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Fonduri nerambursabile  
Regio pentru un nou parc 

 industrial şi logistic în Giurgiu 
 

 

 
 

 
 

În data de 17 august, directorul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, Liviu Muşat, a semnat un nou contract de 
finanţare pentru dezvoltarea mediului de afa-
ceri din judeţul Giurgiu. Astfel, SC EUROPEAN 
LOGISTIC PARK INTERNATIONAL SRL, în cali-
tate de beneficiar, a primit asistenţă neram-
bursabilă în cadrul Regio, Axa prioritară 4, DMI 
4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de spri-
jinire a afacerilor de importanţă regională şi 
locală”.  

Proiectul „Înfiinţare structură de afaceri 
în localitatea Călugăreni, județul Giurgiu” are 
o valoare totală de 84.911.578,52 lei, din care 
valoarea totală eligibilă este de 57.605.698,25 
lei (36.065.775,56 lei fonduri nerambursabile 
FEDR, 4.258.213,21 lei fonduri de la bugetul 
de stat, 17.281.709,48 lei cofinanţarea bene-
ficiarului).  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

La acest eveniment au fost prezenţi se-
cretarul de stat în cadrul Ministerului Dezvol-
tării Regionale şi Turismului (MDRT), domnul 
Marcel Ioan Boloş, care a semnat contractul 
de finanțare din partea Autorităţii de Manage-
ment pentru POR, directorul general al Direc-
ţiei Generale pentru Cooperare Teritorială din 
cadrul MDRT, domnul Iuliu Bara, directorul e-
xecutiv al Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră RO – BG, doamna Nicoleta Mi-
ncu, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Călă-
raşi, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei 
din judeţele Giurgiu şi Călăraşi. 
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Proiectul vizează crearea unei structuri 
de sprijinire a afacerilor la standarde interna-
ţionale, localizată pe DN5 (E70) în judeţul 
Giurgiu şi la doar 25 km sud de Bucureşti, a-
vând ca scop atragerea investiţiilor, precum şi 
revigorarea şi dezvoltarea economiei locale şi 
regionale. Astfel, cu ajutorul asistenţei ne-
rambursabile Regio se vor construi două hale 
cu funcţiunea de depozitare şi spaţii adminis-
trative şi se vor realiza lucrări pentru asigura-
rea utilităţilor aferente. Totodată, se vor rea-
liza platforme şi drumuri de acces. Terenul a-
ferent structurii de afaceri are o suprafaţă de 
64.946 mp. 

 
Investiţia se află într-o zonă cu un po-

tenţial mare de dezvoltare datorat infrastruc-
turii rutiere. DN5 este o arteră strategică pri-
oritară, ce leagă Bucureştiul de Portul Giurgiu 
de la Dunăre, conectându-l cu Marea Neagră 
la Constanţa, dar şi cu Europa de Vest. Prin ur-
mare, este un nod logistic multimodal ce va ac-
ţiona ca un catalizator pentru dezvoltarea me-
diului de afaceri local şi regional.  

 
În urma implementării acestui proiect, 

ce se va desfăşura pe o perioadă de 17 luni, 
se vor crea noi locuri de muncă, iar activita-
tea economică zonală va beneficia de un im-
puls, investiţia deschizând posibilităţi şi pen-
tru alte domenii economice conexe activităţii 
desfăşurate în incinta structurii de afaceri.  

 
Proiectul Societăţii Comerciale EURO-

PEAN LOGISTIC PARK INTERNATIONAL este 
cea de-a treia investiţie derulată cu fonduri 
Regio la nivelul judeţului Giurgiu, ce vizează 
dezvoltarea structurilor de sprijinire a aface-
rilor. Până în prezent, în regiunea Sud Mun-
tenia, în cadrul Domeniului major de inter-
venţie 4.1, ce vizează dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor, s-au 
depus 26 de proiecte, dintre care s-au sem-
nat 11 contracte de finanţare, valoarea fon-
durilor nerambursabile solicitate fiind de a-
proximativ 57,52 milioane de euro. Depu-
nerea proiectelor în cadrul acestui domeniu 
de finanţare în regiunea noastră a fost sus-
pendată în data de 13 iunie a.c.. 
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2014 - 2020: Prima reuniune a Comitetului  
Consultativ privind Coeziunea Teritorială 

 
 

 

În data de 9 august a avut lor prima re-
uniune a Comitetului Consultativ privind Coe-
ziunea Teritorială. Participanţii la eveniment 
au dezbătut pe marginea structurii şi rolului co-
mitetului şi a grupurilor de lucru constituite în 
cadrul lui. 

 

 

 

 

Prezent la eveniment, secretarul de stat 
din cadrul MDRT Marcel Boloş a precizat că e-
xistă patru direcţii de abordare a problemati-
cii coeziunii teritoriale: 

 

   - prin mecanisme instituţionale (de exem-
plu prin zonele metropolitane, asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară sau clusterele ur-
bane care vor deveni probabil prioritare); 

 

   - prin asigurarea dimensiunii teritoriale (de 
exemplu printr-o dezvoltare urbană care depă-
şeşte limitele teritoriale ale unei unităţi ad-
ministrativ-teritoriale); 

 

   - prin politicile de dezvoltare naţionale şi 
regionale; 

 

   - prin intermediul instrumentelor de dez-
voltare teritorială. 

 
MDRT desfăşoară în prezent o activita-

te de analiză a profilului investiţiilor publice 
care pot fi susţinute pentru două categorii de 
poli (poli metropolitani şi poli urbani), fiind vi-
zate ca elemente de noutate: 

 

   - proiectele strategice integrate i-
dentificate la nivelul regiunilor (care ar putea fi 
cuprinse într-un nou Program operaţional re-
gional şi ar respecta principiul concentrării fon-
durilor); 

 

   - parcurile ştiinţifice (pentru a realiza 
un transfer tehnologic cât mai eficient între 
sectorul de cercetare-inovare şi cel productiv). 
 

Sursă: http://www.fonduri-
structurale.ro/detaliu.aspx?eID=11462&t=Stiri 

 
 

 

POSCCE: Ghidul pentru Operaţiunea  
133 – Clustere, varianta finală! 

 

 

OI IMM a publicat varianta finală a 
Ghidului Solicitantului pentru Operaţiunea 
1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprin-
derilor în lanţurile de furnizori sau clustere”, 
din cadrul DMI 1.3 „Dezvoltarea antrepreno-
riatului” al Axei 1 a POSCCE. 

Versiunea republicată a Ghidului este 
rezultatul preluării ultimelor observaţii sau pro-
puneri de îmbunătăţire, unele fiind propuse 
de către Autoritatea de Management a POS 
CCE (urmare a analizei Ghidului supus spre a-
vizare), altele rezultând din dezbaterile celei 
de a patra reuniuni a Comitetului de Coordo-
nare din data de 10 iulie 2012, iar altele au 
fost urmarea observaţiilor transmise de către 
Consiliul Concurenţei (în urma solicitării avi-
zului acestei instituţii la Schema de minimis 
propusă). 

 

 
 

Pentru informaţii curente şi detalii pri-
vind calendarul revizuit al activităţilor de pre-
gătire şi lansare a operaţiunii şi derularea în 
continuare a serviciului de Helpdesk, accesaţi 
pagina web a OI IMM (oiimm.mimmcma.ro), sec-
ţiunea Operaţiunea Clustere. 

  
Sursă: http://www.fonduri-

structurale.ro/detaliu.aspx?eID=11469&t=Stiri 

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=11462&t=Stiri
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=11462&t=Stiri
http://oiimm.mimmcma.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=11469&t=Stiri
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=11469&t=Stiri
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TVA va fi eligibilă pentru proiectele 
POSDRU depuse înainte de 2012  

şi aflate în implementare 
 

 

Pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernu-
lui României din data de 7 august a fost in-
clusă şi hotărârea de Guvern pentru comple-
tarea art. II din HG nr. 1135/2011, pentru mo-
dificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate 
a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiuni-
lor finanţate prin programele operaţionale. 
 Prin această măsură, pentru benefi-
ciarii/partenerii care sunt societăţi comercia-
le, TVA nedeductibilă aferentă proiectelor de 
grant/strategice finanţate prin POSDRU, de-
puse înainte de 1 ianuarie 2012 şi aflate în im-
plementare, va fi eligibilă şi rambursată din 
program. Prezenta măsură nu se aplică proiec-
telor ce au fost deja finalizate. 

Măsura va intra în vigoare după publi-
carea acesteia în Monitorul Oficial al Româ-
niei. 
 
Sursă: http://www.finantare.ro/tva-va-fi-eligibila-pentru-proiectele-
posdru-depuse-inainte-de-2012-si-aflate-in-implementare.html 
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Argeșul, cel mai profitabil județ al țării! 
 
 

 Conform clasamentului realizat de site-
ul www.econtext.ro, ce are în vedere profita-
bilitatea județelor țării în funcție de valoarea 
schimburilor comerciale efectuate: exporturi, 
importuri și diferența dintre acestea (soldul), 
pe primul loc se situează Argeșul.  
 La nivelul lunii ianuarie, exporturile 
firmelor argeșene s-au ridicat la 359.288.000 
de euro, iar importurile argeșenilor au însumat 
252.767.000 de euro. Astfel, rezultă un profit 
de 106.521.000 de euro. Ultimul loc al clasa-
mentului este ocupat de București, cu expor-
turi de 556.592.000 de euro, importuri de 
1.195.698.000 de euro și un sold negativ de 
639.106.000 de euro. 
 
Sursă: www.econtext.ro  

 
 
 

Benturile de la Borduşani,  
„escala“ păsărilor rare 

 

 
 

O insulă formată între braţele Borcea şi 
Ostrov ale Dunării, în partea de est a judeţu-
lui Ialomiţa, este habitatul ideal pentru păsă-
rile de apă. 

 

 

 
 

Aici au fost identificate 20 de specii de 
păsări a căror conservare necesită protecţie 
specială avifaunistică, printre care cormora-
nul şi egreta mică, lopătarul şi ţigănuşul, spe-
cii care sunt pe cale de dispariţie la nivel mon-
dial. 

Pe lângă aceste specii rare, Benturile 
adăpostesc alte 33 de specii de păsări ce ne-
cesită protecţie strictă, cum ar fi corcodelul 
mare, raţa cârâitoare sau chirighiţa cu obraz 
alb. Fiind situate pe traseul marelui drum de 
migraţie estic, teritoriile de la Benturi sunt vi-
zitate în perioadele de pasaj, fiind locuri de 
hrănire şi odihnă pentru specii rare de păsări. 
În zonă există arii cu valoare de patrimoniu na-
tural, a căror frumuseţe este unică în Europa.  

 

 

http://www.finantare.ro/tva-va-fi-eligibila-pentru-proiectele-posdru-depuse-inainte-de-2012-si-aflate-in-implementare.html
http://www.finantare.ro/tva-va-fi-eligibila-pentru-proiectele-posdru-depuse-inainte-de-2012-si-aflate-in-implementare.html
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Întâlnim aici situl de la Borduşani, cu 
salba de lacuri naturale Bentu Mic, Bentu Mic 
Cotoi şi Bentu Mare, care deţin flora şi fauna 
deosebit de diversificate, dar şi situl arheolo-
gic Popina Borduşani, în care sunt conservate 
rămăşiţe ale culturii geto-dacice. 

 

 
 
Descoperirile din Popină 

 

Balta Ialomiţei nu înseamnă numai pes-
cuit, ci şi istorie, aşa că nu uitaţi să vizitaţi şan-
tierul arheologic Popina Borduşani, situat pe cea 
mai înaltă colină din zonă. Descoperirile arhe-
ologilor au scos la iveală vestigii istorice din 
secolul al VI-lea î.Hr. şi au permis, pentru pri-
ma dată în România, cercetarea unei părţi din-
tr-un astfel de sat preistoric. Datele arheolo-
gice au dezvăluit existenţa unui sat în care lo-
cuitorii au învăţat să folosească ingenios re-
sursele existente. Începând cu anul 1986, aici 
au fost demarate ample acţiuni arheologice, 
ce au scos la iveală o importantă comunitate 
pre şi protoistorică. 

 
Locul în care s-a născut Mihai Viteazul 

 

Dacă tot ajungeţi în zonă nu ezitaţi să 
vizitaţi şi „Oraşul de Floci”. Situat la jumăta-
tea distanţei între Bucureşti şi Constanţa, pe 
DN 2A, la intrarea în localitatea Giurgeni, fos-
tul mare târg medieval este locul unde s-a 
născut Mihai Viteazul, în 1558. Oraşul a fost 
unul dintre cele mai înfloritoare târguri din 
Ţara Românească, timp de mai multe secole, 
dar a cunoscut şi perioade cumplite, când a 
fost ras de pe faţa pământului de oastea lui 
Ştefan cel Mare şi de hoardele de tătari. Pri-
ma atestare documentară a apărut într-un hri-
sov emis în anul 1431, de voievodul Ţării Ro-

mâneşti, Dan al II-lea. Aici funcţiona o vamă 
prin care treceau toate mărfurile negustorilor 
braşoveni şi ale celor din Muntenia, în drumul 
lor spre Dobrogea, stăpânită de Imperiul Otoman. 

Perioadele înfloritoare ale Oraşului de 
Floci au fost întrerupte frecvent de conflicte-
le militare dintre populaţia autohtonă şi ar-
matele turceşti sau tătare. Repetatele jafuri 
şi pustiiri au creat instabilitate, iar locuitorii o-
raşului, altădată înfloritor, l-au părăsit treptat 
şi s-au stabilit în zone mai sigure. Începând cu 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, oraşul 
a fost amintit doar în scrierile lui Alexandru 
Odobescu şi Nicolae Iorga. 

 
Aflux de turişti 

 

În secolul al XX-lea, din marele nod 
comercial nu a mai rămas la suprafaţă decât 
zidul unei biserici. Celelalte ruine au fost în-
gropate sub mormane de pământ. Abia în 
1976, o echipă de specialişti de la Muzeul Na-
ţional de Istorie a întreprins săpături în vatra 
oraşului şi a scos la iveală un edificiu din cără-
midă cu contraforturi, considerat depozit de 
mărfuri, o biserică, un atelier pentru prelu-
crearea oalelor, câteva cimitire, precum şi su-
te de obiecte specifice acelor vremuri: vase, 
podoabe şi unelte de pescuit. În octombrie 
2009 au fost introduse în circuitul turistic Ba-
za de Cercetare de la Oraşul de Floci şi parcul 
arheologic.  

 

 
 

Sursă: http://www.observatordeialomita.ro/stiri/benturile-de-la-
bordusani-escala-pasarilor-rare/ 
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Situația proiectelor depuse în cadrul Regio 

 

- 17 august 2012 –  
 

Până în data de 17 august 2012, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au 

fost depuse 888 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă în cadrul Regio 
(Programul Operaţional Regional 2007 - 2013), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de 
Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de 
Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. 

Din cele 888 de proiecte depuse au fost semnate 438* de contracte de finanţare, cu o valoare 
nerambursabilă solicitată de 2.340.402.537,48 lei. 

            

Subdomeniu/Domeniul 
Nr. 

PIDU-ri 
depuse 

Nr. 
proiecte 
depuse 

Nr. 
proiecte 
retrase 

Stadiul proiectelor Valoare 

asistenta 
financiara 

nerambursabila 
solicitata 
Mil. Euro 

Suma 

alocata/dispo
nibila 

Regiunii Sud 
Muntenia 
Mil. Euro 

Respinse 
In 

evaluare 
Precon- 
tractare 

In 
rezerva 

Contrac
- 

tate 

A
x
a
 
1 

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25  86,55  58,20  

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de crestere 1 18 2 2 6 1 0 7  93,38  97  

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de dezvoltare 1 15 3 0 1 5 0 6  33,29  38,8  

A
x
a
 
2 

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – 
inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură 

39 2 10 0 0 9 18  238  122,26  

A
x
a
 
3 

3.1. Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 12 1 1 2 3 2 3  40,53  35,7  

3.2 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale 
60 8 11 7 6 4 24  22,25  13,88  

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 
în situaţii de urgenţă 

1 0 0 0 0 0 1  10,15  13,88  

3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă 

100 1 3 0 1 62 33  99  39, 73  

A
x
a
 
4 

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală 

26 3 7 2 3 3 10  57,52  37,11  

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi 
activităţi 

0 0 0 0 0 0 0  - 
fonduri 

realocate 

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 466 30 73 52 52 0 259  61,22  52,538  

A
x
a

 
5 

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe 

30 0 5 0 2 11 12  88,83  30,8  

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice 

32 2 13 2 5 0 10  61,20  35,64  

5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul 
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică 

- - - - - - -  - - 

 

 
Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 

necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, alocarea financiară în valoare de 
150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional. Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI 5.3 al 
POR: Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului în calitate de Organism Intermediar, tel.: 0372/144.003, 0372/144.004, e-mail: georgiana.flores-
cu@mturism.ro, site www.inforegio.ro. 
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Judeţul ARGEŞŞ  
 
 

Evenimente de amploare la Muzeul Goleşti 
 

 

Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile de 
cultură organizea-
ză, în perioada 10 
august – 2 septem-
brie, ediţia a VI-a 
a „Sărbătorilor Ar-
geşului şi Muscelu-
lui”, serie de eve-
nimente menită să 
promoveze tradiţi-

ile, cultura populară şi spiritul argeşean la nivel 
naţional şi internaţional. Şi la această ediţie, 
publicul va putea participa la expoziţii, concur-
suri, spectacole şi festivaluri diverse, pentru 
toate gusturile şi vârstele. Festivalul Internaţio-
nal de Folclor „Carpaţi”, Festivalul Dracula Fest, 
concursul de ciclism montan Dracula Bike, Fes-
tivalul Fanfarelor, expoziţia culinară, taberele de 
meşteşuguri sunt doar câteva dintre evenimen-
tele ce vor anima viaţa argeşenilor timp de a-
proape o lună. 
 Ajuns la cea de-a XXIX-a ediţie, Festi-
valul Internaţional de Folclor „Carpaţi” reuneşte 
ansambluri folclorice din Georgia, Italia, Polo-
nia, Serbia, Taiwan şi Ungaria, într-o paradă de 
dansuri şi muzică populară specifice fiecărei ţări 
participante, în oraşele şi municipiile judeţului. 
 În data de 2 septembrie, de „Ziua Fiilor 
şi Cetăţenilor de Onoare ai Argeşului şi Muscelu-
lui”, la Muzeul Goleşti vor fi onorate personali-
tăţile argeşene care şi-au dedicat viaţa şi carie-
ra acestui judeţ, în domeniile educaţiei, cerce-
tării şi sănătăţii. 
  
Evenimentele din următoarea perioadă: 

 13 – 24 august – Deschiderea Taberei de meş-
teşuguri „Păpuşi şi poveştile lor”; 

 13 – 17 august – Deschiderea Taberei de pic-
tură „Elena Stoica şi micii pictori de la Corbeni”; 

 17 august - Concurs internaţional de pictură 
„Nunta tradiţională din ţara mea” – vernisajul 
expoziţiei laureaţilor. 
 
Sursă: http://argeseanul.com/evenimente-de-amploare-la-muzeul-
golesti.html 
 
 

Judeţul CĂLĂRAȘI  
 

 

„ZIUA PORŢILOR DESCHISE” – Ediţia a X-a 
pe şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu 

 

 

Muzeul 
Naţional de Is-
torie a Româ-
niei Bucureşti 
a organizat în 
data de 16 au-
gust „ZIUA POR-
ŢILOR DESCHI-
SE” – Ediţia a 
X-a pe şantie-
rul arheologic 
Sultana-Malu 
Roşu, comuna Mânăstirea. Astfel, cei interesaţi au 
putut vizita şantierul arheologic pentru a admira 
unele dintre cele mai interesante descoperiri din 
campania de anul acesta.  

Cercetările de pe şantierul arheologic Sul-
tana-Malu Roşu se desfăşoară în cadrul proiectu-
lui „Începuturile civilizaţiei europene, Neoene-
oliticul la Dunărea de Jos”, al cărui obiectiv prin-
cipal este cunoaşterea societăţii umane din su-
dul României între mileniile VI şi IV î. Chr. Proiec-
tul vizează cercetarea mai multor situri arheolo-
gice din sudul României, iar la nivel instituţional 
reprezintă o colaborare dintre Muzeul Naţional de 
Istorie a României, Muzeul Dunării de Jos Călă-
raşi, Muzeul Judeţean Teleorman, Muzeul Jude-
ţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Ju-
deţean Buzău şi Muzeul Romanaţiului-Caracal.  
 

Sursă: http://www.radiovocescampi.ro/2012/08/santierul-arheologic-
sultana-malu-rosu-din-comuna-manastirea-isi-deschide-portile-

publicului-larg-2/ 

 
Judeţul DÂMBOVIȚA 

 
 

S-a semnat contractul de execuţie            
a Complexului Turistic de Nataţie Târgovişte 

 

 

În prima jumătate a lunii august s-a sem-
nat contractul de execuţie a Complexului Turis-
tic de Nataţie din municipiu, investiţie ce se ri-
dică la valoarea de 63,4 milioane de lei. 

Fondurile provin 50% din Programul Ope-
raţional Regional, bani nerambursabili, iar 50% 
de la Primăria Târgovişte. Complexul Turistic de 
Nataţie se va întinde pe o suprafaţă de 10 ha, 
pe amplasamentul fostei Baze „Crizantema”. 

 

http://argeseanul.com/evenimente-de-amploare-la-muzeul-golesti.html
http://argeseanul.com/evenimente-de-amploare-la-muzeul-golesti.html
http://www.radiovocescampi.ro/2012/08/santierul-arheologic-sultana-malu-rosu-din-comuna-manastirea-isi-deschide-portile-publicului-larg-2/
http://www.radiovocescampi.ro/2012/08/santierul-arheologic-sultana-malu-rosu-din-comuna-manastirea-isi-deschide-portile-publicului-larg-2/
http://www.radiovocescampi.ro/2012/08/santierul-arheologic-sultana-malu-rosu-din-comuna-manastirea-isi-deschide-portile-publicului-larg-2/
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Complexul va cuprinde un bazin de înot 
acoperit, de dimensiuni olimpice, ce se va con-
strui în conformitate cu standardele Federaţiei 
Internaţionale de Nataţie. În acest bazin se pot 
organiza competiţii de nivel european. Va mai fi 
de asemenea un bazin de înot descoperit, se vor 
amenaja 225 de locuri de parcare, se vor crea 
două terenuri de minifotbal cu suprafaţă sinteti-
că şi cu nocturnă, un teren de baschet, trei te-
renuri de tenis, două locuri de joacă pentru co-
pii, un amfiteatru, terase, cafenele, restauran-
te, precum şi un aqualand. 

Termenul de finalizare a execuţiei este 
septembrie 2014. Acesta este primul complex 
turistic de nataţie din regiunea Sud Muntenia fi-
nanţat prin Regio. 

 

Sursă: http://www.administratie.ro/articol.php?id=40765 

 
Judeţul GIURGIU 

 
 

Fonduri nerambursabile  
pentru agricultorii giurgiuveni,  

pentru investiţii în irigaţii 
 

 

 
 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rura-
lă şi Pescuit pune la dispoziţia agricultorilor giur-
giuveni, în perioada 3 – 28 septembrie, fonduri 
nerambursabile pentru finanţarea proiectelor de 
irigaţii şi lucrări de îmbunătăţiri funciare. 

Fondurile pot fi solicitate pentru investi-
ţii în modernizarea sau retehnologizarea siste-
melor de irigaţii, inclusiv pentru staţii de pom-
pare sau de contorizare, precum şi pentru lucră-
ri de îmbunătăţiri funciare care să asigure func-
ţionarea optimă a sistemelor de irigaţii. 

Aceste tipuri de investiţii pot primi până 
la un milion euro. Beneficiarii Măsurii 125 – com-
ponenta A 1 sunt organizaţiile şi federaţiile de 
utilitate publică ale proprietarilor sau deţinăto-
rilor de terenuri agricole, constituite în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare. 

 
Sursă: http://www.stirigiurgiu.ro/fonduri-nerambursabile-pentru-
investitii-in-irigatii 
 
 
 

 

Judeţul IALOMIŢA 
 
 

Ialomița se confruntă cu cea mai 
 severă secetă din ultimii 50 de ani! 

 

 

 
 
 
 

Zilele caniculare au distrus culturile a-
gricole de pe raza judeţului Ialomiţa. Mii de 
hectare cultivate cu porumb şi floarea-soarelui 
au fost afectate de temperaturile ce au depășit 
și 45 de grade Celsius.  

 

 
O secetă precum cea din această vară   

n-a mai mistuit Câmpia Bărăganului de mai bine 
de 50 de ani. Statisticile întocmite de spe-
cialiștii Direcției Județene pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală Ialomiţa arată că seceta a 
făcut prăpăd pe câmpurile din sud-estul ţării 
noastre.  

Culturile de floarea-soarelui și porumb 
au fost cele mai afectate. Vorbim despre su-
prafețe de mii de hectare. De exemplu, la cul-
tura de floarea-soarelui, din cele peste 86.000 
de hectare însămânțate, canicula a afectat 
57.887 ha.  

 
Exprimat în procente, gradul de calami-

tate depășeşte valoarea de 50%. În ceea ce pri-
vește porumbul, avem parte de un grad de ca-
lamitate și mai mare. Din cele 95.664 de hec-
tare însămânțate, 44.267 au fost afectate de 
temperaturile extreme, care la nivelul solului au 
atins chiar și 50 de grade Celsius.  
 

Sursă: http://www.independentonline.ro/2012/08/14/Ialomita-se-
confrunta-cu-cea-mai-severa-seceta-din-ultimii-50-de-ani--7612 
 

http://www.administratie.ro/articol.php?id=40765
http://www.stirigiurgiu.ro/fonduri-nerambursabile-pentru-investitii-in-irigatii
http://www.stirigiurgiu.ro/fonduri-nerambursabile-pentru-investitii-in-irigatii
http://www.independentonline.ro/2012/08/14/Ialomita-se-confrunta-cu-cea-mai-severa-seceta-din-ultimii-50-de-ani--7612
http://www.independentonline.ro/2012/08/14/Ialomita-se-confrunta-cu-cea-mai-severa-seceta-din-ultimii-50-de-ani--7612
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Judeţul PRAHOVA 
 
 

Manifestare culturală  
de amploare la Vălenii de Munte 

 

 

 
 

Academicieni, profesori şi oameni de cul-
tură din ţară şi din străinătate, precum şi auto-
rităţi judeţene şi locale s-au reunit în data de 
19 august în cadrul Cursurilor de Vară ale Uni-
versităţii Populare „Nicolae Iorga”, eveniment 
organizat la Vălenii de Munte. 

Deschiderea oficială a Cursurilor de Vară 
ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga” a avut 
loc duminică, la ora 10:00, la Centrul cultural. 
Evenimentul este organizat de Ministerul Cultu-
rii şi Patrimoniului Naţional, prin Direcţia Jude-
ţeană Prahova pentru Cultură, împreună cu Pri-
măria Vălenii de Munte şi Consiliul Judeţean Pra-
hova. 

 
„Cursurile de Vară ale Universităţii Po-

pulare <<Nicolae Iorga>> includ în acest an dez-
bateri prilejuite de împlinirea a 200 de ani de 
la răpirea Basarabiei”, a declarat Mircea Cos-
ma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. 

 
Devenită o tradiţie, manifestarea  cultu-

rală de la Vălenii de Munte mai cuprinde o serie 
de conferinţe pe tema Anului cultural „I.L. Ca-
ragiale”, precum şi prelegeri despre marele is-
toric Nicolae Iorga. Totodată, de la un astfel de 
eveniment nu vor lipsi cunoscuţi oameni de cul-
tură, din ţară şi din străinătate, membri ai Uniu-
nii Scriitorilor din România şi ai Uniunii Scriito-
rilor din Moldova, precum şi reputaţi istorici. 
 

Sursă: http://www.prahovabusiness.ro/component/content/article/51-
cultura/7230--manifestare-cultural-de-amploare-la-vlenii-de-munte 

 
 

 

Judeţul TELEORMAN 
 
 

Alexandria, capitala teatrului tânăr 
 

 

În perioada 13 - 21 august, în municipiul 
Alexandria are loc Festivalul Naţional de Teatru 
Tânăr „Ideo Ideis”. De la prima ediţie din 2006, 
Festivalul de Teatru Tânăr de la Alexandria a 
crescut şi s-a extins, de la competiţia propriu-
zisă, la ateliere de teatru şi spectacole în afara 
concursului. 
 Tradiţia merge mai departe anul acesta 
şi organizatorii aduc pe scena Casei de cultură 
cea de-a VII-a ediţie a festivalului. În competiţie 
intră nouă trupe de actori liceeni din Bucureşti, 
Constanţa, Iaşi, Bacău, Botoşani, Piatra Neamţ 
şi Roman. 
 

 
 

Trupele de tineri actori sunt următoarele: 
1. A.C.T., Bacău – „Graffiti. Fotografii de fami-
lie”, Alina Nelega; 
2. Atelierul de teatru, Botoşani - „Deşteptarea 
primăverii”, Frank Wedekind; 
3. Bon Ton, Iaşi – „Copii la instanţa Shakespeare”, 
fragmente din William Shakespeare; 
4. Brainstorming, Bucureşti – „7 dintr-o lovitură”, 
Lia Bugnar; 
5. Clasa de Actorie a Centrului pentru Cultură și 
Arte „Carmen Saeculare”, Piatra Neamţ – „Duş 
nervos”, Vladimir Helmis; 
6. Drama Club, Botoşani – „Sssst!”, adaptare după 
„Îmblânzirea scorpiei”, William Shakespeare; 
7. Gong, Roman – „Veşnicie provizorie”, Valeriu 
Butulescu; 
8. Noi, Constanţa – „Visul unei nopţi de vară“, 
William Shakespeare; 
9. Zorba, Bucureşti – „Aleea Soarelui”, Gabriel 
Pintilei. 
 
Sursă: http://www.adevarul.ro/locale/alexandria/Alexandria-Teleorman-

teatru-Ideo_Ideis-Andreea_Bortun-Alexandru_Ion-
festival_national_teatru-tineri-cortina_0_754724659.html# 

http://www.prahovabusiness.ro/component/content/article/51-cultura/7230--manifestare-cultural-de-amploare-la-vlenii-de-munte
http://www.prahovabusiness.ro/component/content/article/51-cultura/7230--manifestare-cultural-de-amploare-la-vlenii-de-munte
http://www.adevarul.ro/locale/alexandria/Alexandria-Teleorman-teatru-Ideo_Ideis-Andreea_Bortun-Alexandru_Ion-festival_national_teatru-tineri-cortina_0_754724659.html
http://www.adevarul.ro/locale/alexandria/Alexandria-Teleorman-teatru-Ideo_Ideis-Andreea_Bortun-Alexandru_Ion-festival_national_teatru-tineri-cortina_0_754724659.html
http://www.adevarul.ro/locale/alexandria/Alexandria-Teleorman-teatru-Ideo_Ideis-Andreea_Bortun-Alexandru_Ion-festival_national_teatru-tineri-cortina_0_754724659.html
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„Implicarea organizațiilor neguvernamentale  
în accesarea și absorbția fondurilor structurale”  

   

 

Autor: FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE 
 
Sediu social: Splaiul Independenţei, nr. 2K, sc. 1, et. IV  4, sector 3, București, România 
Tel.: +40-21-310 01 81  
Fax: +40-21-310 01 80 
E-mail: office@fdsc.ro 
Pagini web: www.fdsc.ro; www.stiriong.ro  

 

Principalele dificultăţi de natură financiară întâmpinate de ONG contractante 
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Informaţiile vor continua în următorul număr al newsletter-ului InfoRegional Sud Muntenia, nr. 109 
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DDAATTEE  DDEE  CCOONNTTAACCTT  

AAggeennțțiiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa  
  

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, sediul 
Consiliului 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 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 

SSeerr vviicc iiuu ll CCoo mmuunn iiccaarree 
 

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
Diana NEAGU   
Cristina RADU  

Mădălina CILIBEANU 
Alexandra GHERASIM  
Alexandru VOINESCU 

Liviu Georgian OLTENACU  
 
 

E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro        
 

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

 

Editor: Serviciul Comunicare 

Data publicării: 21 august 2012 
 

Newsletter-ul săptămânal „InfoRegional Sud Muntenia” este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către Agenţie şi de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 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. 
În acest sens, 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 caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie 
publicat în newsletter-ul pentru săptămâna respectivă, ce va fi transmis lunea. 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 Turismului, reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud 
Muntenia şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice). 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167. 
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