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La începutul lunii februarie a acestui an, Liviu 
Gabriel Mușat, directorul general al Agenției 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a 
acordat un amplu interviu publicației „Bursa 
construcțiilor”, în care a prezentat stadiul 
implementării Programului Operațional 
Regional 2014-2020 la nivelul regiunii de 
dezvoltare Sud – Muntenia și a vorbit despre 
modul în care Agenția trece prin pandemie, dar 
și despre proiectele pe care ADR Sud Muntenia 
le are pe termen scurt, mediu și lung. 
Interviul a fost publicat recent în numărul 3 din 
2021 al revistei „Bursa construcțiilor” și pe site-ul 
publicației, www.constructiibursa.ro.

Reporter: Cum ați trecut prin anul pandemic 2020?
Liviu Mușat: Anul 2020 a fost dificil pentru toată lu-

mea și, în prezent, evoluția pandemiei de Covid 19 ră-
mâne îngrijorătoare, însă suntem încrezători că, odată 
cu apariția vaccinului și păstrarea regulilor sanitare pri-
vind igiena și distanțarea socială, foarte curând aceas-
ta va deveni doar o amintire neplăcută. Încă de la înce-
putul anului 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regiona-
lă Sud Muntenia a implementat toate măsurile indica-
te de autorități, atât la sediul central din Călărași, cât și 
la birourile județene din Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ia-
lomița, Prahova și Teleorman.

Astfel, pe lângă măsurile strict sanitare, activitatea 
Agenției a fost organizată flexibil, în schimburi de câte 
patru sau șase ore, alternativ pe zile sau telemuncă, ast-
fel încât să fie realizată distanțarea socială și riscul de in-
fectare să fie minim. Deși s-au înregistrat cazuri de co-
legi infectați, măsurile enumerate anterior au făcut ca 
situația epidemiologică să nu se extindă și activitatea 
Agenției în sprijinul beneficiarilor sau a potențialilor be-
neficiari să nu aibă sincope.

Ne-am adaptat mijloacele de lucru și utilizarea plat-
formelor online ne-a permis organizarea eficientă și fă-
ră probleme a evenimentelor. Privind „partea plină a 
paharului”, am putut avea în aceeași zi întâlniri online 
cu beneficiari, potențiali beneficiari sau alți actori inte-
resați din județe diferite, la fel ca în cazul întâlnirilor fizi-
ce, însă fără deplasări și logistica aferentă pentru aces-
tea, ce consumau timp și resurse suplimentare.

În ceea ce privește perioada imediat următoare, sun-
tem optimiști că activitatea Agenției va fi susținută și 
vom putea funcționa la capacitatea maximă odată cu fi-
nalizarea noului corp de clădire al sediului principal din 

Călărași, construcție pe care estimăm că o vom recepți-
ona în luna aprilie a acestui an.

Reporter: Au fost amânate proiecte europene din 
regiune din cauza crizei?

Liviu Mușat: Așa cum am precizat anterior, deși de-
clanșarea pandemiei de Covid 19 ne-a adus multe provo-
cări în ceea ce privește desfășurarea activității Agenției, 
fluxul de lucru nu a fost afectat din acest punct de vede-
re. Astfel, în sprijinul beneficiarilor noștri au venit regle-
mentările legale privind prelungirea perioadei de imple-
mentare a proiectelor cu maxim 12 luni în plus față de 
perioada avizată de colegii noștri la momentul contractă-
rii și, de asemenea, cele privind suspendarea contractului 
de finanțare prin semnarea unor acte adiționale, în acest 
caz media perioadei de sus pendare fiind de 3 luni. Cele 
două măsuri legislative, alături de efortul nostru de a asi-
gura o continuitate a activității Agenției, au făcut ca im-
pactul pandemiei asupra implementării proiectelor să fie 
nesemnificativ, rata de renunțare la finanțarea neram-
bursabilă fiind aceeași ca în perioadele anterioare.

Reporter: Câți bani din bugetul european 2021-2027 
revin regiunii pe care o gestionați?

(continuare în pagina 3)

Interviu cu Liviu Gabriel Mușat, directorul general
al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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(continuare din pagina 2)
Liviu Mușat: Prin Ordonanța de Urgență nr. 122 din 

29 iulie 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a fost desemnată să îndeplinească rolul de Au-
toritate de Management pentru viitorul Program Opera-
țional Regional 2021-2027 ce va fi implementat în regiu-
nea de dezvoltare Sud - Muntenia. La sfârșitul lunii sep-
tembrie 2020, ADR Sud Muntenia a transmis Comisiei Eu-
ropene prima versiune a Programului Operațional Regi-
onal ce va fi implementat la nivelul regiunii de dezvolta-
re Sud - Muntenia în exercițiul financiar european 2021-
2027. Documentul a fost elaborat ținând seama de obser-
vațiile și comentariile recepționate în perioada de consul-
tare publică, și, de asemenea, integrează recomandările 
primite din partea Comisiei Europene.

Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 
2021-2027, document strategic de programare, fixează 
principalele direcții de finanțare pentru următorul exer-
cițiu financiar european aplicabile proiectelor ce vor fi 
implementate în regiunea Sud - Muntenia, consolidat cu 
prevederile Cadrului strategic comun european 2021-
2027 și cu Regulamentele europene aferente.

În luna februarie 2021 va fi trans misă Comisiei Euro-
pene versiunea a doua a POR Sud - Muntenia 2021-2027 
care va conține structura pe axe a programului și cate-
goriile principale de activități propuse a fi finanțate în 
exercițiul financiar 2021-2027.

Bugetul total estimativ pentru toate cele opt progra-
me regionale este de aproape 11,5 miliarde de euro, 
POR Sud - Muntenia 2021-2027 revenindu-i aproximativ 
1,6 miliarde de euro, sume reprezentând fonduri euro-
pene nerambursabile din Fondul European pentru Dez-
voltare Regională și sume de la Bugetul Național.

Reporter: Care este gradul de absorbție, la nivel 
regional, a fondurilor alocate din bugetul precedent?

Liviu Mușat: În cadrul POR 2014-2020, până în da-
ta de 25 ianuarie 2021, au fost depuse 2.075 de proiec-
te. Astfel, din acest total au fost semnate contractele 
de finanțare pentru 782 de aplicații, a căror valoare so-
licitată la contractare este de peste 6,8 miliarde de lei. 
Dintre acestea, lăsând cifrele să vorbească, cel mai ma-
re număr de proiecte a fost înregistrat pentru crește-
rea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (Axa 
prioritară 2), prin cele 440 de contracte semnate soli-
citându-se peste 660 de milioane de lei. Totodată, fon-
duri importante, peste un miliard de lei, au fost solicita-
te de autoritățile publice pentru îmbunătățirea infras-
tructurii rutiere relevante la nivel județean (Axa prio-
ritară 6), prin cele 12 proiecte contractate. Nu sunt de 
neglijat, nici din punct de vedere numeric, nici din punc-
tul de vedere al fondurilor solicitate, proiectele contrac-
tate pentru reducerea emisiilor de carbon (Axa priori-
tară 3 - 82 de contracte în valoare de peste 700 de mi-

lioane de lei), pentru valorificarea durabilă a patrimo-
niului cultural (Axa prioritară 5 - 42 de contracte prin 
care sunt solicitate peste 430 de milioane de lei), pen-
tru îmbunătățirea infrastructurii sociale, de sănătate și 
educaționale (Axa prioritară 8 - 60 de aplicații, aproa-
pe 450 de milioane de lei, Axa prioritară 10 - 60 de pro-
iecte, peste 590 de milioane de lei). De asemenea, pen-
tru consolidarea capacității instituționale și eficientiza-
rea administrației publice (Axa prioritară 11), proiect u-
nic la nivel național pentru care ADR Sud Muntenia are 
atribuțiuni de verificare și monitorizare, se solicită fon-
duri de peste 1,2 miliarde de lei.

Aceste proiecte cresc performanțele IMM-urilor, 
reduc emisiile de carbon, dezvoltă zonele urbane, va-
lorifică durabil patrimoniul cultural, îmbunătățesc in-
frastructura rutieră, socială, de sănătate și educaționa-
lă, asigură o dezvoltare sustenabilă a regiunii Sud Mun-
tenia care devine astfel capabilă să-și gestioneze în mod 
eficient resursele, să-și valorifice potențialul de inovare 
și de asimilare a progresului tehnologic. Din aceste mo-
tive, toate proiectele contractate sunt prioritare și răs-
pund nevoilor de dezvoltare ale comunităților. Astfel, 
ne dorim ca beneficiarii publici să finalizeze în condiții 
optime achizițiile preconizate și procesul de pregătire a 
Programului Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-
2027 să nu aibă întârzieri. Pe această cale, lansăm un 
semnal ca proiectele să fie continuate într-un ritm sus-
ținut, asigurând beneficiarii noștri de toată disponibili-
tatea și susținerea noastră.

Reporter: Ce proiecte au fost depuse/aprobate 
pentru exercițiul 2021-2027?

Liviu Mușat: Deși Agenția pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia a fost desemnată Autoritate de Ma-
nagement pentru Programul Operațional Regional Sud 
- Muntenia 2021-2027, în a doua parte a anului trecut, 
demersul pentru constituirea unui portofoliu consistent 
de proiecte cu un grad ridicat de maturitate a început 
cu mult în urmă, mai ales că, pentru exercițiul financiar 
2021-2027 , Comisia Europeană impune finanțarea pro-
iectelor aflate în faze avansate de dezvoltare, cu docu-
mentații tehnice elaborate deja la momentul lansării vi-
itoarelor apeluri și care se încadrează în domeniile defi-
nite în Strategia de specializare inteligentă a regiunii de 
dezvoltare Sud - Muntenia pentru perioada 2021-2027.

În luna martie 2019 a debutat efectiv procesul de plani-
ficare strategică pentru perioada 2021-2027, prin organiza-
rea unor evenimente de descoperire antreprenorială ce au 
reunit reprezentanți ai mediului privat, ai mediului de cer-
cetare, ai administrației publice locale și ai societății civile, 
finalitatea acestora fiind identificarea principalelor provo-
cări și a eventualelor soliții ce se pot materializa în proiecte 
finanțabile din fonduri europene sau/și naționale.

(continuare în pagina 4)
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(continuare din pagina 3)
În luna noiembrie 2019 a fost constituit Comitetul Re-

gional de Planificare (CRP) Sud Muntenia, structură cu rol 
consultativ pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regi-
onală (PDR) Sud Muntenia. În perioada imediat următoare 
au fost organizate întâlnirile Grupurilor de Parteneriat Lo-
cal (GPL) în care s-au realizat pași importanți către perioa-
da de programare 2021-2027, urmate de întâlnirile Grupu-
rilor Tematice Regionale (GTR), în cadrul cărora au fost su-
puse dezbaterilor direcțiile de finanțare pentru perioada de 
2021-2027 din PDR Sud Muntenia. Pe parcursul evenimen-
telor, reprezentanții grupurilor de parteneriat local, ai uni-
versităților, ai mediului de afaceri, sindicatelor, ONG-urilor, 
precum ai altor instituții relevante, au avut posibilitatea să 
participe la ateliere de lucru pentru identificarea nevoilor, 
măsurilor și ideilor de proiecte care se vor regăsi în PDR Sud 
Muntenia, iar în baza acestora Agenția a făcut propuneri 
pentru alocarea de fonduri în exercițiul financiar european 
2021-2027 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia.

Reporter: Ce proiecte de tip smart se află în derulare?
Liviu Mușat: Programul Operațional Regional 2014-

2020 este un program complex bazat pe un set de pri-
orități comune înaintate de cele opt agenții pentru dez-
voltare regională în urma realizării planurilor de dez-
voltare regională, trans puse apoi în Strategia națională 
pentru dezvoltare regională 2014-2020. De asemenea, 
POR 2014-2020 se pliază pe obiectivele Strategiei Euro-
pa 2020 în ceea ce privește creșterea durabilă, inteli-
gentă și favorabilă incluziunii, cât și pe cele ale Fondului 
European pentru Dezvoltare Regională, ce au în vedere 
coeziunea economică, socială și teritorială.

Regio, prin viziunea strategică și tipul activităților fi-
nanțate, contribuie la realizarea unor obiective de dez-
voltare mai complexe, formulate la nivel național în Pro-
gramul național de reformă și în Recomandările specifi-
ce pentru România privind Programul național de refor-
mă, transmise de Comisia Europeană. Astfel, proiectele 
implementate sau care se vor implementa în Sud Mun-
tenia până la sfârșitul POR 2014-2020, pot fi conside-
rate „smart”, gene rând rezultate precum o economie 
competitivă, inovații tehnologice și științifice transfera-
bile, precum și capital uman înalt calificat.

Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2020?
Liviu Mușat: La nivelul anului 2020, având în vede-

re situația economică generală grea generată de pande-
mia de Covid 19, Agenția pentru Dezvoltare Regională a 
avizat la plată sume totalizând aproape 354 de milioane 
de lei din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Reporter: Cum vedeți derularea proiectelor din fon-
duri europene din regiune în următoarea perioadă, în 
contextul în care urmează o nouă criză economică?

Liviu Mușat: Privind la modul cum am organizat proce-
sul de planificare pentru perioada 2021-2027, suntem încre-

zători că proiectele ce ne vor fi transmise de potențialii noș-
tri beneficiari să fie unele cu un grad de maturitate avansat, 
astfel încât din momentul semnării contratului de finanța-
re ritmul de implementare să fie cel precizat în proiect, iar 
odată aprobate, bugetul pentru ele să nu sufere modificări.

Susțin în continuare că soluțiile bune pentru bene-
ficiarii noștri presupun o legislație mai adaptată, o ad-
ministrație mai flexibilă, politici coerente care să asigu-
re durabilitatea proiectelor, proiecte strategice care să 
aducă plus valoare regiunilor și descentralizarea lor.

De data aceasta, în exercițiul financiar 2021-2027, 
vom avea un Program Operațional Regional care va răs-
punde direct nevoilor de dezvoltare ale regiunii de dez-
voltare Sud - Muntenia, unde și noi suntem parte.

Reporter: Ce planuri are Agenția pe termen scurt, 
mediu și lung?

Liviu Mușat: Pe termen scurt și mediu, calitatea de Or-
ganism Intermediar POR pe care Agenția o are impune ca 
principale priorități creșterea ratei de absorbție a fondurilor 
europene din POR 2014-2020, precum și pregătirea viitoru-
lui Program Operațional Regional Sud - Muntenia 2021- 2027.

Astfel, pentru o absorbție optimă a fondurilor neram-
bursabile, sunt evaluate cu celeritate aplicațiile depuse, 
astfel încât acestea să producă la nivelul regiunii benefi-
ciile scontate, cu atât mai mult, cu cât Autoritatea de Ma-
nagement pentru POR a aprobat în timp supracontracta-
rea proiectelor din lista de rezervă destinate iluminatului 
public, infrastructurii educaționale și dezvoltării urbane.

De asemenea, pentru implementarea viitorului pro-
gram operațional este planificată actualizarea princi-
palelor documente programatice - Planul de dezvolta-
re regională (PDR) și Strategia pentru specializare inteli-
gentă a regiunii Sud Muntenia.

Concomitent cu demersurile evidențiate anterior, statu-
tul de partener în cadrul unor proiecte strategice cu finanțare 
europeană completează agenda Agenției cu inițiative vizând 
stimularea inovării în sectorul antreprenorial și administrativ, 
proiectele DepoSIT, SinCE-AFC, UPGradeSME, PROSME - rol 
de coordonator, Danube S3 Cluster - rol de lider de proiect, 
„Start pentru afacerea ta”), îmbunătățirea politicilor regionale 
și naționale privind creșterea ponderii energiei verzi (proiectul 
SHREC, Social Green), precum și îmbunătățirea instrumente-
lor de politică regionale și naționale (proiectul ClusterFy).

Ținând cont de experiența perfecționată de-a lungul 
celor 22 de ani de dezvoltare regională (1998-2020), în 
acest moment, suntem pregătiți să jucăm un rol mai im-
portant la nivelul regiunii Sud Muntenia prin desemnarea 
ca Autoritate de Management pentru Programul Operați-
onal Regional Sud - Muntenia 2021- 2027. Implementarea 
cu succes a acestui program este, de departe, principalul 
nostru obiectiv pe termen lung, ținta finală fiind un grad 
de absorbție dacă nu maxim, cât mai aproape de acesta.

Reporter: Vă mulțumesc!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Marți, 11 mai, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a organizat 

online, prin intermediul aplicației Zoom, prima 
ședință a Consorțiului Regional de Inovare Sud 
Muntenia 2021 - 2027.

Structură partenerială cu rol consultativ, constituită 
în baza Metodologiei MDLPA pentru elaborarea docu-
mentului - cadru pentru strategia de cercetare și inova-
re regională pentru specializare inteligentă, Consorțiul 
Regional de Inovare Sud Muntenia valorifică experiența 
celor mai relevanți actori locali, regionali și naționali, re-
prezentanți ai mediului de cercetare, universitar, de afa-
ceri și ai administrației publice centrale și locale. Rolul 
Consorțiului este acela de a emite un aviz consultativ cu 
privire la Strategia pentru Specializare Inteligentă 2021-
2027, elaborată de Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, de a expune un punct de vedere cu privi-
re la portofoliul de proiecte și la proiectele ce pot gene-
ra cea mai mare valoare adăugată, și, de asemenea, de 
a monitoriza modalitatea de implementare a Strategi-
ei de Specializare Inteligentă în Regiunea Sud Muntenia.

Scopul acestei prime întâlniri a fost de a prezenta și 
dezbate Regulamentul de Organizare al Consorțiului Re-
gional de Inovare Sud Muntenia, document ce a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi, precum și de a prezen-

ta prima versiune a Strategiei de Specializare Inteligentă 
2021-2027, împreună cu recomandările de revizuire ale a-
cesteia primite din partea Centrului Comun de Cercetare 
al Comisiei Europene, în urma evaluării ex-ante. 

La prima ședință a consorțiului au participat mem-
brii titulari sau supleanți din cadrul a 21 de instituții, re-
prezentanți ai Ministerului Cercetării, Digitalizării și Ino-
vării, ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, ai administrației publice locale, ai entităților 
din domeniul cercetării și inovării, ai institutelor de în-
vățământ superior de stat, ai clusterelor de inovare și ai 
patronatelor care își desfășoară activitatea în domenii-
le competitive ale regiunii Sud Muntenia.

Regulamentul de Organizare
al Consorțiului Regional de Inovare Sud Muntenia, 

aprobat în prima ședință

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul 
Biroului Comunicare, Direcția Dezvoltare și Comunicare,

la sediul central din municipiul Călărași - 7 iunie 2021

Gilda Lidia NICULESCU 
• 18 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 5 mai, cole-
ga noastră Gilda Lidia NICU-
LESCU, șef Serviciu gestiona-
re, evaluare și monitorizare 
program, aniversează 18 ani 
de activitate în cadrul Agen-
ției pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia!

Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim pentru 
atitudinea proactivă și pentru abilitățile organizatorice ma-
nifestate de-a lungul celor 18 ani de activitate susținută!

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 7 iunie 

2021, concurs pentru ocuparea a două posturi 
de expert în cadrul Biroului Comunicare, 
Direcția Dezvoltare și Comunicare, la sediul 
central din municipiul Călărași. Contractele 
individuale de muncă vor fi pe durată 
determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului: 
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență 

în una dintre următoarele ramuri de știință: științe ad-
ministrative, științe juridice, științe ale comunicării sau 
filologie;

 9Minim 1 an experiență profesională;
 9 Cunoștințe foarte bune de limba română;
 9 Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, 

vorbit, citit);
 9 Capacitate de lucru în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9 Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a in-

formațiilor.
Alte cerințe:

 9 Experiența în domeniul comunicării reprezintă un 
avantaj (de ex. comunicare instituțională, PR, elabora-

re și implementare strategii de informare și comunica-
re, jurnalism);

 9 Posesor de permis de conducere auto și disponibi-
litate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor transmite online, la 
adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până 
la data de 3 iunie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR 
Sud-Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Constan-
tin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 7 iunie 2021, 
începând cu ora 10.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației 
în materie de prevenire și combatere a efectelor pan-
demiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea 
purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 
persoane de contact: Traian Daniela Camelia - Director, 
direcția dezvoltare și comunicare, e-mail da.dezvolta-
re@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - Șef birou resurse u-
mane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprin-
sul prezentului anunț, bibliografia, precum și documen-
tele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe 
site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmunte-
nia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documen-
te utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1237/
Concurs-biroul-comunicare-07-06-2021.rar.

Victorina Ligia DRAGU 
• 17 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În luna mai, colega noas-
tră Victorina Ligia DRAGU, 
șef Serviciu financiar - con-
tabil, împlinește 17 ani de 
activitate în cadrul ADR Sud 
Muntenia!

Cu acest prilej, dorim să 
te felicităm și să-ți mulțu-
mim pentru expertiza profesională și pentru spiri-
tul de echipă manifestate în cei 17 ani de activita-
te neîntreruptă!

La Mulți Ani cu realizări în toate domeniile!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:da.dezvoltare%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane%40adrmuntenia.ro?subject=
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/docs/108/bibliografii-concursuri-angajare
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1237/Concurs-biroul-comunicare-07-06-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1237/Concurs-biroul-comunicare-07-06-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1237/Concurs-biroul-comunicare-07-06-2021.rar
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Comisia Europeană a lansat joi, 13 mai, 
o consultare publică privind formularea 

unui set de principii pentru promovarea și 
susținerea valorilor Uniunii Europene (UE) în 
spațiul digital, ca urmare a Comunicării privind 
deceniul digital al Europei, prezentată în data 
de 9 martie, a informat Executivul european.

Consultarea, care va rămâne deschisă până în data de 2 
septembrie, vizează lansarea unei dezbateri societale am-
ple și colectarea opiniilor din partea cetățenilor, a organi-
zațiilor neguvernamentale și a organizațiilor societății civi-
le, a întreprinderilor, a administrațiilor și a tuturor părților 
interesate. Aceste principii vor ghida UE și statele membre 
în elaborarea unor norme și reglementări digitale care să 
le ofere tuturor cetățenilor beneficiile digitalizării.

„Un mediu digital echitabil și sigur, care oferă oportuni-
tăți pentru toată lumea. Acesta este angajamentul nostru. 
Principiile digitale vor ghida această abordare europeană 
centrată pe factorul uman în domeniul digital și ar trebui 
să servească drept etalon pentru acțiunile viitoare în toa-
te domeniile. Iată de ce vrem să ascultăm opiniile cetățe-
nilor UE”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreședinta 
executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală.

De asemenea, comisarul pentru piața internă, Thi-
erry Breton, a amintit că ne aflăm în deceniul digital al 
Europei, iar toată lumea ar trebui să aibă posibilitatea 
de a beneficia de soluții digitale pentru a se conecta, a 
explora, a lucra și a-și îndeplini ambițiile, atât online, cât 
și offline. „Dorim să stabilim împreună principiile digita-
le pe baza cărora se vor construi o economie și o socie-
tate digitale reziliente”, a adăugat acesta.

Pe data de 9 martie, Comisia Europeană a prezentat vi-
ziunea, obiectivele și căile pentru a asigura o transforma-
re digitală reușită a Europei până în 2030, propunând o 
Busolă pentru dimensiunea digitală, un obiectiv conside-
rat esențial pentru realizarea tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, circulară și rezilientă.

Comunicarea vine în urma apelului președintei von 
der Leyen de a transforma următorii ani în „deceniul di-
gital” al Europei, răspunde apelului lansat de Consiliul 
European privind prezentarea unei o „busole pentru di-
mensiunea digitală” și se bazează pe Strategia digitală a 
Comisiei din februarie 2020.

Toate persoanele și părțile interesate își pot împăr-
tăși, de asemenea, opiniile cu privire la educația și com-
petențele digitale necesare pentru ca cetățenii să joa-
ce un rol activ în societate și în procesele democratice, 

la principiile etice pentru algoritmii centrați pe factorul 
uman, la protecția și capacitarea copiilor și a tinerilor 
în spațiul online sau la sistemele și dispozitivele digitale 
care respectă mediul înconjurător. Participanții la con-
sultare sunt invitați, totodată, să propună formulări al-
ternative sau să prezinte, eventual, și alte principii.

Principiile respective vor veni în completarea drepturi-
lor existente, care îi protejează și îi capacitează deja pe ce-
tățenii europeni în mediul online, cum ar fi protecția da-
telor cu caracter personal și a vieții private, libertatea de 
exprimare, libertatea de a înființa și a desfășura o activita-
te comercială online sau protecția creațiilor intelectuale.

Această abordare este aliniată și la recenta propune-
re privind inteligența artificială, prin care Comisia urmă-
rește să se asigure că utilizarea acestei tehnologii în UE 
este fiabilă și centrată pe factorul uman.

Reamintim că la finalul lunii martie, miniștrii de re-
sort privind domeniul digital din cele 27 de state mem-
bre ale UE au semnat, în cadrul Zilei Digitale 2021 care 
a avut loc online, trei declarații prin care se angajează 
să își pună în comun eforturile și resursele pentru a pro-
mova conectivitatea internațională, a stimula introdu-
cerea tehnologiilor digitale curate și a îmbunătăți me-
diul de reglementare pentru întreprinderile nou-înfiin-
țate și cele în curs de extindere. 

Contribuțiile la consultarea publică vor fi integrate într-o 
propunere a Comisiei privind o declarație interinstituționa-
lă comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Co-
misiei privind principiile digitale. Se preconizează că aceas-
tă propunere va fi prezentată până la sfârșitul anului 2021.

Sursa: caleaeuropeana.ro

Comisia Europeană lansează o consultare publică
cu privire la principiile și valorile UE în spațiul digital
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene (MIPE) a aprobat cererea de 

finanțare pentru acordarea, prin intermediul 
Programului Operațional pentru Ajutorarea 
Persoanelor Dezavantajate (POAD), de tichete 
sociale electronice prin care se asigură sprijin 
educațional în viitorul an școlar 2021-2022.

Valoarea nominală a unui astfel de tichet este de 500 
lei/an/elev, iar ajutorul va consta în acordarea, în baza ti-
chetelor, de materiale școlare, haine și rechizite necesare 
în procesul de învățământ pentru 259.786 de elevi defa-
vorizați - grup țintă reglementat prin OUG nr. 133/2020.

Un astfel de proiect, a cărui alocare bugetară este de 
130 milioane lei, este de importanță deosebită pentru 

dezvoltarea României, ținând cont că părăsirea timpurie 
a scolii are implicații sociale și economice serioase pe ter-
men mediu și lung și că abandonul școlar contribuie la ex-
cluziunea socială ulterioară a individului în societate.

Obiectivul principal al proiectului este prevenirea 
abandonului școlar în rândul copiilor dezavantajați din 
învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, care 
sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar 
pe membru de familie este de maximum 50% din sala-
riul de bază minim brut pe țară.

Mai beneficiază de sprijin copiii defavorizați din învă-
țământul de stat preșcolar, aflați în întreținerea familii-
lor al căror venit minim lunar pe membru de familie es-
te de până la de două ori nivelul venitului minim garan-
tat pentru o persoană singură.

Sursa: bursa.ro

POAD: Haine și rechizite din fonduri europene
pentru 259.786 de elevi defavorizați

Pactul verde european: Comisia Europeană are ca obiectiv reducerea la zero 
a poluării aerului, apei și solului

Comisia Europeană a adoptat miercuri, 12 mai, Planul 
de acțiune al UE „Către reducerea la zero a poluării aerului, 
apei și solului” – un rezultat esențial al Pactului verde euro-
pean și principalul subiect al Săptămânii verzi a UE din acest 
an, informează un comunicat al Executivului comunitar.

Planul stabilește o viziune integrată pentru 2050: o 
lume în care poluarea să fie redusă la niveluri care să 
nu mai fie dăunătoare sănătății umane și ecosisteme-
lor naturale, precum și etapele necesare pentru a atin-
ge acest obiectiv. Planul interconectează toate politicile 
relevante ale UE în materie de combatere și prevenire a 
poluării, punând un accent deosebit pe modul de utili-
zare a soluțiilor digitale pentru combaterea poluării. Se 
prevede revizuirea unor acte legislative relevante ale UE 
pentru a identifica lacunele rămase în legislația comuni-
tară și situațiile în care este nevoie de o mai bună pu-
nere în aplicare în scopul îndeplinirii obligației juridice.

Pentru a orienta UE către obiectivul pentru 2050 pri-
vind o planetă sănătoasă pentru oameni sănătoși, pla-
nul de acțiune stabilește obiective-cheie pentru 2030 de 
reducere a poluării la sursă comparativ cu situația ac-
tuală. Obiectivele prevăd îmbunătățirea calității aerului 
pentru a reduce cu 55% numărul de decese premature 
cauzate de poluarea atmosferică; îmbunătățirea calită-
ții apei prin reducerea deșeurilor, a deșeurilor de plastic 
din mediul marin (cu 50%) și a micro plasticelor deversa-
te în mediul înconjurător (cu 30%) și îmbunătățirea cali-
tății solului prin reducerea cu 50 % a pierderilor de nu-

trienți și a utilizării pesticidelor chimice. De asemenea, 
se are în vedere reducerea cu 25% a ecosistemelor UE 
în care poluarea atmosferică amenință biodiversitatea; 
reducerea cu 30% a numărului de persoane cu afecțiuni 
cronice cauzate de zgomotul produs de transport și re-
ducerea semnificativă a cantității de deșeuri generate și 
cu 50% a deșeurilor municipale reziduale.

Planul prezintă o serie de inițiative și acțiuni emble-
matice, printre care: alinierea în mai mare măsură a stan-
dardelor de calitate a aerului la cele mai recente reco-
mandări ale Organizației Mondiale a Sănătății; revizuirea 
standardelor de calitate a apei, inclusiv a apei din râurile 
și mările din UE; reducerea poluării solului și intensifica-
rea procesului de regenerare a solului și revizuirea majo-
rității actelor legislative ale UE în materie de deșeuri pen-
tru a le adapta la principiile economiei curate și circulare.

Alte inițiative urmăresc susținerea ambiției de redu-
cere la zero a poluării cauzate de producție și consum; 
prezentarea unui tablou de bord al performanței ecolo-
gice a regiunilor UE pentru a promova ambiția de redu-
cere la zero a poluării în toate regiunile; reducerea in-
egalităților în materie de sănătate cauzate de ponderea 
disproporționată a efectelor nocive asupra sănătății su-
portate în prezent de persoanele cele mai vulnerabile și 
reducerea amprentei de poluare externă a UE prin re-
stricționarea exportului de produse și deșeuri care au 
efecte nocive și toxice în țările terțe.

Sursa: financialintelligence.ro

https://www.adrmuntenia.ro
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http://financialintelligence.ro
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Helis sau „Cetatea Soarelui“ se află 
amplasată în cadrul complexului 

arheologic Piscul Crăsani, în zona localității 
ialomițene Balaciu, pe malul stâng al râului 
Ialomița, și actualmente este inclus pe lista 
celor mai vechi situri din țara noastră.

Cercetările arheologice au scos la iveală faptul că He-
lis a reprezentat în vechile vremuri ale istoriei un adevă-
rat centru comercial. Populația geto-dacă din interiorul 
cetății Helis realiza numeroase schimburi comerciale pe 
râul Ialomița, care la vremea respectivă era considerată 
cea mai importantă arteră navigabilă a zonei de sud-est 
din străvechea Dacie. În sprijinul acestei afirmații stau 
atât monedele descoperite în așezările de la Crăsani și 
Copuzu, monede getice locale sau sud-dunărene, ca și 
monede provenind din Thasos, Macedonia Prima, Dyrr-
hachium, Tomis sau Imperiul roman. Cercetările arheo-
logice au scos la iveală faptul că Helis-ul a fost locuit în-
că din paleolitic și neolitic, epoci ale istoriei destul de în-
depărtate ca timp, cultură și civilizație, față de perioada 
geto-dacă, care confirmă practic existența așezărilor u-
mane în această zonă a Bărăganului.

În cetatea de la Balaciu au fost găsite, până în prezent, 
locuințe, morminte, vase ceramice, dar și un altar de sacrifi-
ciu. Acolo, geții aduceau ofrande zeilor sacrificând animale.

Se spune că cetatea a fost reședința lui Dromichete, 
conducătorul geților din partea de nord a Dunării, în ju-
rul anului 300 înainte de Hristos. Complexul arheologic 
„Piscul Crăsani” este ceea ce a mai rămas din vechea da-
vă (așezare traco-dacă) de aici. În centrul acesteia era 
Cetatea Helis (a Soarelui), care a avut un puternic rol co-
mercial, fiind construită în cinstea regelui dac Dromiche-
te. După ce a început să fie cercetat, a ieșit la lumină ve-
chea fortificație dar și multe obiecte folosite de civiliza-
ția vremurilor respective (neolitice), precum vase din ce-
ramică, brățări de sticlă și diverse lucruri din metal. Toa-
te acestea se pot admira la Muzeul Județean Ialomița.

Cetatea antică ascunde și multe legende, fiind des-
coperită de istoricul și arheologul Vasile Pârvan. Prime-
le săpături arheologice au fost începute în anul 1870, 
dar abia în 1923 s-a confirmat faptul că așezarea des-
coperită este una de mare importanță istorică. După o 
pauză de câteva decenii, în anul 1969, săpăturile au fost 
reluate de arheologii ialomițeni. Legendele despre fap-
tul că marele rege Dromichete ar avea o comoară îngro-
pată între dealurile acestei zone au făcut, ani de-a rân-
dul să nască vise de îmbogățire printre locuitorii din zo-

na sitului arheologic. Cu timpul „căutătorii de comori“ 
s-au împuținat, iar în prezent doar pașii arheologilor mai 
străbat colinele de la Piscul Crăsani.

Piesa de rezistență a descoperirilor de la Piscul Cră-
sani o reprezintă ritonul, o piesă de cult format dintr-un 
corn și o terminație în formă de cal. Ritonul a fost capul 
de afiș a mai multor expoziții de istorie desfășurate în 
România, dar și la muzee celebre din străinătate. Poten-
țialul istoric ascuns între colinele de la Crăsani i-au făcut 
pe oficialii județeni să se gândească la o strategie pen-
tru dezvoltarea turismului în zonă. Astfel, una dintre văi-
le din zonă ar putea fi amenajată în trepte, iar sus, în vâr-
ful colinei din mijloc, unde au fost descoperite vatra so-
lară și ritonul, va fi amenajat un muzeu în aer liber. Tu-
riștii vor fi îndrumați de un ghid care le va povesti legen-
da regelui Dromichete și a lui Lysimah, așa cum a fost ea 
relatată de marele istoric Diodor în una din scrierile sale 
despre civilizația geților: „Aici este cetatea lui Dromiche-
te, cel care după ce l-a prins pe Lysimah, căpetenia mace-
donenilor, în loc să-l omoare a pregătit pentru acesta un 
ospăț. Oaspeții au fost poftiți pe cline așternute cu stofe 
și covoare aduse de acasă și luate de geți ca pradă, masa 
era din argint, iar cupele din aur. De cealaltă parte, geții 
stăteau în bănci așternute cu lăicere sărace, aveau me-
se simple de lemn, pahare din lemn ori din corn de vită 
precum era obiceiul la geți. Dromichete a umplut cel mai 
mare dintre cornurile de băut, i-a spus lui Lysimah tată și 
l-a întrebat care dintre mese e cea mai regească. Aceas-
ta a răspuns că a lor, a macedonenilor. Atunci de ce ți-
ai părăsit regatul și ai venit aici, a întrebat Dromichete”.

Sfârșitul existenței davei de la Crăsani se plasează în 
cursul secolului I î.e.n. Așezările deschise și acropola au 
fost distruse de un incendiu puternic, după care locui-
rea a încetat definitiv în această zonă.

Sursa: adevarul.ro

Piscul Crăsani și comoara blestemată 
a regelui geto-dac Dromichete
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Săptămâna trecută au început lucrările de 
reparație asfaltice prin frezare mecanică 

pe DJ704B Călinești-Râncăciov, unde vor fi 
reabilitați 11,5 km de drum județean.

Reabilitarea acestui drum județean contribuie la 
îmbunătățirea infrastructurii rutiere, fluidizarea circu-
lației, creșterea accesibilității și dezvoltarea servicii-
lor de transport public de călători, facilitarea conexiu-
nii între localitățile din zonă, facilitarea accesului spre 
obiective turistice (Mănăstirea Râncăciov, Muzeul Go-
lești etc.), extinderea schimburilor comerciale și a in-
vestițiilor productive, creșterea competitivității agen-
ților economici și a mobilității forței de muncă, facili-
tarea accesului populației rurale la educația de bază 
și la serviciile de sănătate și creșterea atractivității zo-
nelor rurale traversate stimulând dezvoltarea durabi-
lă la nivel regional.

Sursa: ziarobiectiv.ro

DJ704B
Călinești-Râncăciov

va fi modernizat

În aceste zile, la Târgoviște au loc ultimele intervenții 
pe șantierul de reabilitare și modernizare a centurii 

ocolitoare a municipiului Târgoviște.

Astfel, a fost turnat ultimul strat de asfalt pe bu-
levardul Eroilor și pe bretelele pasajului de la Aninoa-
sa, iar lucrările la cel de-al doilea sens al pasajului de 
pe strada Petru Cercel, precum și la podul vechi de la 
Teiș, se află la câteva zile de punctul final.

Continuă lucrările de reabilitare și pe strada Șoseaua 
Găești din municipiul Târgoviște. S-au turnat deja două stra-
turi de asfalt pe mai bine de jumătate din cele două benzi ale 
sensului de intrare în oraș. Ușor, ușor, proiectul centurii ocoli-
toare a Târgoviștei începe să capete contur, lucrându-se și la 
celelalte tronsoane de drum, ce sunt aproape de finalizare.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Lucrările la centura 
municipiului Târgoviște 
merg în ritm susținut

Complexul de servicii Făurei din județul Călărași a 
fost modernizat prin proiectul umanitar „Îngeri pentru 
Îngeri”, implementat de Direcția Generală de Asisten-
ță Socială și Protecția Copilului Călărași în parteneri-
at cu asociația Anima Vera (Suflet Adevărat). Scopul a 
fost modernizarea condițiilor de locuit ale celor 24 de 
copii găzduiți în cele două căsuțe de tip familial, Orhi-
deea și Floare de Colț, aparținând CS Făurei, contrac-
tul de sponsorizare fiind în valoare de 112.000 lei.

Sursa: radiovocescampi.ro

Complexul
de servicii Făurei 
a fost modernizat

Noua șosea care se construiește lângă Giurgiu și 
care va ajunge direct în vama cu Bulgaria a început să 
se concretizeze. Ministrul Transporturilor transmite că 
acest drum expres va fi finalizat în acest an.

Noua șosea va avea două benzi pe sens și separator 
median. De remarcat că va fi din beton BCR clasa 5, în loc 
de asfalt, tehnologie foarte rar folosită în țara noastră. 
Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat pe 21 octom-
brie 2020, iar termenul de finalizare este aprilie 2022.

Drumul de legătură se desprinde din DN 5, la km 
56+197, printr-o intersecție giratorie și se continuă 
spre sud, intersectându-se cu DN 5 și DJ 507, printr-un 
alt sens giratoriu la km 62+404. Drumul ajunge în sen-
sul giratoriu de la punctul vamal prin Strada Unirii, a-
ceasta urmând a fi reabilitată la 2 benzi pe sens, cu 
aceeași structură ca a variantei ocolitoare.

Sursa: adevarul.ro

Drum expres din beton
către podul Giurgiu-Ruse

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarobiectiv.ro
http://jurnaldedambovita.ro
http://radiovocescampi.ro
http://adevarul.ro
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Conacul Bolomey, unul dintre cele mai frumoase co-
nace din Bărăgan, își va deschide porțile peste 2 ani. În 
mai 2023 vor fi încheiate lucrările de restaurare ce se ridi-
că la 18,7 milioane de lei, finanțare din Programul Opera-
țional Regional 2014-2020. În acest moment se realizea-
ză faza de punere în protecție a obiectivului: subzidire, 
acoperiș provizoriu și excavarea surplusului de pământ. În 
termen de 27 de luni, antreprenorul va reabilita complet 
locația prin ample lucrări de arhitectură, atât la interior 
cât și la exterior, inclusiv prin lucrări de consolidare și re-
facere a fundației. După reabilitare, Conacul Bolomey se 
va transforma în Centrul Cultural și Expozițional cu parcul 
aferent, iar Anexa va adăposti ateliere de restaurare. 

Sursa: adevarul.ro

Conacul Bolomey,
cel mai frumos conac

al Bărăganului, în șantier

Una dintre descoperirile arheologice 
emblematice din județul Teleorman este 

reprezentată de „mormântul princiar” de la 
Peretu, provenit dintr-un tumul getic distrus de 
lucrări de îmbunătățiri funciare în anul 1970.

Tumulul se afla pe partea dreaptă a râului Vedea, la 
circa 2,5 km sud de cetatea getică de la Albești. Inven-
tarul funerar, un adevărat tezaur, a fost recuperat de 
un inginer agronom și predat profesorului Petre Vo-
ievozeanu. Tezaurul este compus dintr-un coif de ar-
gint aurit, un cazan din bronz fragmentar, o țeavă din 
același material, un cap de sceptru de argint aurit, un 
arybalos, 3 phiale, o strecurătoare, o țeavă, o aplică 
frontală, piesele unei zăbale din fier placate cu argint, 
un inel de chingă din fier placat cu argint, un colier de 
mărgele din argint, 46 de aplice și o piesă din tablă de 
bronz. Tezaurul are în total 61 de piese și cântărește 
2568,90 g. Tezaurul de la Peretu poate fi datat în peri-
oada 383-340 î. Hr. Posibil a aparținut unui șef de trib 
din vestul Câmpiei Munteniei, ce își avea sediul în ce-
tatea de la Albești. Inventarul original al mormântului 
de la Peretu se află la Muzeul Național de Istorie a Ro-
mâniei, la Muzeul Județean Teleorman păstrându-se 
replici ale obiectelor, inclusiv a coifului.

Sursa: historia.ro

Misterele coifului
de la Peretu

IALOMIȚA

PRAHOVA

Pentru ca Ploieștiul să prindă și mai multă viață după ce 
a trecut de primul an al pandemiei, autoritățile locale au de-
cis că e cazul ca inclusiv o parte dintre mijloacele de trans-
port în comun să arate altfel, mai vesele. Astfel, potrivit Pri-
măriei Ploiești, instituția a răspuns pozitiv unei inițiative ci-
vice locale, prin intermediul căreia tramvaiele din oraș vor 
fi desenate personalizat, un grup de tineri pasionați de ar-
ta stradală dorind ca, prin tehnica graffitti, tramvaiele care 
circulă în oraș să primească o înfățișare modernă și atracti-
vă, prin intermediul căreia să fie promovată artistic imagi-
nea Ploieștiului. Iar din dorința de a fi exprimată aprecierea 
față de cel mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale, 
primul tramvai a fost deja redecorat la exterior în culori vii, 
în care a fost integrat și chipul marelui dramaturg, pentru a 
le reaminti acelora care călătoresc cu tramvaiul că Ploieș-
tiul este și ”Orașul lui Caragiale”! Reprezentanții municipali-
tății au precizat că, anul acesta, și celelalte tramvaie ale TCE 
Ploiești vor fi personalizate, acestea urmând să fie persona-
lizate cu simbolurile orașului, din diferite domenii – cultură, 
sport etc., artistul ploieștean care va realiza gratuit lucrările 
în cadrul acestui proiect fiind Călin Silviu, recunoscut în rân-
dul pasionaților de artă stradală cu semnătura MEBS.

Sursa: ziarulprahova.ro

Ploieștiul va avea 
tramvaie colorate!

TELEORMAN

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
http://historia.ro
http://ziarulprahova.ro


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

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile 
Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. 
Argeș, Tel./fax 0248/222.250, 
E-mail arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Dâmbovița, 
sediul Consiliului Județean Dâmbovița: Piața 
Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun. 
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018, 
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, 
jud. Giurgiu Tel./fax 0246/215.271, 
E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița, 
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, 
mun. Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 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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