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Proiectul Danube S3 Cluster, prezentat
pentru prima oară la evenimentul

„Policy Dialog Event & 11 Innovation Forum”
Proiectul Danube S3 Cluster a fost»

prezentat pentru prima oară în cadrul
evenimentelor „Policy Dialog Event & 11
Innovation Forum”, organizate în perioada
24-25 mai 2018 la universitatea
Politehnică din Bucureşti.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul
proiectului „Made in Danube” finanțat prin Pro-
gramul Transnațional Dunărea, primul apel de pro-
iecte.

Scopul acestuia a constat în prezentarea, ela-
borarea şi diseminarea exemplelor de bună prac-
tică în domeniile inovării şi bioeconomiei (agricul-
tură, bio-food, lemn şi procesarea lemnului, biocom -
bustibili, energie, ItC în bioeconomie etc.), pre cum
şi în facilitarea cooperării dintre mediul de cerceta -
re şi reprezentanții mediului de afaceri, în vederea
identificării de noi soluții.

În prima zi a evenimentului, reprezentanții A -
genției pentru Dezvoltare Regională au participat
la Workshop-ul „Competitiveness - Cross-fertilisa-
tion Innovation and Technology Transfer”. Această
întâlnire de lucru a fost organizată în cadrul Ariei
Prioritare 8, în cooperare cu Ariile Prioritare 3 „Cul -
tură și Turism” şi 7 „Societatea bazată pe cunoaș -
tere” şi a fost axat pe temele Turism şi Digitalizare.
În cadrul acestui workshop, reprezentanții Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – mem-
bră a Polului 3 - Sisteme de Învățare Antrepreno-
rială din cadrul Programului Transnațional Dunărea,
au prezentat activitățile de capitalizare realizate
în cadrul Polului 3, din partea IfKA, ungaria, în ca-
litate de Coordonator al Polului 3, precum şi liderul
proiectului SENSES, în care Agenția este partener. 

De asemenea, în data de 24 mai 2018, echipa
Agenției pentru Dezvoltare a participat la Panelul 3

„Inovarea pentru Dezvoltare și Competiție prin Clus -
tere în domeniul bio-economiei”, unde Agenția, în
calitate de lider de proiect, a prezentat pentru pri -
ma oară proiectul Danube S3 Cluster, finanțat în ca -
drul celui de-al doilea apel al Programului Transna -
țional Dunărea. Această prezentare a pus accent pe
obiectivele şi rezultatele specifice proiectului ce ar
trebui să fie obținute după 3 ani de implementare. 

În cea de-a doua zi, echipa Agenției pentru Dez -
voltare Regională Sud Muntenia a participat la Pane -
lul 1 „Povești de succes în domeniul bioeconomi ei
și al inovărilor – Sinergiile dintre proiecte” şi Pa ne -
lul 2 „Start-Up-uri inovative în domeniul bioeco no -
miei, alături de povești de succes din regiunea Du nă -
rii” şi au identificat poveştile de succes şi iniția ti ve -
le care sunt sinergice cu proiectului Danube S3 Cluster.

(continuare în pagina 3)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
În decursul acestui eveniment, echipa Agenției

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a reuşit
să identifice sinergii cu alte proiecte din cadrul do-
meniului agroalimentar, precum şi să întâlnească
pentru prima oară câțiva dintre partenerii proiec-
tului Danube S3 Cluster.

Proiectul „Danube S3 Cluster – Cooperare Trans -
națională a clusterelor active în Agro-Food, bazată pe
abordarea specializării inteligente în regiunea Dună -
rii” a fost propus spre finanțare în cadrul Progra-
mului transnațional de Cooperare Dunărea, Axa 1 -
o regiune a Dunării inovatoare şi responsabilă din
punct de vedere social - la al doilea apel de proiec -
te şi a obținut cel mai mare punctaj din cele 119 pro -
iecte depuse în cadrul acestui apel.

obiectivul principal al proiectului „Danube S3
Cluster” constă în a stimula ecosistemul antrepre-
norial bazat pe inovare, în zona Dunării, prin
elabo rarea politicilor de cluster în contextul stra-
tegiilor de specializare inteligentă, precum şi prin
îmbunătățirea cunoştințelor şi abilităților de ma-
nagement al inovării şi promovarea cooperării trans -
naționale a clusterelor din industria agroalimentară.

Proiectul va începe la data de 1 iulie 2018 şi se

va implementa pe durata a 36 de luni, finalizându-se
la data de 30 iunie 2021.

Proiectul va fi implementat de un consorțiu for -
mat din 15 parteneri din 11 țări (România, Germania,
Slovenia, Slovacia, Croația, Bulgaria, ungaria, Serbia,
Moldova, ucraina şi Bosnia Hertegovia) al cărui Coor -
donator este Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia. totodată, acest consorțiu a reuşit să
implice în calitate de Parteneri Strategici Asociați
instituții importante la nivel național şi trans na țio -
nal - Ministerul economiei din România, Academia
de Științe din Moldova, Ministerul economiei, An-
treprenoriatului şi Comerțului din Croația, univer-
sitatea tehnică „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic In-
stitute” din ucraina, precum şi fundația GReenLIne
Western Balkans Cluster din Bosnia Herțegovina.

Valoarea totală a proiectului este de 1.790.445,70
de euro. Bugetul aferent Agenției pentru Dezvolta -
re Regională Sud Muntenia fiind de 194.174,40 de
euro. Din bugetul alocat Agenției pentru Dezvolta -
re Regională Sud Muntenia suma de 165.048,24 de
euro (feDR) reprezintă valoarea grantului acordat,
iar suma de 25.242,68 de euro reprezintă contri -
buția națională, la care se adaugă contribuția pro-
prie a Agenției în valoare de 3.883,49 de euro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Vrei să-ţi deschizi o afacere?
Înscrie-te în proiectul „Start pentru afacerea ta!

– Regiunea Sud Muntenia”
• Ai o idee de afacere pe care

vrei să o pui în practică dar nu ai bani?
• eşti angajat, dar vrei să începi

o activitate pe cont propriu?
• Vrei să dobândeşti competențe

antreprenoriale?
Dacă răspunsul este „Da” la una

sau mai multe din întrebările anterioare
mai ai încă şansa să te înscrii în proiectul
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea
Sud Muntenia”, unde ai posibilitatea
accesării a 40.000 de euro pentru
a materializa ideea ta de afacere!

Săptămâna trecută a fost publicată în consultare
publică Metodologia de selecție a planurilor de afaceri
elaborată în cadrul proiectului „Start pentru afacerea
ta - Regiunea Sud Muntenia” atât pe website-ul Agen -
ției, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-
start-pentru-afacerea-ta/static/1025, precum şi pe
site-ul liderului de proiect – Patronatul tinerilor Între -
prinzători din România – link: http://www.ptir.ro/?p=2736.

Metodologia detaliază domeniile eligibile în care
trebuie să se încadreze planurile de afaceri şi toate
aspectele care țin de accesarea finanțării nerambur-
sabile de 40.000 euro. Vă reamintim că minim 42 de
planuri de afaceri vor fi finanțate în cadrul acestui pro -
iect, finanțat în cadrul Programului operațional Capi -
tal uman.

Competiția planurilor de afaceri va fi deschisă a -
tât persoanelor din grupul țintă care au participat la
programul de formare antreprenorială desfăşurat în
cadrul proiectului, cât şi altor persoane care se înca-
drează în categoriile de grup țintă eligibile şi care
intenționează să îşi deschidă o afacere.

fie că sunteți înscrişi în proiect sau intenționați
să vă înscrieți la stagiile viitoare de curs, vă invităm
să consultați Metodologia şi să transmiteți sugestiile
şi propunerile dumneavoastră pe următoarele adrese

de e-mail: office@ptir.ro şi aura.necsat@ptir.ro.
Cursurile de instruire şi concursurile de evaluare

a competențelor antreprenoriale, ce se derulează în
această perioadă sau care au fost stabilite pentru ur-
mătoarea lună, au loc astfel:

Slobozia – 26 mai – 8 iunie (participarea la curs)/•
9 iunie (susținerea examenului);

Pitești – 1 iunie – 10 iunie (participarea la curs)/•
18 iunie (susținerea examenului);

Târgoviște – 8 – 17 iunie (participarea la curs)/•
22 iunie (susținerea examenului).

La finalul sesiunii de 14 cursuri de competențe
antreprenoriale va fi lansată o competiție de planuri
de afaceri, în urma căreia vor fi evaluate şi selectate
minim 42 de planuri ce vor primi finanțare nerambur-
sabilă de maxim 40 de mii de euro pentru a înființa
noi întreprinderi cu profil non-agricol.

Persoanele selectate în vederea acordării ajuto-
rului de minimis vor participa ulterior la stagii de prac -
tică în întreprinderi ce desfăşoară activități în aceeaşi
grupă CAen cu cea a planului de afaceri selectat, în
scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în
care vor demara noua afacere, unde vor beneficia de
consiliere, consultanță şi mentorat, în scopul conso-
lidării şi punerii în aplicare a afacerii şi vor fi sprijinite
în vederea înființării întreprinderilor.

Reamintim că ADR Sud Muntenia, în calitate de
partener, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor În -
treprinzători din România”, în calitate de lider, imple -
mentează acest proiect de la începutul anului, în ca-
drul Programului operațional Capital uman, Axa prio-
ritară 3 „Locuri de muncă pentru toți” – România
Start-up Plus.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibi-
litate şi sunt interesate să participe la acest proiect sunt
invitate să-şi depună candidaturile cât mai curând posibil.

Detalii despre proiectul „Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia” aflați pe website-ul Agenției –
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte, link: https://www.adr -
muntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/sta-
tic/1025, precum şi website-ul liderului de proiect –
www.ptir.ro şi pe pagina de facebook a proiectului -
https://www.facebook.com/startpentruafacereata/.
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
http://www.ptir.ro/?p=2736
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
http://www.ptir.ro
https://www.facebook.com/startpentruafacereata/


5Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 373 / 29 mai - 3 iunie 2018

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

IN
FO

 PO
R 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 5 iunie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Două noi sesiuni de proiecte pentru localităţile
din teritoriul GAL Dealurile Sultanului

Vineri, 1 iunie, Asociația Grupul de Acțiune Lo-
cală Dealurile Sultanului anunță lansarea a două
noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsurile
M5/6A – „Sprijinirea antreprenoriatului non-agri-
col în vederea diversificării activităților, creșterii
competitivității economice și sporirii locurilor de
muncă în localitățile din teritoriul GAL Dealurile
Sultanului”, respectiv M2/6B – „Dezvoltarea inves-
tițiilor publice pentru infrastructura turistică la
scară mică, infrastructura de agrement, culturală
și de amenajare peisagistică a localităților, infras-
tructura pentru valorificarea produselor locale și
pentru crearea și dezvoltarea serviciilor de bază
pentru populație”.

Măsura M5/6A – „Sprijinirea
antreprenoriatului non-agricol în vederea
diversificării activităţilor, creşterii
competitivităţii economice şi sporirii
locurilor de muncă în localităţile din
teritoriul GAL Dealurile Sultanului”

Data lansării apelului de selecție: 01.06.2018.
Data limităde depunere a proiectelor: 06.07.2018.
Locul şi intervalul orar în care se pot depune

proiectele:  la sediul Grupului de Acțiune Locală
Dealurile Sultanului din comuna Vişineşti, sat
Vişineşti, nr. 77, județul Dâmbovița, de luni până
vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Beneficiari eligibili:
Microîntreprinderi şi întreprinderi neagricole•

mici, existente sau nou-înființate (start-ups), din
teritoriul GAL Dealurile Sultanului;

fermieri sau membrii unor gospodării agricole•
(autorizați cu statut minim pe PfA) care îşi diver-
sifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea
unei activități neagricole în teritoriul GAL Dealurile
Sultanului în cadrul întreprinderii deja existente,
încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi
mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Fondul disponibil – alocat pentru această sesiune:
fondul disponibil pentru această sesiune de•

cerere de proiecte este de 100.000 de euro.
Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acor -•

dată pentru finanțarea unui proiect este 100.000
de euro.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții
pot obține informații detaliate: de luni până vineri,
între orele 8:30-16:30, la sediul GAL Dealurile Sul-
tanului din Comuna Vişineşti, nr. 77, județul Dâm -
bo vița sau prin telefon la 0245.662.654/0787.508.655
sau prin e-mail la office@gal-dealurilesultanului.ro

Informaţii detaliate privind accesarea şi deru -
larea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului
elaborate de GAL Dealurile Sultanului şi pot fi des-
cărcate de pe pagina de internet a GAL Dealurile
Sultanului www.gal-dealurilesultanului.ro. La sediul
GAL Dealurile Sultanului este disponibilă versiunea
pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente
măsurii M5/6A.

Măsura M2/6B – „Dezvoltarea investiţiilor
publice pentru infrastructura turistică la scară
mică, infrastructura de agrement, culturală şi
de amenajare peisagistică a localităţilor,
infrastructura pentru valorificarea produselor
locale şi pentru crearea şi dezvoltarea
serviciilor de bază pentru populaţie”

Data lansării apelului de selecție: 01.06.2018.
Data limităde depunere a proiectelor: 20.07.2018.
Locul şi intervalul orar în care se pot depune

proiectele: la sediul Grupului de Acțiune Locală
Dealurile Sultanului din comuna Vişineşti, sat
Vişineşti, nr. 77, județul Dâmbovița, de luni până
vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

(continuare în pagina 7)
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Programul Naţional Apicol:
Crescătorii de albine

pot depune cereri de finanţare
până la 1 august

Până la 1 august 2018 se de -
pun la Centrele județene APIA/
Centrul Municipiului Bucureşti
(ori la Centrul județean cel mai
apropiat de sediul social, de va-
tra stupinei sau de locul de depla -
sare în pastoral al stupinei) cere -
rile şi documentele doveditoare
pentru Programul național Apicol
pe anul 2018.

Agenția de Plăți şi Interven-
ție pentru Agricultură (APIA) infor -
mează că, în conformitate cu Ho -
tărârea nr. 307/2018 pentru mo -
dificarea şi completarea Hotă-
rârii Guvernului nr. 443/2017 pri -
vind aprobarea Programului na-
țional Apicol pentru perioada 2017-
2019, valoarea totală a sprijinului
financiar alocat din bugetul Mi-
nisterului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, este de 99,34 mili -
oane de lei.

Plata sprijinului financiar se
va efectua de către APIA după fi -
nalizarea tuturor controalelor afe -
rente cererilor de plată depuse
pentru Programul național Api-
col şi după centralizarea sumelor
eligibile pentru verificarea înca -
drării în plafonul alocat.

„Plățile aferente anului 2018
se efectuează la cursul de schimb
de 4,6585 lei/euro stabilit de Ban -
ca Centrală Europeană (BCE) la
data de 29 decembrie 2017”, ara -
tă un comunicat al APIA.

Din bugetul total al programu -
lui, suma de 49,67 milioane de lei
reprezintă contribuția uniunii eu -
ropene la programele apicole na -

ționale, potrivit prevederilor De -
ciziei de punere în aplicare (ue)
2016/1.102 a Comisiei din 5 iu-
lie 2016 de aprobare a progra-
melor naționale de îmbunătă-
țire a producției şi comercializă -
rii produselor apicole, prezen-
tate de statele membre în te-
meiul Regulamentului (Ce) nr.
1308/2013 al Parlamentului eu-
ropean şi al Consiliului, şi distri-
buită astfel:

pentru anul 2017 – 32,54•
milioane de lei;

pentru anul 2018 – 33,39•
milioane de lei;

pentru anul 2019 – 33,39•
milioane de lei.

Informații complete privind
Programul național Apicol pentru
anul 2018 se regăsesc pe site-ul
APIA - www.apia.org.ro - în ca-
drul secțiunii Măsuri de piață –
Apicultură – Anul 2018, urmărind
linkul http://www.apia.org.ro/
r o / d i r e c t i a - m a s u r i - d e -
piata/apicultura/anul-2018.

Sursa: mediafax.ro

(continuare din pagina 6)
Beneficiari eligibili:
unitățile teritorial-adminis-•

trative din teritoriul GAL Dealu-
rile Sultanului (comune şi oraşe)
şi asociațiile acestora conform
legislației naționale în vigoare;

onG-uri, definite conform le -•
gislației naționale în vigoare (or-
donanța Guvernului nr. 26/ 2000 cu
privire la asociații şi fundații, cu
modificările şi completările ulte-
rioare) şi persoane juridice pri-
vate cu activitate în domeniul or-
ganizării de evenimente/specta-
cole şi/sau expoziții/activități
aferente muzeelor şi pentru ser-
vicii legate de organizarea şi pro-
movarea cicloturismului şi a do-
tărilor logistice necesare.

Fondul disponibil – alocat pen-
tru această sesiune:

fondul disponibil pentru aceas -•
tă sesiune de cerere de proiecte
este de 279.205,52 de euro.

Suma maximă nerambursabi lă•
ce poate fi acordată pentru fi nan -
țarea unui proiect este 80.000de euro.

Datele de contact ale GAL un -
de solicitanții pot obține infor ma -
ții detaliate: de luni până vineri, în -
tre orele 8:30-16:30, la sediul GAL
Dealurile Sultanului din Comuna Vi -
şineşti, nr. 77, județul Dâmbovița
sau prin telefon la 0245.662.654/
0787.508.655 sau prin e-mail la
office@gal-dealurilesultanului.ro.

Informații detaliate privind ac -
cesarea şi derularea măsurii sunt cu -
prinse în Ghidul Solicitantului ela -
borate de GAL Dealurile Sultanului
şi pot fi descărcate de pe pagina de
internet a GAL Dealurile Sultanului
www.gal-dealurilesultanului.ro.
La sediul GAL Dealurile Sultanului
este disponibilă versiunea pe su-
port tipărit a infor mațiilor detalia -
te aferente măsurii M2/6B.

Sursa: targovistenews.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://www.apia.org.ro
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2018
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2018
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2018
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MCSI: Microîntreprinderile şi IMM-urile ar putea
accesa 25 de milioane de euro pentru inovare

Microîntreprinderile,»
întreprinderile mici şi
întreprinderile mijlocii
din România care activează
în sectorul tehnologiei
Informațiilor şi
Comunicațiilor (tIC)
pot beneficia de alocarea
financiară în valoare
de 25 de milioane de euro
aferentă axei prin care este
sprijinită creşterea valorii
adăugate generată de acest
sector şi a inovării în
domeniu prin dezvoltarea
de clustere, a anunțat
Ministerul Comunicațiilor şi
Societății Informaționale.

În acest sens, ministerul de resort, prin inter-
mediul organismului Intermediar pentru Promova-
rea Societății Informaționale, şi Ministerul fondu-
rilor europene, prin Autoritatea de Management
pentru Programul operațional Competitivitate, au
lansat spre consultare publică Ghidului Solicitan-
tului aferent Acțiunii 2.2.1, a cărui alocare financia -
 ră este de 25 de milioane de euro.

Potrivit sursei citate, activitățile eligibile în
ca drul prezentului apel sunt cele: aferente a -
chizițio nării de hardware tIC şi a altor dispozitive;
aferen te amenajării punctelor pentru data center
în care se vor instala echipamentele tIC achizițio-
nate prin proiect; aferente achiziționării şi/sau
dezvoltării aplicațiilor software/licențelor nece-
sare implemen tării proiectului, configurarea şi im-
plementarea ba zelor de date, migrarea şi integra-
rea diverselor struc turi de date existente, achizi-
ționarea şi implementa rea de soluții de semnătură
electronică; aferen te cer cetării industriale sau dez -
voltării experimentale.

De asemenea, pot primi finanțare companiile
care derulează activități de cercetări de piață, ce -
le necesare informării şi promovării proiectului, a -

ferente achiziționării de servicii de consultanță pen -
tru elaborarea documentațiilor necesare depune-
rii, implementării şi finalizării proiectului, precum
şi pentru instruirea personalului care va utiliza pro-
dusele implementate sau achiziționate, cât şi a
personalului care se va ocupa de mentenanță.

„Sunt eligibile pentru a depune proiecte între -
prinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, în -
treprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea
în domeniul TIC în România sau care activează în
cadrul clusterelor și consorțiilor axate pe același su -
biect. În cazul proiectelor strategice, sunt eligibi -
le parteneriate care încorporează IMM-uri ce pro-
vin din clustere TIC diferite sau din același cluster
și care implementează proiectul în mai multe re-
giuni de dezvoltare a României”, se arată în co-
municatul MCSI.

Ghidul Solicitantului poate fi consultat pe site-ul
organismului Intermediar pentru Promovarea Socie -
tății Informaționale, la secțiunea „Consultare publi -
că”, până la data de 24 iunie 2018, iar observațiile
şi sugestiile pot fi trimise la Ministerul Comunicații -
lor şi Societății Informaționale.

Sursa: agerpres.ro

http://www.adrmuntenia.ro
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Cetatea getică de la Piscul Crăsani
Piscul Crăsani este o ridicătură de pământ a fla -

tă pe raza comunei Balaciu, lângă satul Crăsanii de
jos, pe malul drept al Ialomiței. Comuna Balaciu se
află pe drumul e60, între oraşele urziceni şi Slobo -
zia. De la urziceni până în centrul comunei Balaciu
sunt aproximativ 22 km iar din centrul comunei Ba-
laciu până la Crăsanii de jos mai avem de parcurs
cam 5 km, pe drumul 37, care poartă şi denumirea
de Dacii liberi. După ce parcurgem ceva mai mult
de 4 km, înainte de a traversa podul pes te Ialomi -
ța, zărim spre stânga, în sensul de mers că tre Crăsa -
nii de jos, câteva coline fragmentate. Pe ace le coline
se spune că a fost cetatea regelui dac Dromichete.

Primele cercetări au fost făcute aici în 1870 de
către Dimitrie Butculescu, ale căror rezultate l-au
ajutat pe Cezar Bolliac să definească pentru prima
dată trăsăturile culturii materiale dacice. Aşezarea
a intrat definitiv în atenția lumii ştiințifice grație
săpăturilor efectuate în acest loc de Ioan Andrie -
şescu în 1923.

Cercetările arheologice reluate începând din
1969 de către Muzeul județean Ialomița, în colabo -
rare cu Institutul de Arheologie din Bucuresti, au
a dus noi şi importante precizări, completând da-
tele rezultate în urma săpăturilor lui Andrieşescu.

Asemeni celorlalte cetăți din spatiul geto-da-
cic, cea de la Crăsani a constituit centrul politico-
administrativ, militar, economic şi cultural-religios
al unei formațiuni tribale, în componența căreia in -
trau o acropolă (punct întărit, sediu al aristocrației
şi loc de refugiu pentru populație în caz de pericol)
şi aşezări deschise, de întinderi variabile, depinzând
direct de aristocrația din cetate.

Marea cantitate de material arheologic recol-
tat prin săpături ilustrează bogăția şi varietatea
ocupațiilor locuitorilor de aici. În afară de agricul-
tură şi cresterea animalelor, care furnizau atât
principala sursă de hrană cât şi produsele necesare
schimbului, o mare dezvoltare o luaseră meşteşu -
gurile, cele mai importante fiind olăritul şi prelu-
crarea metalelor.

Piscul Crăsani era, totodată, un puternic cen-
tru unde se desfăşurau importante tranzacții comer -
ciale atât cu neamurile geto-dace vecine, cât şi cu
lumea sud-dunăreană, tracică şi greco-romană. În
sprijinul acestei afirmații stau atât monedele des-
coperite în aşezările de la Crăsani şi Copuzu, mo-

nede getice locale sau sud-dunărene, cât şi mo-
nede provenind din thasos, Macedonia Prima, Dyr-
rhachium, tomis şi Imperiul roman.

Cetatea de la Crăsani a fost ridicată în cursul
secolelor II-I î.e.n., fiind una din cele mai înflori-
toare aşezări geto-dacice din Muntenia, deținând
un statut politic proeminent şi desfăşurând o viață
economică prosperă până în timpul domniei lui Bu-
rebista.

Sfârşitul existenței ei se plasează în cursul se-
colului I î.e.n., mai probabil către mijlocul acestui
secol. Aşezările deschise şi acropola au fost dis-
truse de un incendiu puternic, după care locuirea
a încetat definitiv.

Sursa: primariaonline.ro

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


Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a participat
vineri şi la lucrările conferinței naționale medicale
organizate de Consiliul județean, la care au parti -
cipat nume mari ale lumii medicale româneşti. te-
mele abordate au fost de mare actualitate, respec -
tiv „Rezidențiatul, încotro?” şi „Un copil educat es -
te un copil sănătos”. În cadrul conferinței a fost
anunțat faptul că se va parafa acordarea unui ac-
celerator pentru radioterapie către Spitalul jude-
țean de urgență Piteşti.

„Ştiu că nevoia de servicii de radioterapie
este foarte mare, știu că s-a spus de nenumărate
ori că Piteștiul este aproape de București, dar de-
cizia a fost că Argeșul are nevoie de acest aparat.
Domnule președinte Dan Manu, vă rog să demarați
lucrările la construcția buncărului, astfel încât să
putem să livrăm cât mai repede acest aparat”, a
spus Sorina Pintea, ministrul sănătății.

„Argeșul va avea un Centru de oncologie atât
de mult dorit și de noi, ca specialiști, dar și de pa-
cienți, pentru că suntem în slujba pacienților. Mul-
țumesc Ministerului Sănătății pentru că suntem sin -
gurul județ din țară care a beneficiat de un Compu -
ter Tomograf, care acum funcționează la Spitalul de
Pediatrie, și de un RMN care de săptămâna viitoare

se va da în funcțiune la Spitalul Județean de Urgen ță
Pitești, iar acum Secția de Oncologie va fi dotată cu
acest aparat”, a spus preşedintele Cj Argeş, Dan Manu.

La conferința organizată de Consiliul județean
au participat: prof. dr. ing. Petru Ande – secretar de
stat Ministerul educației naționale; prof. univ. dr.
Adrian Streinu Cercel – managerul Institutului de
Boli Infecțioase „Matei Balș”; prof. univ. dr. Alexan -
dru Rafila – preşedintele Societății Române de Mi-
crobiologie şi reprezentantul regional al europei în
cadrul Comitetului executiv al organizației Mon-
diale a Sănătății; conf. univ. dr. Corneliu florin Bui -
cu – preşedintele Comisiei pentru Sănătate şi fami -
lie din Camera Deputaților; prof. univ. dr. Mircea Beu -
ran – preşedintele Senatului universității de Medi-
cină şi farmacie „Carol Davila”; prof. univ. dr. Da-
niela Bartoş – şef Clinica de Medicină Internă de la
Spitalul de urgență floreasca; prof. dr. Camelia Ga -
vrilă, preşedinte Comisia pentru învățământ, ştiin -
ță, tineret şi sport a Camerei Deputaților; dr. Mioa -
ra Predescu – coordonator Centrul Român HIV/SIDA;
Cătălina Poiană, prorector cu învățământul postu-
niversitar, preşedintele Colegiului Medicilor Bucu-
reşti.

Sursa: ziarulargesul.ro
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Accelerator pentru radioterapie
la spitalul judeţean

Argeş
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Autoritățile locale au prezentat la»
începutul acestei săptămâni stadiul
procedurilor de achiziție publică a
principalelor investiții care urmează
să se desfăşoare în municipiul Călăraşi.

Iată despre ce proiecte este vorba:
1. „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin

restaurarea monumentului istoric Poșta Veche”
(valoarea 7.508.395,90 lei) - procedură aflată în pe -
rioada contestațiilor;

2. Construire grădiniță cu 8 grupe (valoarea
1.390.708,90 lei) - procedură aflată în faza de eva-
luare a propunerii financiare;

3. Reabilitare clădire hală de legume şi fructe
Piața Big (valoarea 927.911,36 lei) - astăzi, 4 iunie,
se deschid ofertele depuse în SeAP;

4. Proiectare şi execuție Canalizare pluvială
strada năvodari tronson Prel. Luceafărului-str. Vic-
toriei (valoare 640.834,91 lei) - procedură aflată
în perioada contestațiilor;

5. Modernizare Bazar Big (valoare 5.162.539,44
lei) - pregătire documentație atribuire pentru SeAP;

6. Dezinfecție, dezinsecție şi deratizare în mu -
nicipiul Călăraşi (valoare 446.522,94 lei) - luni, 4
iunie, se semnează contractul.

totodată, sunt în pregătire documentațiile în ve -
derea publicării pe SeAP a următoarelor investiții:

1.Modernizare strada Grivița (valoare 8.664.284,65
lei) - în evaluare în cadrul Comisiei tehnico-econo -
mice din cadrul PMC, în următoarea şedință a Con-
siliului Local Călăraşi se vor supune aprobării indi-
catorii tehnico-economici;

2. Canalizare menajeră şi pluvială cartier Mă-
gureni (valoare 4.333.579,80 lei)-în evaluare în ca-
drul Comisiei tehnico-economice din cadrul PMC,
în următoarea şedință a Consiliului Local Călăraşi se
vor supune aprobării indicatorii tehnico-economici;

3. Înființare creşă în municipiul Călăraşi (va-
loare 1.704.198,90 lei)-se pregăteşte documenta-
ția de atribuire pentru publicarea în SeAP.

Sursa: adevarul.ro

Proiecte derulate
de Primăria Municipiului Călăraşi în acest an

Călăraşi

Pârtiile de schi
de la Padina - Peştera vor primi finanţare

Dâmboviţa

Ministrul turismului, Bogdan Gheorghe trif, a
declarat joi, în Stațiunea Padina - Peştera, că pro-
iectul de realizare a primei pârtii de schi în zona
montană a județului Dâmbovița va fi sprijinit de
Minister pentru a primi finanțare, după ce vor fi de -
puse documentațiile necesare.

„În zona Padina Peștera sunt peisaje excepțio -
nale, nu degeaba a fost declarată stațiune de in-
teres național. Mă bucur că sunt mulți turiști. Pâr-
tia care se va face în această zonă este prinsă pe
Masterplanul în turism, urmează să vină cu toată
documentația și cu siguranță, așa cum v-am spus,
va avea sprijin real în Ministerul Turismului. Bine -
înțeles că da (va primi finanțare de la minister, n.r.).
Așteptăm să depună documentația completă”, a
precizat ministrul turismului.

Inițial, autoritățile județene au vorbit despre
realizarea a patru pârtii de schi în zona Padina Peş-

tera. ulterior, au demarat proceduri pentru două din -
tre acestea.

Ministrul turismului, Bogdan Gheorghe trif, s-a
întâlnit la sediul Consiliului județean cu autorități
locale, parlamentari de Dâmbovița şi investitori
din turism, apoi a vizitat obiective turistice din mu -
nicipiul târgovişte. Ministrul a mai fost prezent în
stațiunea balneo-climaterică Pucioasa şi în stațiu-
nea Padina-Peştera, care în martie anul acesta a
devenit stațiune de interes național. Autoritățile
dâmbovițene vor ca la Padina să răsară două pârtii
de schi (zona Moroeni), o parcare publică (zona te-
lecabină Peştera) şi un centru multifuncțional de
servicii (zona Salvamont). obiectivul, pe termen
lung, este de a transforma zona Padina - Peştera
într-o stațiune turistică de interes național, cu
4.000 locuri de cazare. 

Sursa: agerpres.ro
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un port de ambarcațiuni uşoare la Dunăre va
fi amenajat la Giurgiu în cadrul unui proiect euro-
pean câştigat de Primăria municipiului Giurgiu, lu-
crările urmând să înceapă în acest an şi având ter-
men de finalizare 24 de luni.

„Am semnat contractul de atribuire a lucră-
rilor pentru Portul de ambarcațiuni Marina – Port,
are o denumire frumoasă, un port cu spații de aco -
stare ambarcațiuni ușoare pe canalul Sfântul Gheor -
ghe, coridorul 7 European, se vor realiza cam 60-70
de spații de acostare. Este un proiect european în
valoare totală de aproximativ trei milioane de euro”,
a declarat primarul municipiului Giurgiu, nicolae Barbu.

el spune că portul de ambarcațiuni uşoare are

termen de finalizare 24 de luni, iar lucrările vor în -
cepe în aproximativ două luni de zile. Potrivit edi-
lului, firma care va realiza proiectul este din Bucu -
reşti, are experiență, iar proiectul presupune rea-
lizarea unui număr de aproximativ 70 de locuri de
acostare ambarcațiuni uşoare pe canalul Plantelor,
de la siloz spre fosta fabrică de zahăr, cu pontoane
plutitoare, cu parcare mare, cu loc de ridicare bărci
pentru a fi lăsate la apă.

„Va fi o zonă frumoasă, atractivă, de acolo vor pu-
tea pleca și bărci pe Dunăre și pot fi realiza te în con-
tinuare proiecte de turism și diverse alte activități pe
Dunăre”, a menționat primarul municipiului Giurgiu.

Sursa: agerpres.ro

La Giurgiu va fi realizat
un port de ambarcaţiuni uşoare la Dunăre

Giurgiu

Trei elevi ai Școlii „Sfântul Andrei”
din Slobozia - titanii olimpiadelor umaniste

Ialomiţa

Andrei Șerban Vînosu este u -
nul dintre puținii elevi de clasa a
VIII-a din Ialomița care a partici-
pat în fiecare an la o olimpiadă na -
țională. Alina nicoleta Brăcaci, co-
lega lui, colecționează de 4 ani di-
plome şi medalii la toate concur-
surile naționale cu profil umanist.
Iar Alina Maria Râncă, elevă în cla -
sa a VI-a, a obținut anul acesta pre -
miul I la faza națională a olimpia-
dei de Lingvistică „Solomon Mar-
cus”. Sunt trei elevi eminenți ai
Școlii „Sfântul Andrei” din Slobo-
zia care au reuşit să transforme în -
vățatul în pasiune, primind astfel
recunoaşterea lumii academice din
România.

Anul acesta, Alina Maria Rân -
că, o elevă de numai 12 ani, a reu -
şit să obțină 3 din cele 5 premii ale
olimpiadei naționale de Lingvistică „Solomon Mar-
cus”, primind două premii speciale pentru „cea
mai bună lucrare” din partea Institutului de Ling -
vistică al Academiei Române. Înaintea ei, Andrei

Vînosu a obținut o mențiune la faza națională a
olimpiadei în 2017, la Brăneşti, județul Ilfov. nu
este singurul!

(continuare în pagina 13)
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(continuare din pagina 12)
Alina nicoleta Brăcaci, co-

lega lui de clasă, are la rându-i o
colec ție de diplome şi medalii la
toate olimpiadele umaniste, de la
„banalele” concursuri de ese uri
şcolare la Concursul național In-
terdisciplinar „Cultură și Spiri-
tualitate Românească”. 

Alina nicoleta Brăcaci are un
zâmbet tonic, încântător, care te
face fericit fără motiv. Comunică
uşor, argumentează academic, va -
lorizează par tenerul de conver sa -
ție. Ascultând-o, uiți că are doar
14 ani...: „Îmi plac subiectele pro -
vocatoare. Scopul Olimpiadei, al
concursurilor în general, este ace -
la de a ne face să ne punem între -
bări. Spiritualita tea, religia, sunt
lucruri despre care nu poți vorbi
dacă nu deții informații, dacă nu
citești... Ceea ce ne atrage, ce mă
atrage pe mine, este curiozitatea
și nevoia de a descoperi lucruri. De
exemplu, la Olimpia da de anul a -
cesta, am avut de comentat o poe -
zie a lui Lucian Blaga... Mă bucur
că l-am putut descoperi așa!”.

Discursul autodescriptiv al lui
Andrei Șerban Vînosu este acade-
mic. Vorbeşte detaşat despre reu -
şitele sale, despre participările la
olimpiadele de Matematică, fizi -
că, Chimie şi Lingvistică!: „Pentru
mine, traducerile în sau din lim-
bile străine de la Olim piadă sunt
ca o joacă. Sigur, e nevoie și de o
sclipire, dar așa cum a spus și Alina,
nu trebuie să te iei prea în serios...
Am descoperit că mai presus de
competi ție ceea ce contează sunt
relațiile umane pe care le stabilim.
Am cunoscut elevi asemeni mie cu
care m-am împrietenit și cu care
păstrez legătura peste an. Şi-atunci,
competiția în sine nu mai e im-
portantă”.

Sursa: independentonline.ro

Compania națională de Ad-
ministrare a Infrastructurii Rutie -
re şi Ministerul transporturilor au
convenit încheierea contractului
de finanțare pentru proiectul „Ela -
borare Studiu de Fezabilitate și
Proiect Tehnic pentru drum de
mare viteză Ploiești-Buzău”, în
cadrul Axei Prioritare 2-Dezvol-
tarea unui sistem de transport mul -
timodal, de calitate, durabil şi efi -
cient, Componenta 1 oS 2.1- Apel
de proiecte pentru Dezvoltarea
Infrastructurii Rutiere-sprijin pre -
gătire proiecte de investiții, ope -
rațiunea Creşterea mobilității pe
rețeaua rutieră ten-t globală.

obiectivul general al proiec -
tului „Elaborare Studiu de Feza -
bilitate și Proiect Tehnic pentru
drum de mare viteză Ploiești-Bu -
zău”, ca parte din ten-t CoRe,
este îmbunătățirea competitivită -
ții economice a României prin dez -
voltarea infrastructurii de trans -
port care facilitează integrarea
economică în uniunea europea -
nă, contribuind astfel la dezvol-
tarea pieții interne cu scopul de
a crea condițiile pentru creş te -
rea volumului de investițiilor, pro -
movarea transportului durabil şi
a coeziunii în rețeaua de dru-
muri europene.

În urma acestui demers se
aşteaptă elaborarea studiului de
fezabilitate (care va cuprinde
studiul de trafic, studiul privind
alternativele de traseu, investi -
gații şi studii de teren, activități
de proiectare, evaluarea impac -
tului asupra mediului, analiza cost-
beneficiu şi modelul financiar,

identificarea rețelelor şi insta -
lațiilor existente, etapele de con -
strucție şi aspectele de sănăta -
te şi securitate, autorizații, avi -
ze şi acorduri şi estimări de cost)
şi a proiectului tehnic.

CnAIR a anunțat că valoarea
totală a acestui contract este de
27.639.095,23 lei (cu tVA), urmând
să fie finanțat prin Programul ope -
rațional Infrastructura Mare 2014-
2020, astfel: 75% din fondul eu-
ropean de Dezvoltare Regională
din valoarea totală eligibilă apro -
bată - 17.447.178,86 lei, restul de
25% reprezintă valoare eligibilă
nerambursabilă din bugetul na -
țio nal, co-finanțare publică-
5.815.726,29 lei.

Perioada de implementare
a proiectului este de 24 luni, pâ -
nă la 30 septembrie 2020 la care
se adaugă, dacă este cazul, şi pe -
rioada de desfăşurare a activi tă -
ților proiectului înainte de sem-
narea contractului de finanțare,
conform regulilor de eligibilita -
te a cheltuielilor.

Sursa: telegrama.ro

Studiu de fezabilitate
şi proiect tehnic pentru drumul
de mare viteză Ploieşti-Buzău

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.independentonline.ro
http://www.telegrama.ro
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Prima ediţie
a Taberei Internaţionale de Pictură,

la final

Teleorman

Zece artişti din patru țări, respectiv România,
Rusia, Bulgaria şi Germania, au pictat, timp de şap -
te zile, în cadrul primei ediții a taberei Internațio -
nale de Pictură, organizată de Primăria nenciuleşti
şi Asociația Centro Pro Arte Alexandria, prin demers
urmărindu-se promovarea satului românesc în afa -
ra granițelor țării, precum şi crearea unei legături
mai strânse între artiştii români şi cei străini.

tabăra, a cărei deshidere a avut loc joi, 24 mai,
la Căminul Cultural de la nenciuleşti, s-a încheiat
cu o expoziție în cadrul căreia au fost expuse lucră -
rile realizate artiştii din cele patru țări.

La deschidere expoziției găzduită de Primăria
Alexandria, în cadrul căreia pot fi admirate lucră-
rile realizate de cei zece artişti, au luat parte pre-
fectul județului, florinel Dumitrescu, managerul
Centrului Cultural de Conservare şi Promovare a Cul -
turii tradiționale, elena Popa, dar şi primarul comu -
nei nenciuleşti, Gheorghe Ivaşcu.

„Meritul nu este al nostru, al comunității, pen -
tru că noi am fost în planul al doilea. Am ajuns aici

datorită artiștilor, șase de peste hotare și patru din
România. Prin acest eveniment am vrut să facem,
în primul rând, o promovare a satului românesc, a
activităților, a tradițiilor și a ospitalității de care
dau dovadă oamenii de la țară.”, a spus Gheorghe
Ivaşcu, primarul comunei care a găzduit tabăra.

Artiştii au fost cazați, pe parcursul celor şapte
zile, la locuitori din nenciuleşti şi au putut astfel
să ia contact direct cu obiceiurile oamenilor, cu tra -
dițiile şi preocupările speficice satului românesc.

„A fost o tabără un pic deosebită față de tot
ceea ce s-a realizat până acum. Artiștii au relațio -
nat direct cu oamenii din sat, au locuit la ei, au mân -
cat împreună, ceea ce a avut o semnificație deo -
sebită pentru ei…  Artiștii sunt din patru țări, din pă -
cate nu au putut ajunge și artiștii din Peru, care și-au
dorit să vină, dar programul nu le-a permis, al fel și
artiștilor din Spania”, a precizat tudor Șerbănes -
cu, cel care a coordonat tabăra Internațională de Pic -
tură de la nenciuleşti.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

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


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării

Programului operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
ReGIo Sud Muntenia şi despre cele mai importante evenimente

organizate de acestea în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEȘTEANU,
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 4 mai 2018

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. Dacă sunteți interesați

să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere 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 newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației

Publice şi fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor

dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.

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

