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În data de 11 octombrie,»
reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia au participat, la
Giurgiu, la cea de-a treia ediţie a
Conferinţei Internaţionale „Strategia
pentru Regiunea Dunării – prezent și viitor.
Politici de dezvoltare socială, academică
și a mediului de afaceri (trei ani de la
adoptarea Strategiei Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării – SUERD)”.

Evenimentul a fost organizat de fundaţia „Gru -
pul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă”,
în colaborare cu Primăria municipiului Giurgiu şi Con -
siliul judeţean Giurgiu.

la Strategia uE pentru regiunea Dunării parti -
cipă 14 state: românia, Austria, Bulgaria, Croaţia,
Germania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Bosnia şi Her -
ţegovina, moldova, ucraina, muntenegru, ungaria.
încă de la adoptare, din 24 iunie 2011, SuErD şi-a
propus, ca principal obiectiv, dezvoltarea poten ţia -
lului economic şi îmbunătăţirea condiţiilor de me-
diu ale regiunii. totodată, încurajează cooperarea
pe termen lung, atât între autorităţile locale şi re-
gionale, cât şi între autorităţi, mediul privat şi OnG-
uri, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea
regiunii.

„Sunt patru piloni ai Strategiei Dunării, cu 11
domenii prioritare, şi am recomandat tuturor au-
torităţilor locale din cadrul regiunilor riverane Du-
nării ca, în cadrul fiecărui aparat propriu, să forme -
ze un grup care să ţină legătura şi să fie permanent
la curent cu noutăţile şi posibilităţile de finanţare
în cadrul Strategiei Dunării.”, a declarat ministrul
liviu Dragnea.

în cadrul SuErD pot fi finanţate proiecte din
domenii diverse, precum infrastructura de trans-
port (poduri sau alte posibilităţi de traversare a
râului; reabilitarea infrastructurii portuare şi dez-
voltarea de noduri intermodale şi logistice), edu -
ca ţie şi formare, dezvoltarea reţelelor de aşezări
(conexiune între fluviul Dunărea şi Bucureşti; fa-
cilitarea cooperării transfrontaliere între oraşele
pereche româneşti şi bulgăreşti de-a lungul Dună-

rii, dezvoltare urbană şi rurală), mediu (prevenirea
şi gestionarea riscurilor naturale, conservarea şi
protecţia ariilor protejate rurale de-a lungul flu-
viului Dunărea, mai ales din Delta Dunării), infras-
tructura socială şi de sănătate în judeţele adia-
cente Dunării, precum şi economie (valorificarea
potenţialului agricol, energetic, turistic, inclusiv pro -
tecţia şi dezvoltarea patrimoniului cultural şi natu -
ral al zonei Dunării, sprijinirea Imm).

la conferinţa de vineri au participat repre -
zentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale,
ai Ambasadei Bulgariei în românia şi ai mediului
de afaceri.

Sursa: www.mdrap.ro

Proiectele pentru Strategia Dunării reprezintă
o prioritate pentru perioada 2014 - 2020

liviu Dragnea, viceprim-ministru

la conferinţa de vineri au participat repre zentanţi ai autorităţilor
publice locale şi centrale, ai Ambasadei Bulgariei în românia şi ai
mediului de afaceri

http://www.mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Foto arhivă

Agenţia pentru»
Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în calitate de
Organism Intermediar
pentru Programul
Operaţional Regional,
organizează miercuri, 16
octombrie, primul
eveniment din acest an
destinat mass-mediei din
regiunea Sud Muntenia, în
cadrul căruia vor fi vizitate
locurile de implementare a
unor proiecte derulate prin
Regio.

Prima vizită în teren va fi or-
ganizată în judeţul Ialomiţa, la se -
diile a două societăţi comerciale
şi la Centrul de îngrijire şi asis ten -
ţă din Slobozia.

Scopul acestei acţiuni este de
a prezenta mass-mediei din Ialo-
miţa stadiul implementării proiec -
te lor şi, implicit, impactul regio la
nivelul judeţului.

Cele trei proiecte finanţate
în cadrul regio, ce vor fi promova -
te miercuri, sunt următoarele: 

Dezvoltarea microîntreprin -1.
derii AlPHA GrOuP S.r.l., prin a -
chiziţia unor echipamente per-
formante pentru activitatea of-
talmologică – beneficiar: S.C. Al-
PHA GrOuP S.r.l.;

Extindere, reabilitare ter-2.
mică şi dotare centru îngrijire şi
a sistenţă municipiul Slobozia, jude -
ţul Ialomiţa – beneficiar: Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa;

Achiziţionare aparat tipă-3.
rit true Press 344 rl – beneficiar:
S.C. rOtAtIP S.r.l..

ADR Sud Muntenia, în vizită
împreună cu jurnaliştii la

proiectele finanţate prin Regio
din judeţul Ialomiţa

Gheorghe Badea,
preşedintele
Camerei de Comerţ
şi Industrie Argeş

într-un interviu acordat unei publica -
ţii argeşene, domnul Gheorghe Badea,
preşedintele Camerei de Comerţ şi In -
dustrie Argeş şi, totodată, unul dintre
cei mai importanţi oameni de afaceri
din zonă, a declarat privitor la stadiul
absorbţiei fondurilor europene de că -
tre mediu privat argeşean următoarele:

„La acest capitol nu cred că există
o imagine statistică de ansamblu pen -
tru toate tipurile de programe de fi-
nanţare pe judeţe, cu atât mai mult
cu cât un om de afaceri din Argeş
poate să acceseze fonduri şi în alt ju-
deţ/ regiune. Cunosc însă opiniile oa -
menilor de afaceri care şi-au asumat
riscurile accesării de fonduri europe -
ne. Regretabil a fost sistemul creat
pentru accesarea fondurilor la nive-
lul ministerelor, acolo unde birocra-
ţia a atins cote alarmante! Cu totul
altfel a fost situaţia ADR-urilor, ca -
re, fiind apolitice şi funcţionând pe
principiile ONG-urilor, şi-au făcut foar -
te bine treaba. Ştiu că se lucrează a -
cum la un nou sistem de atragere de
fonduri: mi-aş dori ca acesta să asis -
te la un proiect de la intrare la ieşi re,
să dirijeze întreaga activitate de la ni -
velul unei singure instituţii şi să an-
gajeze profesionişti capabili să cu-
noască şi să înţeleagă bine regulile,
să nu te mai întoarcă din drum pentru
o virgulă! În altă ordine de idei, să ve -
dem, totuşi, şi partea plină a paha-
rului: fondurile europene au fost o
gură de oxigen pentru acei oameni
de afaceri care au ştiut ce vor!”.

Sursa: ziarulargesul.ro

DECLARAŢIA SĂPTĂMÂNII

http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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820 milioane de lei -
împrumut pentru

plata beneficiarilor
de fonduri europene

Guvernul României»
a aprobat în şedinţa de
miercuri, 9 octombrie, un
nou împrumut de la
Trezoreria Statului pentru
a pune la dispoziţia
Autorităţilor de
management ale
programelor operaţionale
sumele necesare pentru
achitarea cererilor de
rambursare şi cererilor de
plată depuse de beneficiari.

„Guvernul României a apro-
bat un nou împrumut cu o valoa -
re de 820 de milioane de lei pen-
tru plata beneficiarilor de fon-
duri europene. Astfel, valoarea
cumulată a împrumuturilor din
Trezorerie alocate în acest an
pentru efectuarea de plăţi către
beneficiari se ridică la aproxima-
tiv 7 miliarde de lei. Acum, când
avem toate programele opera-
ţionale deblocate, trebuie să in-
tensificăm plăţile către benefi-
ciari, să continuăm simplificarea
sistemului şi să atragem sume
cât mai mari din fondurile euro-
pene alocate pentru România”,
a declarat ministrul fondurilor
europene, Eugen teodorovici.

împrumutul aprobat în şedin -
ţa de Guvern din data de 9 oc-
tombrie a.c. va fi folosit pentru e -
fectuarea de plăţi către beneficia -
rii de fonduri contractate prin in-
termediul a patru programe: Pro-

gramul Operaţional regional, Pro -
gramul Operaţional Sectorial Dez -
voltarea resurselor umane, Progra -
mul Operaţional Sectorial mediu,
respectiv Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Adminis-
trative.

Pentru efectuarea de plăţi
către beneficiarii Programului Ope -
raţional regional a fost alocată o
sumă de aproape 290 milioane de
lei. în acelaşi timp, pentru achita -
rea sumelor eligibile datorate be -
neficiarilor Programului Operaţio -
nal Sectorial Dezvoltarea resur-
selor umane au fost alocate fon-
duri cu o valoare de circa 250 mi-
lioane de lei, iar pentru efectua-
rea de plăţi către beneficiarii Pro -
gramului Operaţional Sectorial me-
diu a fost aprobată o sumă de a -
proximativ 248 milioane de lei.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Guvernul
a aprobat

noul Program
de Garantare
a Creditelor

pentru IMM-uri
în şedinţa din data de 9 oc-

tombrie, Guvernul a adoptat Or-
donanţa de urgenţă prin care s-a
aprobat Programul de garantare
a creditelor pentru Imm-uri, în li-
mita unui plafon de garantare de
2 miliarde de lei. Potrivit Guver-
nului, prin acest program se ur-
măreşte încurajarea şi stimula-
rea Imm-urilor pe o perioadă de
36 de luni de la intrarea în vigoa -
re a ordonanţei. Programul con-
stă în acordarea către Imm-uri a
unei linii de credit pentru capital
de lucru, garantată de stat, în pro -
porţie de maxim 50% din valoa-
rea finanţării. Valoarea maximă a
unui credit garantat este de 5 mi -
lioane de lei/ Imm.

De asemenea, actul norma-
tiv instituie un mecanism de ga-
rantare în baza căruia mfP este
autorizat să mandateze fnGCImm,
în vederea emiterii de garanţii în
numele şi în contul statului, în fa -
voarea instituţiilor de credit care
urmează să acorde credite Imm-
urilor eligibile în cadrul Programu -
lui din titlu. Prin acest Program se
urmăreşte crearea unei flexibili -
tăţi mai mari şi reducerea timpu -
lui necesar acordării finanţărilor.

Actul normativ a fost adop-
tat la două zile după publicarea
sa spre dezbatere publică de că-
tre ministerul finanţelor Publice,
deşi termenul pentru transmite-
rea sugestiilor a fost de 10 zile. 

Sursa: fonduri-structurale.ro

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor
europene

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3
„Pro movarea potenţialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii a -
tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de
euro este distribuită la nivel naţional.

* * *
OrGAnISmul IntErmEDIAr PEntru turISm:

ministerul Economiei, Direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bu-
cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro

Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 14 octombrie 2013, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare regională Sud muntenia
au fost depuse 891 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin regio - Programul Ope-
raţional regional, Planul Integrat de Dezvoltare ur-
bană pentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – municipiul

Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până în prezent au fost semnate 514 contracte
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.948.048.730, 26 lei. Din cele 514 contracte
semnate, 36 de proiecte au fost reziliate.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru regio şi are
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
mai multe detalii despre posibilităţile
de finanţare din regio puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
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http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Comisia Europeană a decis reluarea plăţilor
prin Programul Operaţional Sectorial

„Creșterea Competitivităţii Economice”
Comisia Europeană»

a decis, în data de 8
octombrie a.c.,
deblocarea Programului
Operaţional Sectorial
„Creșterea
Competitivităţii
Economice” (POS CCE),
ca urmare a măsurilor
implementate de
Guvernul României.

„Decizia Comisiei Europene
de a relua plăţile prin POS CCE
este un succes al Guvernului Ro-
mâniei, care a luat toate măsu-
rile necesare pentru a remedia
deficienţele din trecut, din pe-
rioada 2009 - 2011. POS CCE este
unul dintre cele mai importante

programe prin care România be-
neficiază de fonduri europene ca -
re susţin mediul privat. Acum, când
toate programele operaţionale
sunt deblocate, obligaţia noas-
tră este să atragem sume cât mai
mari într-un timp cât mai scurt”,
a declarat ministrul fondurilor
europene, Eugen teodorovici. 

Guvernul româniei a luat o
serie de măsuri pentru a înde-
plini recomandările Comisiei Eu-
ropene, un exemplu în acest sens
fiind începerea în luna august
a.c. a evaluării a circa 4.000 de ce -
reri de finanţare, depuse începând
cu anul 2011. Evaluările sunt rea-
lizate de experţi independenţi,
cooptaţi de ministerul fondurilor
Europene, în cadrul „Acordului ca -
dru de prestări servicii pentru a -

sigurarea unor experţi care să vi -
nă în sprijinul autorităţilor de
management pentru instrumen-
tele structurale”.

„În această toamnă au fost
semnate deja peste 500 de con-
tracte cu beneficiari din mediul
privat, cu o valoare cumulată de
peste 100 milioane de euro. În
pe  rioada imediat următoare vor
fi semnate, tot cu beneficiari din
me diul privat, contracte de fi -
nanţa re în valoare de 200 mili -
oane de euro”, a declarat minis-
trul fondu rilor europene, Eugen teo -
dorovici.

Fondurile europene aloca -
te României prin intermediul POS
CCE se ridică la peste 2,5 mili -
arde de euro.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Sediul Comisiei Europene

IN
FO
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http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Patrimoniul natural, cultural şi istoric,
promovat prin Programul de Cooperare

Transfrontalieră România - Bulgaria
în data de 8 octombrie, la sediul Biroului re-

gional pentru Cooperare transfrontalieră Călăraşi
pentru Graniţa românia - Bulgaria, în prezenţa di-
rectorului executiv, nicoleta mincu, şi a şefului Se-
cretariatului tehnic Comun, Bogdan muşat, s-a
semnat un nou contract de finanţare în cadrul Pro-
gramului de Cooperare transfrontalieră românia -
Bulgaria 2007 - 2013, ce are ca obiectiv dezvolta-
rea economică durabilă a regiunii de graniţă prin
promovarea turismului integrat, precum şi apro -
pierea cetăţenilor din judeţele Dolj şi mehe dinţi de
cetăţenii din districtul Vratsa şi Vidin, prin cooperarea
şi promovarea patrimoniului natural, cultural şi istoric.

Proiectul „Reţea de Turism Integrat Transfron-
talier”, ce urmează a fi implementat de fundaţia
„Acţiunea Ecologică Română” din Craiova, în calita -

te de partener lider, alături de municipalitatea Hay -
redin din Bulgaria, comuna Bucovăţ, Dolj, Arhiepis -
copia Craiovei şi oraşul Bechet, Dolj din românia,
are un buget total de 780 mii de euro. Acesta se va
concretiza în realizarea unei reţele de turism in-
tegrat transfrontalier, amenajarea parcului ecolo-
gic Bucovăţ din Dolj, precum şi realizarea unei
strategii de dezvoltare a turismului integrat.

Pentru partenerii implicaţi în implementarea
proiectului, Programul de Cooperare transfronta-
lieră românia - Bulgaria 2007 - 2013 reprezintă o
sursă de finanţare nerambursabilă semnificativă
pentru promovarea culturală. Proiectul contribuie
la creşterea interesului turistic şi cultural în Dolj,
mehedinţi, Vidin şi Vratsa.

Sursa: cbcromaniabulgaria.eu

Semnarea contractului pentru proiectul „Reţea de Turism Integrat Transfrontalier”

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ioana Mincă, adolescenta din Piteşti
care a cucerit turneul de tenis Masters în Italia

tenismena Ioana mincă, în vârstă de 15 ani,
este legitimată la lPS Piteşti. Pregătită de Cosmin
mica şi avându-l coordonator pe cunoscutul Gabriel
Săndulescu, Ioana a avut un parcurs perfect în ul-
tima perioadă, ceea ce demonstrează că tenisul
piteştean are nu doar trecut, ci şi prezent, şi viitor.
la începutul acestei luni, argeşeanca a câştigat în
Italia, turneul Masters (turneul Campionilor) la ni-
velul juniorilor, categoria de vârstă sub 16 ani, o
competiţie similară cu cea a seniorilor. la acest
turneu s-au întâlnit cei mai buni opt jucători under
16 din Europa, la masculin şi feminin, iar românia
a fost reprezentată de trei fete şi un băiat. Ioana,
care a făcut parte din delegaţia ţării noastre, a
reuşit să se impună în această competiţie fără să

piardă niciun set în cele trei partide jucate pe tă-
râm italian.

la prestigiosul turneu, Ioana mincă a ajuns
graţie rezultatelor excelente din acest an, în care
a câştigat o serie de turnee importante. Ioana a
câştigat pe bandă rulantă nu mai puţin de patru
turnee de referinţă (la Cluj, în macedonia – două
şi la Balş). Până aici, drumul sportivei originare din
Piteşti a fost presărat în ultimul an de o serie de
alte succese obţinute la turnee din ţară şi străină-
tate.

Graţie rezultatelor de excepţie din ultimul an,
la scurt timp după încheierea turneului din Italia,
Ioana mincă a fost luată deja în vizor de trei Aca-
demii de tenis din Europa.

Ioana mincă, tenismena de 15 ani din Piteşti, a câştigat turneul Masters din Italia concurând cu cei mai buni opt jucători under 16 din Europa

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


în acest an, municipiul Piteşti a avut cel mai ma -
re buget de venituri şi cheltuieli din istorie. Acest
lucru s-a datorat în special fondurilor europene
atrase pentru mai multe proiecte incluse în Planul
Integrat de Dezvoltare urbană, în total fiind vorba
de finanţări de circa 39 milioane de euro. 

Până în prezent au fost finalizate mai multe in -
vestiţii importante, ce vizează următoarele obiecti -
ve: parcul lunca Argeşului, care a costat aproxima -
tiv 9 milioane de euro; o bază de agrement în tri-
vale, ce a avut o valoare de peste două milioane de
lei); biobaza de la Smeura pentru câini (1,6 milioa -
ne de lei); un sediu pentru arhiva primăriei, cu con -
diţii de top pentru păstrarea documentelor; 700 de
noi locuri de parcare; construirea a 10 noi centrale

de cartier; darea în folosinţă a unei parcări la fostul
Bowling. Acestea se adaugă reparaţiilor de străzi,
amenajărilor de trotuare şi altor lucrări de mai mică
anvergură realizate de Primăria municipiului Piteşti.

recent, primăria a dat în folosinţă partea ca-
rosabilă a podului peste râul Argeş, aflat în reabi-
litare cu fonduri regio. Investiţia totală presupune
şi o serie de lucrări de consolidare sub pod (12,6
milioane de lei), iar acestea se vor termina în apro-
ximativ do uă luni. tot în lucru este şi podul peste
râul Doamnei, investiţia urmând a fi finalizată în
jurul datei de 20 noiembrie. în prezent sunt, toto-
dată, în lucru şi alte centrale termice de cartier,
dar şi unele amenajări la Zoo.

Sursa: ziarulargesul.ro
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Proiectele din cadrul Planului
Integrat de Dezvoltare Urbană Piteşti,

realizate cu fonduri europene 

Argeş

Grupul de Acţiune locală (GAl) Valea mostiştei
anunţă lansarea, în perioada 9 octombrie – 11 noiem-
brie, a sesiunii de cereri de proiecte pentru măsura
41.111 „Formare profesională, informare şi consultan -
ţă”din Planul de Dezvoltare locală a GAl Valea mostiştei.

Beneficiari eligibili sunt entităţile publice sau
private care activează în domeniul informării, edu-
cării, formării şi consultanţei. fondurile disponibile
pentru această măsură sunt în valoare totală de
36.000 de euro. Depunerea proiectelor se face la se-
diul GAl din str. nicolae titulescu, nr. 7 (Complex
Service), oraş lehliu-Gară, judeţul Călăraşi.

Beneficiarii eligibili pentru măsura 41.121 „Spri-
jin pentru creşterea valorii economice a exploata ţi -
ilor” din Planul de Dezvoltare locală a GAl Valea
mostiştei sunt microîntreprinderi şi Imm-uri, PfA-uri,
II-uri, If-uri, forme asociative, ferme de semi-sub -
zistenţă (2-8 uDE). fondurile disponibile nerambur-
sabile alocate pentru acest domeniu de finanţare
sunt în valoare totală de 129.585 de euro.

în ceea ce priveşte măsura 41.312 „Sprijin pen-
tru crearea de microîntreprinderi din sectoarele non-
agricole, în special meşteşuguri şi servicii pentru po -

pulaţie” din Planul de Dezvoltare locală a GAl Valea
mostiştei, beneficiarii eligibli sunt: microîntreprin-
deri şi persoane fizice, care se angajează să se au-
torizeze cu un statut minim de persoană fizică auto-
rizată până la semnarea contractului de finanţare.
fondurile totale disponibile nerambursabile alocate
în această sesiune sunt în valoare totală de 432.520
de euro, din care 206.152 de euro pentru proiecte
ce vizează prestări servicii şi 226.368 pentru proiecte
care vizează producţie bunuri.

Pentru depunerea proiectelor în cadrul măsurii
421 „Proiecte de Cooperare” din Planul de Dezvol-
tare locală a GAl Valea mostiştei, beneficiarii eligibili
sunt: GAl-uri, grupuri/ parteneriate, care funcţio -
nea ză după principiul şi metoda lEADEr şi 3 GAl-uri
(GAl Valea mostiştei şi alte două GAl-uri). fondurile
disponibile nerambursabile alocate în această se-
siune pentru măsura 421 sunt în valoare totală de
34.000 de euro.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derula-
rea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului,
disponibil pe www.valeamostistei.ro şi www.apdrp.ro.

Sursa: www.argumentpress.ro

GAL Valea Mostiştei relansează măsurile
de finanţare 41.111, 41.121, 41.312 şi 421

Călăraşi

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


Patru nave multifuncţionale în acţiuni de pro-
tecţie a mediului ce vor fi folosite în porturile Că-
lăraşi, Drobeta turnu Severin, Giurgiu şi Cernavodă
au fost lansate joi, 10 octombrie, la apă, în pre-
zenţa premierului Victor Ponta.

Cele patru nave au fost achiziţionate de către
Compania naţională Administraţia Porturilor Dună-
rii fluviale S.A. Giurgiu, prin accesarea de fonduri
europene în cadrul unui proiect privind sistemul
de preluare şi prelucrare reziduuri de nave şi in-
tervenţie în caz de poluare pe Dunăre.

Evenimentul a avut loc la Şantierul naval Giur-
giu, în prezenţa a numeroase oficialităţi centrale
şi locale, parlamentari, precum şi reprezentanţi
mass-media.

Sursa: giurgiuveanul.ro
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S-a inaugurat podul de la Ioneşti,
obiectiv de infrastructură foarte important

pentru sudul judeţului Dâmboviţa
joi, 10 octombrie, s-a inaugurat podul de la

Ioneşti de peste râul Argeş, care face legătura între
Găeşti şi Autostrada Bucureşti – Piteşti şi celelalte
localităţi din sudul judeţului. în anul 2004, în urma
unei viituri puternice, vechiul pod a fost distrus. A
fost construit un pod metalic, cu termen de garan-
ţie până în 2006, dar acesta a rezistat până mai
acum câteva săptămâni, deşi în zilele cu vreme ne-
favorabilă şi cu precipitaţii abundente, circulaţia
era deviată.

în anul 2011, CnADnr – Direcţia regională de
Drumuri şi Poduri a început construirea unui pod
nou la Ioneşti, obiectiv de infrastructură foarte im-
portant pentru sudul judeţului Dâmboviţa.  în anul
2009 au început lucrările de proiectare la acest
pod, iar în 2011 au început lucrările de execuţie
la pod. Valoarea proiectului a fost de 23.644.029
de lei, finanţare de la bugetul de stat prin CnADr. 

Sursa: tvpartener.ro

Dâmboviţa

S-au lansat la apă
patru nave multifuncţionale în acţiuni

de protecţie a mediului la Şantierul Naval Giurgiu 

Giurgiu

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


Asociaţia Centrul de Resurse şi»
Informare pentru Profesiuni Sociale
(CRIPS), în colaborare cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa, a organizat
la sfârşitul lunii septembrie, seminarul
judeţean cu tema „Dezvoltarea
parteneriatului public - privat în
judeţul Ialomiţa pentru furnizarea
unor servicii sociale de calitate”.

Seminarul s-a desfăşurat în cadrul proiectului
„Parteneriat public - privat pentru calitate în fur-
nizarea de servicii sociale în judeţele Alba, Boto-
şani şi Ialomiţa”, finanţat din fondul Social Euro-
pean, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Ca-
pacităţii Administrative 2007 - 2013.

la eveniment au participat atât reprezentan-
ţii organizaţiilor neguvernamentale judeţene im-
plicate în cursul de formare din cadrul proiectului
- fundaţia new-life, Asociaţia „Ajutaţi-ne să în-
ţelegem lumea”, Asociaţia Socio-Culturală „Matei

Basarab” Slobozia, Asociaţia naţională a Surzilor
din românia - filiala Ialomiţa, Organizaţia pentru
Copii şi Adulţi cu nevoi Speciale „Trebuie” – filiala
Ialomiţa şi fundaţia „Cuvioasa Paraschiva”, cât şi
reprezentanţi ai altor OnG-uri ialomiţene: funda-
ţia „Floarea Ialomiţeană”, Asociaţia „Din inimă
pentru aproapele” şi Asociaţia „Involve”. De ase-
menea, au participat reprezentanţi ai unor insti-
tuţii publice locale – Primăria Slobozia – Serviciul
Public de Asistenţă Socială, Agenţia judeţeană
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa, Inspec-
toratul judeţean de jandarmi Ialomiţa, Direcţia
judeţeană pentru tineret şi Sport Ialomiţa, Centrul
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Ialo-
miţa, Serviciul de Probaţiune de pe lângă tribuna-
lul Ialomiţa şi specialişti din cadrul DGASPC Ialo-
miţa.

Evenimentul a reprezentat un pas important
în activitatea de dezvoltare a parteneriatului pu-
blic - privat în domeniul social, participanţii ma-
nifestându-şi interesul de a continua această acti-
vitate prin întâlniri viitoare şi acţiuni comune.

Sursa: www.ziarulialomita.ro
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Seminarul „Dezvoltarea parteneriatului
public - privat în judeţul Ialomiţa pentru furnizarea

unor servicii sociale de calitate”

Ialomiţa

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


Centrul de primire în regim de urgenţă „Cire-
şarii” din Ploieşti a fost reabilitat şi modernizat cu
fonduri europene prin programul regio, în baza
unui contract de finanţare semnat în iulie 2011. 

Proiectul, demarat în mandatul trecut, a con-
stat în reamenajarea clădirii, prin majorarea ca-
pacităţii de primire de la 20 la 50 de copii. Valoa-
rea totală a contractului de finanţare a fost de
peste 8,6 milioane de lei, din care valoarea eligi-
bilă a fost de 6,9 milioane de lei. în final, valoarea
totală a investiţiei a fost de 3.782.457,82 lei, fără
tVA, din care contribuţia uE de 3.648.180,57 lei,
iar 134.277,25 lei a reprezentat contribuţie pro-
prie. Durata de implementare a proiectului a fost
de 24 de luni, respectiv 12.07.2011 - 12.07.2013.

Sursa: www.observatorulph.ro
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Ziua Recoltei la Alexandria
Primăria municipiului Alexandria a organizat

săptămâna trecută, în perioada 10 - 13 octombrie,
o serie de manifestări sub genericul Ziua recoltei.
Pe platoul din faţa Casei de Cultură din Alexandria
au fost expuse produse tradiţionale româneşti şi
au fost organizate numeroase spectacole.

manifestările organizate de Primăria Alexan-

dria s-au desfăşurat pe platoul de la Casa de cultu -
ră, unde au fost expuse spre vânzare produse tradi -
ţionale de sezon - legume, fructe, produse din car -
ne, lapte şi produse lactate, miere şi produse api-
cole, produse de panificaţie, flori, arbori, arbuşti, bulbi,
seminţe, maşini şi utilaje pentru mica agricultură. 

Sursa: www.adevarul.ro

Teleorman

Primarul municipiului Ploieşti, Iulian Bădescu, a tăiat panglica
de inaugurare

A fost inaugurat Centrul de primire
în regim de urgenţă „Cireșarii” din Ploieşti

Prahova

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


13Info Regional Sud muntenia
Buletin Informativ nr. 152 / 10 - 15 octombrie 2013

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

REVISTA PRESEI

Dâmboviţa / 11 octombrie 2013

Prahova Business / 10 octombrie 2013

Prahova / 10 octombrie 2013

Argeşul / 9 octombrie 2013
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către ministerul Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
reţelei de Informare rEGIO Sud muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
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 ARGEŞ
Adresă / ADr Sud muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA
Adresă / ADr Sud muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADr Sud muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIŢA
Adresă / ADr Sud muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADr Sud muntenia, Biroul judeţean
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 Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADr Sud muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
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 GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 15 octombrie 2013

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne
transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500

de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie

publicat în viitoarea ediţie 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 Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

reţelei de Informare rEGIO Sud muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare regională Sud muntenia,

consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
ministerului Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor 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://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro

