facilitarea finanțării investițiilor care oferă cel mai
mare impact pentru obiectivele de politică vizate.
Grupul BEI (alcătuit din BEI și FEI) va pune în aplicare 75% din garanția bugetară a UE (19,65 miliarde EUR)
și aceeași cotă din bugetul de consiliere în cadrul Hubului de Consiliere InvestEU. Pe lângă BEI și FEI, care sunt
www.adrmuntenia.ro
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ÎN SUD MUNTENIA

Brădetu, județul Argeș - legende și locuri sacre

B

rădetu este un sat de oameni gospodari
din județul Argeș, de la poalele Munților
Făgăraș. De aici pornesc trasee montane spre
Vârful Moldoveanu, pe care le puteți parcurge
parțial cu mașina de teren, apoi pe jos.
Câteva zile de deconectare binevenită în natură, alături de excursii off-road, aventură la înălțime şi mâncare
delicioasă şi incursiuni în Rezervația Naturală Valea Vâlsanului vor fi tot ce trebuie pentru a descoperi aceasta
zonă minunată.
Triunghiul Sacru al Munteniei este format din trei
temple dacice, unde Sf. Apostol Andrei a început creștinarea geților: Biserica Rupestră Cetățuia, Mănăstirea
Nămăești și Mănăstirea Corbii de Piatră.
Biserica Rupestră Cetățuia, situată în comuna Cetățeni, este așezată în vârful unei creste stâncoase, la o altitudine de 880 de metri, fiind considerată cea mai aspră sihăstrie românească. O legendă străveche spune că
persoana care ajunge aici şi se roagă îi vor fi îndeplinite trei dorințe, însă aceste dorințe trebuie chibzuite cu
grijă. Pe cărarea de piatră ce coboară de la cruce se văd
niște urme de picior săpate în piatră, aceste urme misterioase, spune legenda, ar fi ale lui Negru-Vodă şi ale soției sale. Rugându-se să scape de urgia tătarilor, domnitorul ar fi cerut un semn că rugăciunea i-a fost auzită,
astfel când coborau de pe vârful stâncii pe care s-au rugat, bolovanii s-au topit sub pașii lor, semn că rugile leau fost îndeplinite de Dumnezeu.
Biserica Mănăstirii Nămăieşti a fost săpată în piatră,
în stânca muntelui, în secolul al XIV-lea, şi este considerată monument istoric. Legenda locului vorbește despre
ctitorul anonim, un cioban care, în timp ce păștea oile în
zonă, rămâne peste noapte aici şi vizează că Maica Domnului îi spune: „Scoală-te, sapă sub tine și vei găsi o icoană într-o bisericuță de piatră, aici vei face tu biserică în
cinstea și slava «Intrării în Biserică a Sfintei Fecioare Maria», izvor de viață și de tămăduire”. Ciobanul sapă timp
de trei zile şi trei nopți şi dă de o bisericuță de piatră, în
formă de peșteră, cu icoane și odoare bisericești. Acum
icoana Maicii Domnului, găsită de cioban în urma visului,
se află în partea stângă a Mănăstirii Nămăiești și este făcătoare de minuni.
Mănăstirea Corbii de Piatră, a cărei primă atestare
documentară este la 23 iunie 1512, deține două altare
și cea mai veche pictură rupestră originală din țară. Lângă biserică, săpat tot în stâncă, se află trapeza mănăstirii, sala de mese a mănăstirii, un spațiu dăltuit la rându-i în stâncă, despre care tradiția afirmă că a fost folosit de Neagoe Basarab ca tribunal în aer liber. Este situawww.adrmuntenia.ro

tă la 400 m de centrul comunei Corbi, pe malul stâng al
Râului Doamnei, în Județul Argeș. Această localitate este
atestată ca fiind locul de baștină al Corvineștilor. În prezent încă se mai pot observa în zonă ruinele castelului lui
Voicu, tatăl lui Ioan de Hunedoara.
La poalele stâncii ce adăpostește Mănăstirea Corbii
de Piatră se află Căsuța Albastră, o casă veche, fascinantă, vopsită în albastru, cu mușcate roșii în ghivece şi cu o
cascadă în curte. Mulți dintre noi am admirat-o, în speranța că ea va rămâne acolo cât mai mult timp.
La întoarcere către Brădetu, se intră în Rezervația Naturală Cheile Vâlsanului. Aici a fost observat peștele Asprete, o fosilă vie, cu o vechime de peste 65 de milioane de ani. Pe traseul turistic se află un izvor de apă sulfuroasă cu proprietăți terapeutice și minunata Cascadă
Vâlsan, cu Râul Vâlsan, ce izvorăște de sub Vârful Moldoveanu, iar la ieșirea din Cheile Vâlsanului, spre amonte este o poiană însorită, Poiana Vâlsanului.
Orice excursie în zonă poate să cuprindă satul Nucșoara, Cetatea Poienari, Barajul Vidraru, Curtea de Argeș
şi chiar orașul Câmpulung Muscel, care abundă în atracții turistice, biserici vechi şi locuri pline de legende.
Sursa: i-tour.ro
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Restaurarea
Galeriei de Artă „Rudolf
Schweitzer-Cumpăna”

Ședință
de lucru privind accesarea
fondurilor europene, la Călărași

Joi, 3 martie, a fost predat către constructor amplasamentul unui alt proiect important al Consiliului Județean Argeș cu finanțare europeană, privind valorificarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului. “Restaurarea Galeriei de Artă «Rudolf Schweitzer
– Cumpăna» - consolidarea, protejarea şi valorificarea
patrimoniului cultural” este un proiect al Consiliului Județean Argeș, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional
2014-2020, Axa Prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului
urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1
– „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural”.
Investiția are un buget cu valoarea totală de 16 milioane lei cu TVA, din care 85% sunt fonduri europene FEDR, 2% contribuția C.J. Argeș și 13% fonduri de la
bugetul statului, termenul de execuție al lucrărilor fiind de 21 de luni.
Galeria de Artă este un monument istoric de importanță națională, înscris în Lista Monumentelor Istorice,
de categoria A. Este o clădire datată în 1886 a arhitectului Ioan N. Socolescu și a adăpostit primul sediul al
Primăriei municipiului Pitești până în 1970, iar ulterior
a fost dată spre administrare Muzeului Județean Argeș.
Sursa: universulargesean.ro

Consiliul Județean Călărași a organizat vineri, 4 martie
a.c., o dezbatere cu primarii din județ, pe tema oportunităților de finanțare europeană disponibile în perioada de
programare 2021-2027 şi prin Planul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR). Această dezbatere face parte
din ciclul de conferințe „Fonduri europene pentru viitor”.
Pentru acest an, România are alocată o finanțare de
aproximativ 6 miliarde de euro. A fost adus în atenția celor prezenți la ședința de lucru cei șase piloni ai PNRR:
tranziția spre o economie verde; transformarea digitală; creșterea economică inteligentă, sustenabilă şi incluzivă; coeziunea socială şi teritorială; sănătatea şi reziliența instituțională; copiii şi tinerii - educație şi competențe.
Sursa: canalsud.ro

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Centru
de hipoterapie pentru
copiii cu nevoi speciale,
la Adunații Copăceni

GIURGIU

Un parteneriat între Consiliul Județean Giurgiu și Consiliul Județean Ilfov va face posibilă deschiderea unui Centru
Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale în comuna Adunații Copăceni. Hipoterapia este un tratament de
reabilitare realizat cu utilizarea cailor. Conceptul a fost utilizat inițial în Germania la începutul anilor ’60 iar în anii ’80
a fost recunoscută ca terapie și în Statele Unite. Din anul
2010 această metodă de recuperare a început să fie utilizată și în România. Este una dintre terapiile cu nenumărate
beneficii pentru copiii cu dizabilități motorii, probleme de
relaționare, autism, ADHD sau Sindrom Down constituind o
metodă importantă de recuperare. Hipoterapia nu trebuie
confundată cu echitația terapeutică.
Consiliul Județean Ilfov va suporta 80% din cheltuielile de
finanțare pentru realizarea și amenajarea construcției și din
costurile aferente acreditării Centrului, 20% intrând în sarcina Consiliului Județean Giurgiu. La baza alegerii locației, o suprafață de 10.000 mp din satul Varlaam, comuna Adunații
Copăceni, au stat mai multe argumente unul dintre ele fiind
necesitatea de a identifica o locație accesibilă atât locuitorilor Giurgiu cât și celor din Ilfov. Terenul este pus la dispoziție
cu titlu gratuit de către Consiliul Județean Giurgiu.
Sursa: giurgiu-news.ro

Podul
de la Corbii Mari
va fi redat circulației
curând

DÂMBOVIȚA

Unul dintre cele mai moderne poduri construite în
județul Dâmbovița din ultimii 32 de ani a fost edificat
pe DJ 701, pe teritoriul comunei Corbii Mari. Impresionanta cale de traversare a râului Argeș are o lungime
de 277 de metri și leagă localitatea Corbii Mari și Autostrada București-Pitești de partea de sud a județului
Dâmbovița, respectiv de orașul Titu.
Șeful administrației județene a precizat că, dacă
vremea va fi prielnică, în cel mult două luni, podul va fi
gata, iar circulația rutieră va fi reluată.
Sursa: incomod-media.ro
www.adrmuntenia.ro
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Slobozia:
Bulevardele Matei Basarab
și Chimiei vor intra într-un
amplu proces de reabilitare
IALOMIȚA

Reabilitarea căilor de rulare ale transportului public
local pe bulevardele Matei Basarab și Chimiei din municipiul Slobozia, în valoare de 28 milioane de lei, este un
proiect major prin care se dorește resistematizarea infrastructurii, realizarea de piste pentru biciclete, introducerea unor benzi delimitate fizic pentru transportul
public, reabilitarea spațiului verde adiacent trotuarelor,
reabilitarea și resistematizarea trotuarelor, un nou mobilier urban, dar și pregătirea unei infrastructuri de comunicații pentru managementul adaptiv al traficului.
Proiectul finanțat cu fonduri europene obligă municipalitatea să desființeze actualele locuri de parcare
de pe cele două artere principale ale Sloboziei, în total
peste 700 de locuri de parcare.
Sursa: independentonline.ro

Foto: curierulnational.ro

TELEORMAN

Renovarea energetică
a clădirilor rezidențiale
multifamiliale prin PNRR,
în vizorul municipalității
din Turnu Măgurele

Investiție
de 40 de milioane de lei
la Aerodromul Strejnic,
pentru un simulator de zbor
în condiții extreme
PRAHOVA

În data de 4 martie, în sala de conferințe a Colegiului Național ”Unirea” a avut loc ședința Primăriei municipiului Turnu Măgurele cu Asociațiile de proprietari de
pe raza municipiului în care au fost prezentate materialele informative pe tema ”Schema de granturi pentru
eficiență energetică și reziliență în clădirile rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Renovarea energetică moderată sau
aprofundată a clădirilor rezidențiale multifuncționale
se poate face în funcție de soluțiile stabilite prin auditul energetic, începând cu data de 01.04.2022 până
la 30.05.2022. Cererea se depune electronic de către
UAT, iar Renovare moderată – județul Teleorman are
alocată suma de 12.938.663 euro, în timp ce Renovare
aprofundată – județul Teleorman are alocată suma de
1.437.629 euro.
Valoarea maximă eligibilă pentru renovare moderată
este de 200 Euro/m2 (arie desfășurată) fără TVA, iar pentru
renovare aprofundată = 250 Euro/m2. În acest preț sunt incluse toate cheltuielile eligibile aferente proiectului.
Sursa: turnucustiri.ro

La Aerodromul Strejnic urmează să fie instalat un simulator de zbor estimat la 40 de milioane de lei, în cadrul
unui proiect european care vizează crearea unui centru
de excelență de pregătire a piloților pentru zbor în condiții extreme de la givraj, la trecerea printr-un nor vulcanic.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” a lansat recent o licitație pentru
achiziționarea şi instalarea unui simulator de zbor modern. Derulată din fonduri europene, procedura are o
valoare estimată de 39.617.067 lei fără TVA, echivalentul a opt milioane de euro. Termenul de depunere a
ofertelor a fost fixat pe data de 11 aprilie. Ofertele vor
fi evaluate în funcție de un algoritm care ține cont de
prețul cel mai scăzut, în proporție de 55%, dar şi termenul de livrare asumat de ofertanți, perioada de garanție oferită, asistența tehnică, termenul de punere în
funcțiune şi actualizarea bazei de date.
Sursa: ziarulincomod.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

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.

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
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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.

