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Vineri, 15 ianuarie, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, 
alături de Daniela Oțelea, administratorul 
S.C. CONFEX S.R.L. și reprezentanți ai 
administrației publice locale au participat 
la recepția unității de producție a S.C. 
CONFEX S.R.L. din municipiul Călărași, 
realizată în cadrul proiectului „Capacitate 
competitivă pentru (creație și) fabricație 
în industria confecțiilor”, finanțat din 
Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Axa 2 – „Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de 
investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea 
capacităților avansate de producție și 
dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvol-
tarea firmei de confecții pentru ca, în baza experienței 
acumulată în cei peste 15 ani de activitate continuă și 
poziției ocupate în prezent, să ajungă la o competitivita-
te semnificativă și o valoare adăugată consistentă. Ast-
fel, S.C. CONFEX S.R.L. urmărește pătrunderea pe o pia-
ță de nișă cu produse de valoare adăugată importan-
tă, dezvoltare pe tot ciclul de producție în unitatea pro-
prie: piața echipamentelor sporturilor de iarnă.

Prin proiect, cu fonduri nerambursabile Regio s-a re-
alizat o construcție P+1E cu suprafața construită 827,50 
mp și suprafața desfășurată de 1655 mp, utilizate pen-
tru toate funcțiunile asociate tehnologiei: magazii de 
produse finite, semifabricate intermediare și produse fi-
nite, atelier de întreținere a echipamentelor, birou pen-
tru proiectare tehnologică, birouri pentru management, 
vestiare și sală pentru luat masa. De asemenea, prin in-
vestiție se achiziționează toate echipamentele necesare 
unei secții de confecție.

Proiectul, cu o perioadă de implementare de 51 de 
luni, începând cu data de 1 februarie 2017, până în da-
ta de 30 aprilie 2021, are bugetul o valoare totală de 
7.109.219,48 de lei, din care fonduri nerambursabile de 

3.367.710,80 de lei, însemnând aproape 2,9 milioane de 
lei din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) 
și peste 500 de mii de lei de la Bugetul Național. Con-
tribuția beneficiarului este de peste 1,4 milioane de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 
2.075 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabi-
le de peste 14 miliarde de lei, pentru 782 dintre aces-
tea semnându-se contracte în valoare totală de peste 
opt miliarde de lei și aproape 6,85 miliarde de lei fon-
duri publice solicitate. 

La nivelul județului Călărași, au fost depuse 197 de 
aplicații pentru fonduri Regio, având o valoare totală de 
peste 2,1 miliarde de lei și o valoare solicitată de aproa-
pe 1,6 miliarde de lei. Dintre acestea, cele 131 de apli-
cații înregistrate la nivelul Axei prioritare 2 au o valoare 
totală de peste 1,1 miliarde de lei și fonduri publice so-
licitate de peste 625 de milioane de lei. Pentru 32 din-
tre ele s-au semnat contracte în valoare totală de pes-
te 65 de milioane de lei, valoarea solicitată fiind de 39,1 
milioane de lei.

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

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

Fonduri Regio pentru dezvoltarea
S.C. CONFEX S.R.L. din Călărași
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 18 ianuarie 2021
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În perioada 12-13 ianuarie 2021, angajați ai 
Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) 

Sud Muntenia au participat la un seminar 
online, organizat de Departamentul Comisiei 
Europene pentru Asistența Tehnică și al 
Schimbului de Informații, în colaborare cu 
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) 
Sud Muntenia, în cadrul proiectului TAIEX 
Peer2Peer, ce a avut scopul de a ajuta ADR Sud 
Muntenia să reorganizeze structurile interne 
pentru a-și putea îndeplini noile roluri și 
funcții de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Regional (POR) Sud 
Muntenia în perioada de programare 2021-2027.

Lectorii au oferit exemple de bune practici în ceea ce 
privește structurile de parteneriat în dezvoltarea pro-
gramului, guvernanța la nivel local, instrumentele utili-
zate în implementarea programului și sprijinul acordat 
beneficiarilor, și au răspuns întrebărilor participanților 
în sesiunile interactive.

În prima zi a seminarului, Daniela Ferrara, responsa-
bil de coordonarea programelor operaționale regiona-
le ale Fondului European de Dezvoltare Regională (FE-
DR) și ale Fondului Structural European (FSE) în regiu-
nea Emilia-Romagna din Italia, a prezentat cadrul legal 
și partenerial, politicile adoptate și structura programe-
lor implementate în regiunea Emilia-Romagna în exerci-
țiul financiar european 2014-2020, și a evidențiat dife-
rențele și provocările aduse de următoarea perioadă de 
programare, 2021-2027. Cu accent pe proiectarea evo-
luției Strategiei de specializare inteligentă 2021-2027 au 
fost expuse legături, conexiuni și modul de integrare a 
strategiei cu pregătirea Programului Operațional Regio-
nal Sud Muntenia 2021-2027.

Alte puncte importante de discuție au fost consulta-
rea publică și partenerială, exemplificată cu un meca-
nism adoptat începând cu anul 2015 de regiunea Emi-
lia-Romagna, Pactul pentru muncă și mediu, agreat de 
toți actorii implicați în viața publică a regiunii: adminis-
trație publică, universități, mediul de afaceri etc. și ca-
re oferă liniile directoare ale politicii privind dezvoltarea 
regiunii Emilia-Romagna și, de asemenea, diferitele for-
me de integrare a programării și managementului pro-
gramelor operaționale.

Kostas Raftopoulos, Șeful Unității de Management și 
Control B1 din cadrul Autorității de Management a Pro-
gramului Operațional Infrastructură de Transport, Me-

diu și Dezvoltare Durabilă din Grecia a adus în atenție mo-
dalități de finanțare a acțiunilor de consolidare a capacită-
ții administrative pentru autoritățile de gestionare a 
fondurilor europene și beneficiari, cu accent pe Regle-
mentările privind dispozițiile comune (CPR) 2021-2027.

În cea de-a doua zi a întâlnirii online Stefania Somma-
cal, coordonatorul proiectului „Asistență tehnică pentru 
Autoritatea de management a Programului Operațional 
Regional FEDR” pentru regiunea Emilia-Romagna din Ita-
lia, a oferit detalii despre structura organizatorică a Au-
torității de Management și experiența regiunii Emilia-Ro-
magna în ceea ce privește înființarea unui sistem de ma-
nagement și control în cadrul autorității. Au fost descrise 
proceduri cheie privind unele aspecte ale implementă-
rii programelor operaționale în regiunea Emilia-Romag-
na: lansarea finanțărilor (abordarea participativă, orien-
tări clare pentru solicitanți, respectarea obligațiilor de a-
jutor de stat); selectarea proiectelor (aplicarea criteriilor 
de selecție, procedurile de evaluare); activități de mana-
gement și control; prevenirea și gestionarea neregulilor 
și fraudelor și recuperarea fondurilor; sarcinile îndeplini-
te de Autoritatea de audit și descrierea relațiilor funcți-
onale dintre Autoritatea de gestionare și Autoritatea de 
audit în timpul implementării programelor operaționale.

Kostas Raftopoulos, Șeful Unității de Management și 
Control B1 din cadrul Autorității de Management a Pro-
gramului Operațional Infrastructură de Transport, Mediu 
și Dezvoltare Durabilă din Grecia a prezentat aspecte im-
portante privind implementarea programelor sectoriale în 
Grecia: activități de management și control; evaluarea ris-
curilor și îmbunătățirea sistemului de management și con-
trol prin acțiuni de consolidare a capacității administrative.

Prin publicarea OUG nr.122/31.07.2020, Agenția pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de ce-
lelalte șapte organisme similare existente la nivel nați-
onal, a devenit Autoritate de Management (AM) în ca-
drul viitorului exercițiu financiar 2021-2027, pentru Pro-
gramul Operațional Regional Sud Muntenia.

(continuare în pagina 5)

Seminar online pentru creșterea capacității administrative 
a ADR Sud Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 4)
Măsura are la bază necesitatea utilizării eficiente a 

fondurilor externe nerambursabile, subsidiaritatea pro-
cesului decizional, importanța corelării nevoilor rea-
le ale beneficiarilor cu obiectivele strategice europe-
ne, necesitatea simplificării procedurale și, nu în ultimul 
rând, principiul debirocratizării instituționale.

În calitate de AM, ADR Sud Muntenia va elabora Pro-
gramul Operațional Regional Sud Muntenia, va selecta 
operațiuni, va încheia contracte de finanțare, va efec-
tua plăți către beneficiari, va gestiona Programul, va im-
plementa acțiuni de prevenire și detectare a eventuale-
lor nereguli sau fraude, va asigura înregistrarea și sto-
carea în format electronic a datelor aferente operațiu-
nilor, va sprijini Comitetul de monitorizare a Programu-
lui Operațional Sud Muntenia și va elabora declarațiile 
de cheltuieli.

Dragomir SCRIPCĂ 
• 13 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 14 ianuarie, colegul nostru Dragomir 
SCRIPCĂ, expert Serviciul monitorizare proiecte 
POR, Direcția Organism Intermediar POR, împlinește 
13 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvol-
tare Regională Sud Muntenia!

Pe această cale, îl felicităm și-i mulțumim pentru 
competența profesională și pentru întreaga activita-
te desfășurată de-a lungul celor 13 ani în sprijinul be-
neficiarilor de fonduri Regio din județul Ialomița!

Marilena BARON 
• 21 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

Astăzi, 17 ianuarie, colega noastră Marilena BA-
RON, expert Serviciul monitorizare proiecte POR, Di-
recția Organism Intermediar POR, aniversează 21 de 
ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvolta-
re Regională Sud Muntenia!

Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pen-
tru atitudinea colegială și pentru expertiza profesio-
nală manifestate în întreaga activitate!

La Mulți Ani cu realizări personale și profesionale!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro


OPORTUNITĂȚI 
DE FINANȚARE

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro6

Info Regional Sud Muntenia #497
11 • 17 ianuarie 2021 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pu-
blicat noua variantă a Manualului de utilizare MyS-
MIS2014 Front Office – Gestionare cont și Cereri de fi-
nanțare, utilă pentru familiarizarea utilizatorilor cu apli-
cația și opțiunile de gestionare a contului, precum și cu 
modulul dedicat cererii de finanțare. 

Față de versiunea anterioară, manualul aduce mo-
dificări subcapitolului 1.4 Identificare electronică, crea-
rea unei entități juridice și asocierea la o entitate juridi-
că, respectiv clarificări în cazul subcapitolului 1.7 Înrola-
re la o persoană juridică. 

Documentul poate fi consultat urmând link-ul urmă-
tor: https://mfe.gov.ro/my-smis/.

Sursa: facebook.com/MinisterulInvestitiilorsiProiectelorEuropene

A fost publicată noua variantă
a Manualului de utilizare MySMIS 2014

Politica Agricolă Comună: Comisia Europeană publică lista potențialelor 
practici agricole care ar putea fi sprijinite prin schemele ecologice

Comisia Europeană a publicat joi, 14 ianuarie, o lis-
tă (link: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo-
od-farming-fisheries/key_policies/documents/fact-
sheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf) cu po-
tențiale practici agricole pe care schemele ecologice 
le-ar putea sprijini în viitoarea Politică Agricolă Comu-
nă (PAC). Această listă își propune să contribuie la dez-
baterea privind reforma PAC și rolul acesteia în atinge-
rea obiectivelor Acordului Verde European. 

Această listă îmbunătățește, de asemenea, transpa-
rența procesului de stabilire a planurilor strategice PAC 
și oferă fermierilor, administrațiilor, oamenilor de știință și 
părților interesate o bază pentru discuții ulterioare pri-
vind utilizarea cea mai bună a acestui nou instrument.

Parte a reformei PAC, în prezent în curs de negociere 
între Parlamentul European și Consiliu, schemele ecolo-
gice sunt un nou instrument conceput pentru a recom-
pensa fermierii care aleg să meargă mai departe în ce-
ea ce privește îngrijirea mediului și acțiunile climatice.

Viitoarea PAC va juca un rol crucial în gestionarea tran-
ziției către un sistem alimentar durabil și în sprijinirea 
fermierilor europeni din întreaga lume. Ecosistemele vor 
contribui în mod semnificativ la această tranziție și la 
obiectivele Pactului Verde.

Comisia a publicat strategiile „De la fermă la consu-
mator” și „Pentru Biodiversitate” în mai 2020. Comisia 
și-a prezentat propunerile pentru reforma PAC în 2018, 
introducând o abordare mai flexibilă, performantă și 
bazată pe rezultate, care ia în considerare condițiile și 
nevoile locale, în timp ce crește nivelul UE. ambiții în 

termeni de durabilitate.
Parlamentul European și Consiliul European au con-

venit asupra pozițiilor lor de negociere cu privire la re-
forma PAC la 21 și, respectiv, 23 octombrie 2020, per-
mițând începerea consultărilor tri-laterale la 10 noiem-
brie 2020.

Comisia joacă rolul deplin în cadrul negocierilor trilo-
gului PAC, ca intermediar onest între co-legiuitori și ca 
forță motrice pentru o mai mare durabilitate și pentru a 
îndeplini obiectivele Pactului Verde European.

Sursa: caleaeuropeana.ro

Foto: pixabay.com

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
http://caleaeuropeana.ro
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Corbii de Piatră, cea mai veche mănăstire rupestră 
din țara noastră, datează din secolul XIV și găzduiește și 
cel mai vechi ansamblu de pictură.

La aproximativ 50 de kilometri de Pitești și 170 km 
de București, într-una dintre cele mai frumoase comune 
din Argeș – Corbi, mai precis în satul Jgheaburi, se află o 
adevărată minune a artei într-o simbioză specială cu na-
tura. Ați auzit fără îndoială de Mănăstirea Corbii de Pia-
tră, cunoscută peste tot ca „biserica din piatră”, lăcașul 
de cult construit direct în stâncă, un loc special mențio-
nat în mai toate ghidurile turistice, asta și pentru că aici 
este și cel mai vechi ansamblu de pictură din România, 
realizat undeva în secolul al XIV-lea, înaintea celui de la 
Biserica Domnească de la Curtea de Argeș. 

Prima atestare documentară este la 23 iunie 1512, 
dar există informații certe conform cărora biserica a 
existat și înainte de această dată. La 23 iunie 1512, mo-
naha Magdalina – în mirenie Mușa, fiică și soție de boier, 
proprietară ereditară a moșiei de la Corbi, (re)înființează 
Mânăstirea de la Corbii de Piatră. Sfântul lăcaș a primit 
hramul „Adormirea Maicii Domnului” și a fost închinată 
domnitorului Neagoe Basarab. Astfel, locașul capătă în-
că de la (re)înființare statutul de mănăstire domnească. 

Mănăstirea rupestră de la Corbii de Piatră a fost să-
pată într-un perete masiv de stâncă, înalt de circa 30 
m și lung de 14,5 m. În 1897, în timpul slujbei de Învi-
ere, peretele vestic al naosului s-a surpat, nerănind pe 
nimeni. În vara aceluiași an, credincioșii au adus niște 
meșteri italieni cioplitori în piatră de la Albeștii de Muș-

cel pentru a reconstrui peretele surpat. Biserica este 
deosebit de valoroasă, nu numai prin felul în care a fost 
implantată în stâncă, ci și prin pictura care o împodo-
bește, despre care specialiștii afirmă că este în cea mai 
pură tradiție bizantină, datând din secolul al XIV-lea sau 
chiar mai devreme.

Deasupra peretelui vestic al bisericii rupestre este 
amplasată o cruce de tip latin cu capitel piramidal de-
tașabil de la anul 1761. La aproximativ 280 m de bise-
rică se află piatra și stânca haiducului corbean Zdrelea.

Corbii de Piatră este singurul lăcaș de cult din Roma-
nia care are două altare funcționale pe același naos. A 
existat supoziția că cele două altare ar fi fost construite 
pentru a servi atât cultului ortodox, cât și celui catolic. 
Însă aspectul lor bizantin infirmă această supoziție, îm-
pingând vechimea construcției în primul mileniu al erei 
creștine. Există voci între specialiști care plasează săpa-
rea acestui locaș chiar în vremea persecuțiilor împotri-
va creștinilor. Argumentul lor ar fi intrarea minusculă în 
biserică (sub 1 metru înălțime), care ar fi fost perfect 
adaptată acelor vremuri și ușor de camuflat.

Din centrul comunei până la mănăstire faci pe jos 
vreo 20 de minute, timp suficient ca să admiri peisa-
jul superb, cu multă verdeață, case frumoase și oameni 
gospodari. Cele câteva zeci de trepte care duc până la 
biserica săpată în piatră sunt uzate de patina timpului și 
fac urcarea o mică aventură. Însă priveliștea și lăcașul 
de cult merită orice efort.

Sursa: adevărul.ro

Corbii de Piatră, cea mai veche mănăstire rupestră
din România

Foto: corbiidepiatra.roFoto: lataifas.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
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Potrivit informațiilor furnizate de primăria orașului, 
Sala Sporturilor din Mioveni va fi finalizată în primă-
vara acestui an, iar din luna mai va putea fi folosită de 
către echipa de handbal feminin, urmând ca din toam-
nă să primească și elevii școlilor din oraș.

Sala polivalentă modernă, va îndeplini standarde-
le naționale și internaționale pentru organizarea de 
competiții sportive indoor. În prezent, se lucrează la 
finalizarea pereților cortină și a tâmplăriei exterioare 
și continuă finisajele atât la exterior, cât și la interior; 
se lucrează la rețelele de instalații exterioare și se exe-
cută circuitele electrice pentru iluminat. Sala va pu-
tea găzdui meciuri de handbal, baschet, volei, tenis de 
câmp și competiții de gimnastică.

Sursa: evenimentulmuscelean.ro

Lucrări avansate
la Sala Sporturilor din Mioveni

Universitatea „Valahia” din Târgoviște 
a avut onoarea de a primi miercuri, 13 

ianuarie 2021, vizita Excelenței Sale, doamna 
Ingrid Kressel, Ambasador Extraordinar și 
Plenipotențiar al Republicii Estonia în București.

Cu ocazia primei sale vizite oficiale în fosta reședin-
ță domnească ambasadorul eston s-a întâlnit cu mem-
bri ai conducerii universității și a explorat posibile co-
laborări între Universitatea „Valahia” și instituții de în-
vățământ superior și de cercetare din Estonia și Am-
basada Republicii Estonia la București. Au fost identi-
ficate oportunități de colaborare în vederea realizării 
unor proiecte ambițioase în domeniile cercetării isto-
riei, digitalizării și în cel al educației. Universitatea „Va-
lahia” din Târgoviște este o universitate comprehen-
sivă, angajată în politici de internaționalizare și de lăr-
gire a ofertei sale de studii în limbi străine, pregătită 
pentru extinderea cooperării la nivel educațional, în 
contextul provocărilor actuale.

Sursa: targovistenews.ro

Ambasadorul Republicii 
Estonia a vizitat 

Universitatea Valahia
din Târgoviște

Proiectul „Intră în cercul solidarITății”, desfășurat 
de Ecotic și GreenWEEE, cu sprijinul Asociației Produ-
cătorilor și Distribuitorilor de Echipamente de Techno-
logia Informației și Comunicațiilor, Școala Informală de 
IT, Ateliere fără Frontiere și RFI și-a anunțat câștigăto-
rii. 14 beneficiari, printre care școli, biblioteci și cluburi 
ale copiilor, din mediul urban și rural, au primit echipa-
mente IT menite a le facilita participarea la școala on-
line. Printre cei 14 beneficiari este și Grădinița cu Pro-
gram Normal nr. 3, Câlnău, din comuna Frumușani, ju-
dețul Călărași.

Ca urmare a nevoii crescânde de echipamente IT în 
școli, Ecotic a decis prelungirea posibilității de donații 
de echipamente IT de către companii mari și mici pe 
tot parcursul anului, prin completarea formularul de 
la adresa https://www.ecotic.ro/formular-inscriere-in-
tra-in-cercul-solidaritatii/.

Sursa: observatorcl.info

Grădiniță
din comuna Frumușani, 

dotată cu echipamente IT 
prin proiectul

„Intră în cercul solidarITății”

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publi-
că proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea in-
dicatorilor tehnico – economici ai investiției din portul 
Giurgiu. Acesta este amplasat pe malul stâng al fluviu-
lui Dunărea, în zona kilometrului 489 – 497 și este in-
clus în rețeaua centrală de porturi TEN-T.

Din cauza vechimii mari a construcțiilor de acosta-
re existente, cu durata de serviciu normată expirată, 
a exploatării intensive și a schimbării climei, cheurile 
și accesoriile lor sunt grav deteriorate. Proiectul de in-
vestiții prevede refacerea instalațiilor portuare și a gu-
rilor de acces în port, valoarea lucrărilor ridicându-se 
la 113.932.884 lei, inclusiv TVA. Finanțarea se asigură 
din fondurile externe nerambursabile, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 și de la 
Bugetul de Stat.

Sursa: cugetliber.ro

Portul Giurgiu
intră într-un program

de investiții

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU
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Săptămâna trecută, Consiliul Județean Ialomița a 
apro bat în ședință extraordinară participarea Spitalu-
lui Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiec-
tului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sani-
tare COVID-19”.

Valoarea investiției este de 13,9 milioane de lei, iar 
banii vor fi asigurați din fonduri europene accesate în 
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
(POIM), din Axa 9. Scopul principal al proiectului îl re-
prezintă achiziția de echipament de înaltă performan-
ță pentru lupta împotriva COVID-19.

Sursa: independentonline.ro

Spitalul Slobozia
va cheltui

13,9 milioane de lei 
pentru creșterea 

capacității de gestionare 
a crizei sanitare

COVID-19

La Primăria Câmpina este în curs de elaborare Stra-
tegia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021-2027, 
document care va sta la baza viitoarei direcții de dez-
voltare a localității. În vederea realizării unei strategii 
de dezvoltare locală care să reflecte nevoile și gradul 
de mulțumire al populației privind condițiile existente, 
precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, primăria 
face apel la cetățeni să vină cu propuneri de proiecte, 
completând un chestionar online, care poate fi acce-
sat extrem de ușor. Documentul strategic va juca un 
rol extrem de important în accesarea de fonduri eu-
ropene pentru perioada 2021-2027 și nu numai, peri-
oadă în care municipalitatea speră să atragă finanțări 
pentru dezvoltarea Câmpinei și îmbunătățirea calită-
ții vieții locuitorilor ei prin proiecte de mobilitate ur-
bană, regenerare urbană, patrimoniu, turism, sănăta-
te sau educație.

Formularul pentru consultarea publică poate fi 
accesat la următorul link: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfRRDvA0JxctrjXK36imiQxn2PE-
1Ne1mPTLN-FGrTCexPcchQ/formResponse.

Sursa: campinatv.ro

Locuitorii
municipiului Câmpina 
pot propune proiecte 

pentru dezvoltarea 
localității

IALOMIȚA

PRAHOVA
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A început reabilitarea Cinematografului Flacăra! 
Compania Națională de Investiții „CNI” S.A., în calitate 
de investitor, a dispus începerea lucrărilor în data de 
11 ianuarie 2021 la obiectivul de investiții „Reabilita-
rea, modernizarea și dotarea Cinematografului Flacă-
ra din Municipiul Turnu Măgurele”.

Valoarea totală a investiției este de 15.849.812,26 
lei, din care contribuția Primăriei Municipiului Turnu 
Măgurele este de 160.867,68 lei, iar durata de execu-
ție a lucrărilor este de 18 luni.

Sursa: turnucustiri.ro

Primăria
Turnu Măgurele 

reabilitează 
cinematograful

Flacăra

TELEORMAN
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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.

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia,
Direcția Dezvoltare și Comunicare, 
Serviciul Helpdesk & Biroul Comunicare
• Daniela TRAIAN, director, 
• Cristina RADU, șef Serviciu Helpdesk, 
• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare , 
• Mădălina CILIBEANU, 
• Alexandra POPA, 
• Fabiola MANEA, 
• Șerban GEORGESCU, 
• Mircea MARINACHE,

Email comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro

Data publicării 18 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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