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Autoritatea de Management pentru Programul Ope
rațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 179 
privind prelungirea perioadei de depunere a proiecte
lor aferente Axei prioritare 8  „Dezvoltarea infrastruc-
turii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1  
„Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care con-
tribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, 
reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de să-
nătate, promovând incluziunea socială prin accesul la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și tre-
cerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate 
de comunități”, Obiectivul specific 8.2  „Creșterea ac-
cesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a ce-
lor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 
izolate”, Operațiunea B  „Centre comunitare integrate” 
(POR/8/8.1/B/1/7 regiuni). Astfel, aplicațiile pot fi depu
se până la data de 30 aprilie 2021, ora 12:00.

Documentul este disponibil spre consultare pe si
teul destinat implementării POR în regiunea Sud Mun
tenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Docu
mente, titlul „Instrucțiuni”, accesând următorul link: htt
ps://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1606/
instructiunea179.pdf, sau pe siteul AMPOR – www.in
foregio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 179/2020 
privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor 

din cadrul apelului POR/8/8.1/B/1/7 regiuni!

Foto: pixabay.com
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 12 ianuarie 2021
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Nicoleta TOPÎRCEANU 
• 13 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 10 ianuarie, colega noastră Nicoleta 
TOPÎRCEANU, expert Serviciul gestionare, evaluare și 
monitorizare program, Direcția Autoritatea de Ma-
nagement POR Sud Muntenia, aniversează 13 ani de 
activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regi-
onală Sud Muntenia!

Cu această ocazie, îți mulțumim pentru colegiali-
tate și pentru motivația manifestată în întreaga acti-
vitate desfășurată până în prezent în Agenție!

La Mulți Ani cu multe succese!

Sediul ADR Sud Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat Cata
logul surselor de finanțare nerambursabilă pentru luna 
ianuarie 2021!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în spri
jinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile 
din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze di
ferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezen
tate oportunitățile de finanțare din programele opera

ționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent 
în România, precum și oportunitățile din Programul Na
țional pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG 
VA și URBACT III.

Publicația electronică poate fi accesată pe siteul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surselor de finanțare, link: 
http://adrmuntenia.ro/index.php/download_file/docu
ment/1222/csfianuarie2021.pdf.

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna ianuarie 2021

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
http://adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1222/csf-ianuarie-2021.pdf
http://adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1222/csf-ianuarie-2021.pdf
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Fondul Român de Dezvoltare Socială, în 
calitate de Operator de Program pentru 

Programul „Dezvoltare locală, reducerea 
sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 
(Dezvoltare locală), finanțat din Granturile SEE 
și Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 
6 ianuarie 2021, cea de-a doua rundă de 
finanțare aferentă apelului de propuneri de 
proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea 
romilor”.

Suma alocată acestei runde este de 7.806.133,95 de 
euro și este asigurată de Granturile SEE 20142021 (85%) 
și de Guvernul României (cofinanțarea publică de 15%).

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat 
pentru implementarea unui proiect în cadrul acestei 
rude este de 300.000 de euro, limita maximă fiind de 
1.000.000 de euro.

Proiectele finanțate în cadrul apelului vor contri
bui la atingerea unuia sau mai multora din următoare
le obiective:

 9 creșterea accesului și a calității serviciilor sectori
ale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: 

asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire;
 9 abilitarea romilor (empowerment), în special a fe

meilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi;
 9 combaterea oricărei forme de discriminare a ro

milor.
Solicitanții eligibili sunt organizațiile neguvernamen

tale, entitățile publice și asociațiile autorităților locale.
Sursa: fdrs.ro

FRDS: O nouă rundă de finanțare
pentru „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”

a fost deschisă!
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Finanțare pentru universități: Până la 500.000 de euro
pentru proiecte de mobilitate!

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Do
meniul Educației și Formării Profesionale a anunțat lan
sarea apelului la propuneri de proiecte de mobilitate în 
învățământul superior în cadrul programului „Educație, 
burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România.

Obiectivul principal al proiectelor de mobilitate în în
vățământul superior este îmbunătățirea competențelor 
studenților și personalului din învățământul superior, iar 
domeniile de sprijin sunt:

• Stimularea mobilității de învățare a studenților și a 
personalului între România și Statele Donatoare;

• Cooperare și parteneriate între educație și lumea 
muncii.

Bugetul alocat este de 1.000.000 euro, grantul minim 
alocat pentru un proiect fiind de 1.500 euro, iar grantul 
maxim alocat este de 500.000 euro.

Termenul limită de depunere este 15 ianuarie 2021.
Foto: fonduri-structurale.ro

Foto: ec.europa.eu

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://fdrs.ro
http://fonduri-structurale.ro
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Consiliul European de Cercetare (ERC) 
a acordat granturi Proof of Concept în 

valoare de până la 8,25 milioane de euro 
pentru 55 de cercetători din Europa cu 
proiecte inovatoare în domeniul medical, 
tehnologic sau managementul conflictelor. 

Granturile ERC Proof of Concept (PoC), în valoare de 
150.000 EUR fiecare, pot fi utilizate, de exemplu, pen
tru a explora oportunități de afaceri, a pregăti cereri de 
brevet sau pentru a verifica viabilitatea practică a con
ceptelor științifice. Această injecție finală de 8,25 mili
oane EUR duce la un total de 166 de proiecte finanțate 
de ERC Proof of Concept în 2020. 

Cu această ocazie, Mariya Gabriel, comisarul euro
pean pentru inovare, cercetare, cultură, educație și ti

neret, a declarat: „Granturile Proof of Concept, acordate 
astăzi de Consiliul European pentru Cercetare, demon-
strează modul în care rezultatele cercetării exploratorii 
inovatoare pot fi aplicate pentru a crea inovații de care 
să beneficieze societatea și industria. Cercetarea finan-
țată în acest apel este pregătită să deschidă noi drumuri 
și să găsească noi modalități de a face față provocărilor 
presante din domeniile sănătății, migrației și schimbări-
lor climatice, printre multe alte domenii.”

Cele 166 de granturi Proof of Concept acordate în 
2020 au fost acordate cercetătorilor care lucrează în 21 
de țări: Austria  3, Belgia  8, Elveția  8, Cipru  1, Ger
mania  23, Grecia  1, Spania  12, Finlanda  1, Franța  
15, Irlanda  1, Israel  11, Italia  17, Luxemburg  2, Olan
da  17, Norvegia  1, Polonia  1, Portugalia  2, Suedia  
8, Slovenia  1, Turcia  3, Marea Britanie  30.

Sursa: caleaeuropeana.ro

Uniunea Europeană acordă o serie de granturi ERC
în valoare de 8,25 milioane de euro

pentru a sprijini inovația în cercetare

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://caleaeuropeana.ro
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Așezată la 5 km nord  est de Câmpulung, Mănăsti
rea Nămăiești se află întro zonă cu străvechi urme isto
rice, săpată întro stâncă de mâini necunoscute și data
tă din prima jumătate a secolului al XVIlea (1547), când 
Mircea Ciobanu îi lasă lui Jupân Dumitru drept ocină în 
satul Nămăiești, dar condiția ca, dacă nu va avea urmaș, 
proprietatea să rămână bisericii din stâncă. Nu se cu
nosc date exacte privind întemeierea schitului, dar le
gende transmise oral, din vechime, în satul Nămăiești 
pomenesc și numele domnitorului Negru Vodă. După 
unii istorici, biserica respectivă ar fi fost o catacombă 
creștină, din perioada romană.

Tradiția asociază începuturile mănăstirii cu descope
rirea în peșteră a icoanei făcătoare de minuni a Mai
cii Domnului, despre care se zice că ar fi fost pictată de 
Sfântul Evanghelist Luca. Potrivit legendelor, trei ciobani 
au ajuns cu oile pe stânca în care se află astăzi mănăsti
rea. Înnoptând în aceste locuri, au avut toți trei același 
vis: fiecăruia dintre ei i sa arătat un înger care ia spus 
că în acea stâncă se află o icoană zugrăvită după chi
pul adevărat al Maicii Domnului. Dimineața, șiau spus 
unul altuia visul avut, sau înfricoșat și sau mutat pe un 
versant alăturat. Visul sa repetat în noaptea următoa
re, iar în a treia noapte li sa arătat chiar Maica Domnu
lui, care ia dus la o stâncă anume și lea arătat intra
rea în grotă, spunândule să facă un locaș de închinare 

acolo unde vor găsi icoana. Legenda spune că tot atunci 
Maica Domnului lea spus că numărul viețuitorilor din 
mănăstire să fie întotdeauna 33, reprezentând anii tră
iți de Mântuitorul Iisus Hristos pe pământ. Se crede că 
icoana este una dintre cele 12 pictate de Sfântul Apos
tol și Evanghelist Luca la dorința Maicii Domnului. Aces
tea erau destinate celor 12 Apostoli ce urmau să plece 
să propovăduiască Evanghelia. Icoana a fost adusă aici 
de Sfântul Apostol Andrei, care a propovăduit în Dobro
gea și a plecat apoi spre Dacia Superioară. Apostolul a 
coborât în grotă și a lăsat icoana în același loc în care se 
află acum în biserica mănăstirii. În 1798, icoana a fost 
ferecată în argint de Enache Postelnicul, iar mai târziu, 
în 1913, soția unui general din armata română a pus să 
i se facă o ramă de argint. Biserica rupestră a fost lărgi
tă, săpânduse în stâncă în anul 1843. În 1916, artileria 
germană a făcut mari stricăciuni așezământului, care a 
fost restaurat între 19161921. Mănăstirea are o colec
ție muzeală ce cuprinde obiecte de artă feudală, biseri
cească și populară, precum și o colecție de carte veche 
românească.

Biserica are hramul „Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului” și „Izvorul Tămăduirii”. Accesul spre mănăs
tirea Nămăiești se face pe drumul București – Târgoviș
te –Câmpulung Muscel (DN 71, DN 72A, DC 19).

Sursa: wikipedia.org

Mănăstirea Nămăiești,
una dintre cele mai vechi mănăstiri din Țara Românească

Foto: wikimedia.orgFoto: wikimedia.org
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Lucrările de modernizare și reabilitare a Colegiului „Ar-
mand Călinescu” din Pitești au început de ceva vreme, iar 
Primăria are în plan achiziționarea de echipamente IT și 
mobilier necesare desfășurării în bune condiții a activității 
didactice. În acest sens, a fost lansată o licitație, suma dis
ponibilă fiind de un milion de lei, fără TVA. Firmele intere
sate au termen de depunere a ofertelor tehnice și de preț 
până pe la 4 februarie.

„Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Căli-
nescu” este proiectul pentru care Primăria Municipiului Pi
tești a obținut finanțare nerambursabilă de aproape șase 
milioane de lei din Programul Operațional Regional 2014
2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane dura-
bile”, Prioritatea de investiții 4.4 – „Investițiile în educație, în 
formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea 
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvol-
tarea infrastructurilor de educație și formare”.

Sursa: ziarulargesul.ro

Bani
pentru dotări

la „Armand Călinescu”

Proiectul celui mai mare parc ce va fi construit în 
municipiul Târgoviște, dacă ne raportăm la ultimii 50 
de ani, a intrat în faza de execuție. A fost semnat con
tractul de execuție de lucrări aferent proiectului „Re-
conversia și refuncționalizarea terenului din vecinăta-
tea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin cre-
area de facilități pentru recreere”, proiect prin care, pe 
o suprafață de aproximativ cinci hectare, va fi imple
mentată o investiție care presupune amenajarea unul 
spațiu verde generos, incluzând zeci de specii de ar
bori ornamentali, arbuști rășinoși, foioși, plante flora
le, dar și construirea unui loc de joacă, a unei fântâni 
arteziene, a unei scene cu gradene, a unui foișor sau 
amenajarea unor piste pentru biciclete.

Sursa: targovistenews.ro

A fost semnat
contractul de execuție 

pentru parcul din vecinătatea 
Complexului de natație 

din Târgoviște

Pentru începutul acestui an, muzeul Dunării de Jos Că
lărași propune o piesă unicat pentru culturile neoene
olitice de la Dunărea de Jos – altar „cântător”, din mi
leniul V a.Chr.. Altarul miniatural a fost descoperit în
tro locuință sanctuar în ultimul nivel BoianGiulești de 
la GălățuiMovila Berzei, în cadrul cercetărilor sistema
tice din campania arheologică a anului 1982. Piesa es
te din lut ars, de culoare galben cărămizie, prelucrat 
cu mâna și decorat cu motive unghiulare excizate, în
crustate cu pastă albă. Forma este rectangulară, cu pi
cioare pătrate, cu colțurile ușor rotunjite și goale la in
terior, unde au fost încastrate mai multe bucăți de ro
că dură care, în contact cu pereții, scot anumite sune
te. De aici provine și denumirea de altar cântător. Mar
ginile inferioare ale piesei formează un unghi obtuz cu 
vârful în jos. Pe corpul piesei apar motive meandrate 
ce se termină în T. Registrul ornamental este mărginit 
de un șir de triunghiuri excizate și încrustate în zona 
picioarelor. Suprafețele decorate rămase în relief sunt 
lustruite. Altarul este în stare de consevare bună, frag
mentară, clasat în categoria Tezaur.

Sursa: infomuntenia.ro

Muzeul
Dunării de Jos: Exponatul 

lunii ianuarie datează
din mil. V. a.Chr

Începând din anul 2010, în data de 15 ianuarie (ziua 
nașterii poetului Mihai Eminescu), este omagiată Ziua 
Culturii Naționale.

În acest an, Ministerul Culturii a conferit o anvergu
ră extinsă evenimentului, în sensul organizării de către 
instituțiile culturale și științifice a unei serii de eveni
mente în perioada 1531 ianuarie.

Muzeul Județean Teohari Antonescu Giurgiu va mar
ca evenimentul menționat prin conceperea și difuza
rea, pe canalul de youtube propriu și la posturile de 
televiziune care vor dori să preia creațiile, a cinci filme 
documentare.

Sursa: giurgiupesurse.ro

Ziua 
Culturii Naționale 

la Muzeul Județean 
„Teohari Antonescu”

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesul.ro
http://targovistenews.ro
http://infomuntenia.ro
http://giurgiupesurse.ro
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CNAIR a demarat procedura de achiziție publică ce 
are ca obiect „Realizarea lucrărilor de Reabilitare a Po-
dului peste brațul Borcea, situat pe Autostrada A2, la 
km 149+680”. Podul peste brațul Borcea, în lungime 
de 970 m, este o parte importantă a Coridorului IV 
PanEuropean care traversează România de la Vest la 
Est. Lucrările cu un grad ridicat de complexitate vor fi 
executate pentru prima oară după 38 de ani, perioadă 
în care acest pod nu a avut niciun fel de lucrări de re
parații semnificative pe partea rutieră.

Proiectul de reabilitare a podului va fi finanțat din 
fonduri europene nerambursabile prin Programul Ope
rațional Infrastructură Mare 20142020.

Valoarea estimată a procedurii de achiziție publică es
te de 96.791.664,03 lei. Perioada de execuție a lucrărilor 
este de 24 luni, iar perioada de garanție de minim 36 luni.

Sursa: stireamedia.ro

CNAIR 
va reabilita Podul

peste brațul Borcea
de pe Autostrada A2

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Clăniței” 
anunță lansarea, începând cu data de 6 ianuarie 2021, 
a apelului de selecție a proiectelor nr. 1/2021, pentru 
măsura: M3.4/6B „Modernizarea satelor din cadrul te-
ritoriului”.

Beneficiari eligibili sunt comunele și asociațiile aces
tora, conform legislației naționale în vigoare; ONGuri 
pentru investiții în infrastructura educațională (grădi
nițe) și socială (creșe și infrastructură de tip aftersc
hool); ONGuri definite conform legislației în vigoare; 
Unități de cult conform legislației în vigoare; Persoane 
fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în ad
ministrare obiective de patrimoniu cultural de utilita
te publică, de clasă B., din teritoriul GAL Valea Clăniței.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pe 
măsura M3.4/6B sunt în valoare de 88.217,95 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 
pentru finanțarea unui proiect este de 70.000,00 eu
ro,iar data limită de depunere a proiectelor este 5 fe
bruarie 2021, ora 13:00.

Proiectele pot fi depuse la sediul Asociației Grup 
de Acțiune Locală „Valea Clăniței” din Comuna Olteni, 
str. Marin Preda, nr. 82, județul Teleorman, în fieca
re zi lucrătoare, în intervalele orare 09:00 – 13:00 și 
17:0021:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea 
acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 
elaborat de GAL și postat pe pagina de internet a GAL: 
http://www.valeaclanitei.ro/.

Sursa: ziarulteleormanul.ro 
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Primăria Municipiului Ploiești a anunțat că în pro
iectul de buget pentru anul 2021 vor fi incluse și pro
iectele unor parcări supraterane.

Astfel, vor fi create mai multe locuri de parcare. In
vestițiile vor fi făcute inițial pentru realizarea unei par
cări supraetajate în zona Democrației – Ștefan cel Ma
re, proiect ce vine la pachet și cu alte proiecte de ho
tărâri ale Consiliului Local ce vor introduce interdicția 
parcării dubelor, camioanelor sau autobuzelor în par
cările dintre blocuri.

De asemenea, municipalitatea nu a renunțat la pro
iectul prin care ploieștenii pot închiria locuri de par
care, lucru ce constituie o sursă de bani pentru bu
get. Au fost identificate două spații foarte aglomera
te, unul în Malul Roșu și unul în Vest II, în care se va în
cerca să se pună în practică acest proiect. Dacă acest 
proiect  pilot funcționează, va fi extins în tot orașul.

Sursa: ph-online.ro

În Ploiești
se vor construi

 parcări
supraterane

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

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

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

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

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

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 
316, 317 și 318, 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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Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro

Data publicării 11 ianuarie 2021

Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
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.

Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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