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AArrggeeșș::  Recepţia unei investiţii de 43 miliarde la 
Valea Iaşului 
  

  

  

CCăăllăărraașșii:: Proiectul pentru sistemul de 
management al deşeurilor solide, aprobat! 
 
 

 

DDââmmbboovviițțaa:: Salvați Bucegii! 
                    

 

 

GGiiuurrggiiuu:: Eficienţă administrativă prin e-
Comunicare  
 

 

 

IIaalloommiițțaa:: Parc de afaceri la Urziceni 
 
 

 

PPrraahhoovvaa:: În Prahova există, oficial, și Parcul 
Industrial Ciorani 
 
 

 

TTeelleeoorrmmaann:: Lucrările de reabilitare a două 
drumuri judeţene au fost reluate 
 
 

 

 
 

CCooffiinnaannţţaarree  zzeerroo  --  ffoonndduurriillee  RReeggiioo    

mmaaii  aacccceessiibbiillee  ppeennttrruu  mmeeddiiuull  pprriivvaatt!!  
          

 

În jurul datei de 12 iulie 2010, 
Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional (Regio) va publica 
Ghidul solicitantului consolidat pentru 
Domeniul major de intervenţie (D.M.I.) 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. 
Documentul va conţine toate modificările 
legislative ce au intervenit în ultimele 
săptămâni, inclusiv prevederile ce se referă la 
eliminarea cofinanţării din partea 
beneficiarului. 

Conform condiţiilor de eligibilitate, 
solicitanţii pot fi societăţile comerciale sau 
societăţile cooperative care se încadrează 
în categoria microîntreprinderilor. Cererile 
de finanţare vor fi depuse continuu, până la 
epuizarea fondurilor alocate regiunii, 
proiectele urmând a fi evaluate la nivel 
regional, în ordinea depunerii lor. Pentru  DMI 
4.3, proiectele eligibile pot avea următoarele 
obiective:  

 achiziţionarea de echipamente şi 
tehnologii noi, moderne pentru activitatea de 
producţie, prestare servicii, construcţii a 
microîntreprinderii; 

   achiziţionarea de sisteme IT (hard-
ware şi/sau software);  

 construirea/ extinderea/ modernizarea 
spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale 
microîntreprinderii. 

Seminar de informare – Ploiești, 17 februarie 2010 

În a doua jumătate a lunii iulie, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia va continua runda de seminarii de 
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informare pentru potențialii beneficiari de 
fonduri Regio în toate județele regiunii cu 
scopul de a promova Axa prioritară 4 
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local” (Domeniile majore de 
intervenție  4.1 „Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală” și 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderi-
lor”). Pentru a ajunge mai aproape de po-
tenţialii beneficiari, întâlnirile de lucru vor fi 
organizate atât la nivel de municipii reședință 
de județ, cât și la nivel de oraşe mici şi 
mijlocii. În acest sens au fost transmise 
autorităților publice locale și județene scrisori 
de solicitare de sprijin pentru organizarea 
seminarilor. 

Seminar de informare – Ialomița, 9 februarie 2010 
 

Finanţarea microîntreprinderilor are ca 
scop sprijinirea continuării procesului de 
restructurare şi redresare economică a 
zonelor aflate în declin, îndeosebi a oraşelor 
mici şi mijlocii, întrucât acestea creează 
locuri de muncă şi au flexibilitatea necesară 
să se adapteze cerinţelor unei economii de 
piaţă dinamice.  

Pentru Axa prioritară 4, Domeniul 
major de intervenţie 4.3 sunt prevăzuţi 
următorii indicatori de rezultat, pentru 
monitorizarea şi evaluarea programului: 

 

în 2015 (rezultat imediat, direct); 
 

create în microîntreprinderile sprijinite 
până în 2015 (rezultat indus, indirect). 

  

  

  

  
  

  

SSeemmiinnaarruull  ccuu  tteemmaa  „„FFoonndduurrii  eeuurrooppeennee  

ppeennttrruu  rreessuurrssee  uummaannee..  CCuumm  ppooţţii  oobbţţiinnee  

ffiinnaannţţaarree  îînn  22001100??””    
 – Călărași, 14 iulie 2010 -  

 

  

În data de 14 iulie 2010, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia va participa 
la  seminarul cu tema „Fonduri europene pentru 
resurse umane. Cum poţi obţine finanţare în 
2010?”, organizat la Călăraşi de către 
Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane pentru regiunea Sud Muntenia, în 
colaborare cu ziarul „Financiarul”. La acest 
eveniment sunt invitați membri ai Pactului 
Regional Sud Muntenia şi ai Parteneriatelor 
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 
Incluziune Socială din regiunea Sud Muntenia, 
experți din cadrul Organismului Intermediar 
Regional POSDRU, reprezentanți ai 
administrației publice locale, ai sindicatelor și 
patronatelor, ONG-urilor, ai presei centrale și 
locale. 

Sursă: http://codrinpaveliuc.finantare.ro/files/2009/03/people1.jpg 
 

Evenimentul își propune să prezinte 
potențialilor beneficiari de fonduri europene 
oportunitățile oferite de liniile de finanțare ce 
vor fi deschise în acest an. Cu acest prilej va 
participa și directorul general al Autorității de 
Management pentru Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(AMPOSDRU), doamna Anca Cristina Zevedei,  
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care va vorbi invitațiilor despre principalele 
modificări decise de AMPOSDRU în ceea ce 
priveşte Ghidul Solicitantului şi al mecanismului 
de evaluare a cererilor de finanţare, în 
perspectiva apropiatei deschideri a liniilor de 
finanţare (în iulie şi august) pe unele domenii 
majore de intervenţie din cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane. 

 

 
  

SSoolliiddaarriittaattee  ppeennttrruu  

ssiinniissttrraațțiiii  ddiinn  NNoorrdduull  MMoollddoovveeii  
  

  

IInnssttiittuuţţiiaa  PPrreeffeeccttuulluuii  JJuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa  aa  

ddeemmaarraatt  oo  aammppllăă  aaccţţiiuunnee  ddee  oorrggaanniizzaarree  aa  

llooggiissttiicciiii  nneecceessaarree  ssttrrâânnggeerriiii  ddee  aajjuuttooaarree  

ppeennttrruu  ppooppuullaaţţiiaa  ssiinniissttrraattăă  îînn  uurrmmaa  

iinnuunnddaaţţiiiilloorr..  LLaa  nniivveelluull  jjuuddeeţţuulluuii,,  aaccttiivviittaatteeaa  

eessttee  ccoooorrddoonnaattăă  ddee  ddooaammnnaa  ssuubbpprreeffeecctt  MMiirreellaa  

LLiimmbbooşşeeaannuu..  

UUrrmmăăttooaarreellee  iinnssttiittuuţţiiii  ssuunntt  iimmpplliiccaattee::  

DDiirreeccţţiiaa  ddee  SSăănnăăttaattee  PPuubblliiccăă  PPrraahhoovvaa,,  ccaarree  aa  

ttrraannssmmiiss  uunn  aappeell  uummaanniittaarr  ppeennttrruu  ccoolleeccttaarreeaa  

ddee  ssuummee  ddee  bbaannii,,  bbuunnuurrii  şşii  pprroodduussee  

nneeppeerriissaabbiillee,,  IInnssppeeccttoorraattuull  ddee  PPoolliiţţiiee  

JJuuddeeţţeeaann  PPrraahhoovvaa,,  ccaarree  ccoolleecctteeaazzăă  aajjuuttooaarree  

pprriinn  ssttrruuccttuurriillee  pprroopprriiii,,  IInnssppeeccttoorraattuull  ppeennttrruu  

SSiittuuaaţţiiii  ddee  UUrrggeennţţăă  ((IISSUU))  PPrraahhoovvaa,,  ccaarree  

ccoolleecctteeaazzăă  aajjuuttooaarree  pprriinn  cceellee  1144  cceennttrree  IISSUU  

jjuuddeeţţeennee..  AAuu  ffoosstt  îînnffiiiinnţţaattee  ppee  llâânnggăă    1188  

pprriimmăărriiii  ddiinn  jjuuddeeţţ  ((PPllooiieeşşttii  ––  cceennttrruull  zzoonnaall  şşii  

cceennttrruull  mmuunniicciippaall,,  CCââmmppiinnaa,,  AAzzuuggaa,,  BBrreeaazzaa,,  

BBuuşştteennii,,  BBoollddeeşşttii--SSccăăeennii,,  BBăăiiccooii,,  MMiizziill,,  

PPllooppeennii,,  SSiinnaaiiaa,,  SSllăănniicc,,  UUrrllaaţţii,,  VVăălleenniiii  ddee  

MMuunnttee,,  BBrraazzii,,  PPuucchheenniiii  MMaarrii,,  MMăănneecciiuu,,  

LLiippăănneeşşttii,,  CCoorrnnuu))    2255  ddee  cceennttrree  tteerriittoorriiaallee  ddee  

ccoolleeccttaarree..  

ÎÎnnttrr--oo  pprriimmăă  ffaazzăă  aauu  ffoosstt  ttrriimmiissee  îînn  

jjuuddeeţţuull  SSuucceeaavvaa  ddoouuăă  ccaammiiooaannee  ffrriiggoorriiffiiccee  ccuu  

aalliimmeennttee  ppeerriissaabbiillee  uurrmmâânndd  ccaa  aallttee  ddoouuăă  

aauuttoottrreennuurrii  uunnuull  ccuu  aalliimmeennttee  şşii  cceellăăllaalltt  ccuu  

mmaatteerriiaallee  ddee  ccoonnssttrruuccţţiiee  ssăă  aajjuunnggăă  îînn  zzoonneellee  

iinnuunnddaattee,,  ddoonnaaţţiiii  ddiinn  ppaarrtteeaa  uunnoorr  

hhyyppeerrmmaarrkkeettuurrii  ddiinn  zzoonnaa  mmuunniicciippiiuulluuii  PPllooiieeşşttii..  

ÎÎnn  ddeeppoozziittuull  cceennttrraall  ssee  aaffllăă  ssttooccaattee  aallttee  ppeessttee  

2255  ddee  ttoonnee  ddee  aajjuuttooaarree  ccee  vvoorr  ffii  ttrriimmiissee  îînn  

zzoonnaa  ccaallaammiittaattăă..  
 
 
 
 

 
 

  

ȘȘȘtttiiirrriii   CCCooommmiiisssiiiaaa   EEEuuurrrooopppeeeaaannnăăă   
  

CCoonnssuullttaarree  ppuubblliiccăă  pprriivviinndd  ddiirreeccţţiiaa  

vviiiittooaarree  aa  ppoolliittiicciiii  ccoommeerrcciiaallee  aa  UUEE  
 

 

În 2 iunie 2010, Comisia Europeană a lansat 
o amplă consultare publică cu privire la direcţia 
viitoare a politicii comerciale a UE. Această 
iniţiativă a fost demarată ca urmare a prezentării 
proiectului Strategiei economice „Europa 2020” la 
data de 3 martie 2010, de către Comisia 
Europeană.  Proiectul Strategiei „Europa 2020” 
ridică o serie de probleme ce sunt în centrul 
dezbaterii privind politică comercială a UE. 
Intenţia Comisiei este de a stabili politica pe care 
urmează să o adopte în toamna lui 2010, explicând 
modul în care politică comercială poate contribui 
la atingerea obiectivelor Strategiei „Europa 2020". 

 Scopul acestei 
consultări constă în colec-
tarea de opinii de la actorii 
relevanţi referitor la scopul, 
domeniul de aplicare şi 
obiectivele strategice pentru 
o viitoare politică în do-
meniul comerţului european. 
Consultarea este deschisă 
tuturor părţilor interesate 
din cadrul UE şi din ţările terţe. Persoanele fizice, 
organizaţiile şi ţările care doresc să participe la 
procesul de consultare sunt invitate să trimită 
contribuţiile lor. Consultarea va fi deschisă până 
la 28 iulie 2010. Serviciile Comisiei vor pregăti un 
raport cu privire la consultare, ce va fi publicat pe 
site-ul Direcţiei Generale de Comerţ al Uniunii 
Europene: http://ec.europa.eu/ trade/. 

Acest raport va furniza o analiză ce va 
ghida Comisia Europeană în elaborarea propunerii 
sale pentru viitoarele politici comerciale. De 
asemenea, pentru a asigura transparenţa totală a 
procesului de consultare publică, Direcţia 
Generală de Comerţ a decis că toate contribuţiile 
vor fi făcute publice pe site-ul acestora: 
http://ec.europa.eu/trade/. 

În mod similar, raportul consolidat va 
include o listă cu numele tuturor organizaţiilor de 
la care s-au primit contribuţii pe parcursul acestui 
proces. 

Toţi actorii interesaţi sunt invitaţi să răs-
pundă la consultarea publică iniţiată de Comisia 
Europeană până la 28 iulie 2010, accesând urmă-
toarea adresă: http://ec.europa.eu/yourvoice/  
ipm/forms/dispatch?form=FutureTradePolicy. 

 
 
 

http://ec.europa.eu/%20trade/
http://ec.europa.eu/trade/
http://ec.europa.eu/yourvoice/%20%20ipm/forms/dispatch?form=FutureTradePolicy
http://ec.europa.eu/yourvoice/%20%20ipm/forms/dispatch?form=FutureTradePolicy
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CCoonnssuullttaarree  ppuubblliiccăă    

NNeeuuttrraalliittaatteeaa  IInntteerrnneettuulluuii  
 

În data de 30 iunie 2010, 
Comisia Europeană a lansat o 
consultare/dezbatere publică re-
feritoare la principalele probleme 
care decurg din Neutralitatea In-
ternetului. În materie de comuni-
care virtuală, conceptul de neu-
tralitate a internetului urmăreşte 

egalizarea tuturor transferurilor de date on-line 
din UE. Neutralitatea internetului urmăreşte obli-
garea furnizorilor de a asigura acelaşi nivel de 
viteză şi de calitate, la acelaşi preţ, a tran-
sferului de date, către toţi utilizatorii lor, însă 
fără să ţină cont de conţinutul site-urilor pe care 
aceştia navighează. 

Comisia doreşte să ştie mai multe despre 
potenţialele probleme legate de anumite forme de 
gestionare a traficului pe internet şi în ce măsură 
noile norme din domeniul telecomunicaţiilor sunt 
suficiente pentru a le rezolva/aborda, aspectele 
tehnice şi economice în domeniu, calitatea servi-
ciilor şi dacă este respectată libertatea accesului 
la serviciile de internet.  

Această consultare se referă la următoa-
rele aspecte: 

- dacă furnizorilor de internet ar trebui să 
li se permită să adopte anumite practici ne-
unitare/diferenţiate de gestionare a traficului pe 
internet; 

- dacă practicile sus-menţionate pot crea 
probleme şi pot conduce la un acces restricţionat 
pentru utilizatori; 

- dacă nivelul de competiţie dintre 
furnizorii de servicii de internet şi cerinţele de 
transparenţă stabilite în noile norme din do-
meniul telecomunicaţiilor sunt suficiente pentru a 
evita apariţia de noi probleme; 

- în ce măsură UE ar trebui să acţioneze în 
continuare, pentru a asigura echitatea pe piaţa de 
internet sau dacă industria ar trebui să preia 
conducerea în acest sens. 

În ultimii ani, internetul a suferit schimbări 
dramatice. Din ce în ce mai mulţi utilizatori 
europeni folosesc conexiunile de mare viteză. 
Serviciile ce necesită un nivel ridicat de transfer 
de date, cum ar fi televiziunea prin internet 
(IPTV), precum şi de video-sharing, înregistrează o 
evoluţie remarcabilă. Între timp au apărut noi 
tehnologii, cum ar fi Voice over Internet Protocol 
(VoIP - apelurile vocale pot fi efectuate pe internet). 

În acest context, furnizorii de servicii de  

internet au dezvoltat instrumente care să evite 
„congestia traficului pe internet”, promovând 
astfel utilizarea eficientă a reţelei. Acest lucru 
este cunoscut sub numele de „management al 
traficului". Aceste instrumente pot fi folosite pen-
tru a asigura funcționarea reţelelor eficient şi 
pentru furnizarea de servicii premium, cum ar fi 
IPTV, atât timp cât acestea sunt conforme cu nor-
mele UE şi informează clienţii cu privire la cali-
tatea serviciului aşteptată. Cu toate acestea, ace-
leaşi tehnici pot avea de asemenea ca efect înce-
tinirea accesului la servicii ce nu sunt prioritare. 
Unii susţin că tratarea unui flux de date în mod 
diferit ar putea dăuna utilizatorilor şi ar putea 
restricţiona accesul la internet. 

 

Neutralitatea internetului şi pachetul Telecom 
  

Deşi nu există nicio definiţie 
a neutralităţii internetului, este 
general acceptat că aceasta 
reprezintă ideea că toate datele de 
pe internet ar trebui să fie tratate în 
mod egal, indiferent de sursă sau 
destinaţie. Aceasta înseamnă că, în 
general, utilizatorii de internet ar trebui să poată 
accesa în mod nerestricţionat conţinutul sau 
aplicarea datelor de pe internet.  

Ca una din condiţiile pentru încheierea cu 
succes a pachetului de reforme în domeniul 
telecomunicaţiilor 2009 UE, Comisia şi-a luat 
angajamentul de a urmări îndeaproape în ce mă-
sură sunt respectate neutralitatea şi accesul liber 
la informaţiile de pe internet şi să raporteze 
situaţia actuală către Parlamentul European şi 
Consiliul de Miniştri.  

Conform cadrului revizuit de UE în dome-
niul telecomunicaţiilor, autorităţile naţionale au 
competenţa de a stabili niveluri minime de calita-
te pentru serviciile din reţeaua de transport. În 
plus, noile norme de transparenţă solicită infor-
marea consumatorilor - înainte de a semna un con-
tract - despre natura serviciului la care sunt abonaţi, 
inclusiv tehnicile de gestionare a traficului şi impactul 
lor asupra calităţii serviciilor, precum şi orice alte 
limitări (cum ar fi lăţime de bandă sau viteza de 
conexiune).  

Comisia va analiza opiniile exprimate şi, 
până la sfârşitul anului 2010, va prezenta poziţia 
oficială vizavi de neutralitatea internetului. 

 

Toţi actorii interesaţi sunt invitaţi să răspundă 
la consultare până la 30 septembrie 2010, accesând 
următoarea adresă: http://ec.europa.eu/information_ 
society/policy/ecomm/library/public_consult/net_neu
trality/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/information_%20society/policy/ecomm/library/public_consult/net_neutrality/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_%20society/policy/ecomm/library/public_consult/net_neutrality/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_%20society/policy/ecomm/library/public_consult/net_neutrality/index_en.htm
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RReecceeppţţiiaa  uunneeii  iinnvveessttiiţţiiii  ddee  4433  mmiilliiaarrddee    

llaa  VVaalleeaa  IIaaşşuulluuii 

În data de 8 iulie, la sediul Primăriei Valea 
Iaşului s-au adunat reprezentanţii părţilor implicate în 
realizarea investiţiei „Epurarea apelor uzate în satele 
Cerbureni, Mustăţeşti, Valea Uleului, Valea Iaşului şi 
Ungureni”. Valoarea iniţială a acesteia a fost de peste 
35,42 miliarde de lei vechi, dar cu suplimentări a ajuns 
la circa 43 miliarde de lei vechi. Aceasta s-a realizat 
printr-o finanţare pe O.G. nr. 7, iar guvernul mai are 
de dat circa șapte miliarde de lei vechi.  

Lucrarea este complexă, având două sisteme, 
respectiv în zona Mustăţeşti - Cerbureni - Valea 
Uleului, cu deversare în reţeaua de canalizare a 
municipiului şi în Valea Iaşului - Ungureni, unde există 
patru staţii de pompare şi o staţie de epurare. 
Lungimea totală a reţelei este de circa 11 km, cu 7,5 
în prima parte, după cum declara primarul Nicolae 
Barbu, care a precizat că ia în calcul şi extinderile 
aprobate de către Consiliul local. De fapt în porţiunea 
de la Cerbureni se fac deja branşări, fiind necesară o 
încărcare de o treime din capacitatea totală, pentru a 
se asigura o funcţionare normală. Pentru zona de la 
Valea Iaşului se ia în calcul şi branşarea Spitalului 
TBC „Sf. Andrei”.                                         (Doru Bobi)  

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aarrggeesseexxpprreess..rroo//aarrttiiccllee__ddeettaaiill..pphhpp??iiddaarrttiiccllee==2244001122  
                                              

◊◊  
  

  

  

PPrrooiieeccttuull  ppeennttrruu  ssiisstteemmuull  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  aall  

ddeeşşeeuurriilloorr  ssoolliiddee,,  aapprroobbaatt!!  
 

Judeţul Călăraşi va acoperi toate costurile 
eligibile aferente proiectului „Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”, 
TVA-ul integral, precum şi costurile neeligibile 
rezultate din analiza cost - beneficiu, ca fiind în afara 
deficitului de finanţare. Judeţul va suporta contribuţia 
aferentă lucrărilor şi serviciilor necesare pentru 
închiderea depozitelor neconforme ale municipiilor 
Călăraşi şi Olteniţa şi ale oraşelor Lehliu-Gară, 
Budeşti şi Fundulea. Consiliul judeţean va repartiza 
anual unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, în 
totalitate, sursele de finanţare aferente cofinanţărilor şi 
cheltuielilor neeligibile. Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară constituită între judeţul Călăraşi şi 
toate unităţile administrativ-teritoriale din Călăraşi, 
este structura de bază ce a dus la oportunitatea unui 
contract de asociere. Contractul de asociere are ca 
obiective îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ca urmare 
a înlocuirii şi dezvoltării infrastructurii locale în  

 
 

domeniul deşeurilor, stabilirea unui for de cooperare 
între părţi în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ecomanagement Salubris”. Un alt 
obiectiv al asocierii este dezvoltarea unei strategii 
comune privind operarea viitoare a sistemului de 
salubrizare, precum şi a mecanismului de operare a 
infrastructurii – colectare, transport, transfer, tratare, 
depozitare. Realizarea unui acord între părţi asupra 
mai multor aspecte importante, precum şi dezvoltarea 
unei strategii privind garantarea şi rambursarea 
fondurilor pentru cofinanţare şi a cheltuielilor 
neeligibile sunt alte obiective ale asocierii. 

Existenţa contractului de asociere reprezintă o 
condiţie de eligibilitate în vederea obţinerii finanţării 
din fonduri europene. Părţile din contract sunt judeţul 
Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi, municipiile 
Călăraşi şi Olteniţa, oraşele Budeşti, Fundulea, Lehliu-
Gară şi 50 de comune prin Consiliile locale. Contractul 
de asociere a avut ca scop crearea unei asocieri între 
părţi în vederea realizării proiectului de interes comun 
menţionat mai sus, precum şi pentru gestionarea 
activităţilor specifice serviciului de salubrizare privind 
colectarea, transportul, transferul, prelucrarea şi 
depozitarea deşeurilor de tip municipal. 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..oolltteenniitteeaannuull..rroo//22001100//0066//pprrooiieeccttuull--ppeennttrruu--ssiisstteemmuull--ddee--

mmaannaaggeemmeenntt--aall--ddeesseeuurriilloorr--ssoolliiddee--aapprroobbaatt// 
  

◊◊  
  

  

  

  

  

SSaallvvaațții  BBuucceeggiiii!!  
 

30 de tineri din judeţul Dâmboviţa vor fi 
oaspeţii Centrului Europe Direct Târgovişte la Tabăra 
de ecologizare şi sensibilizare a turiştilor şi a 
populaţiei din judeţele Dâmboviţa, Argeş şi Prahova în 
perioada 19 - 23 iulie 2010. Campania de ecologizare 
– conştientizare, de 
pe platoul Munţilor 
Bucegi şi în tabăra 
„Căprioara” din locali-
tatea Moroeni, se va 
desfăşura sub sloga-
nul „Nouă chiar ne 
pasă! Dar ţie?”.  

 

Evenimentul 
va fi organizat în parteneriat cu Centrele de informare 
Europe Direct Argeş şi Mizil - Prahova, Serviciul de 
Informare EURODESK şi Primăria comunei Moroeni, 
Primăria oraşului Buşteni, Biblioteca Comunală „Ion 
Ciorănescu” Moroeni, Parcul Natural Bucegi şi Ocolul 
Silvic Ialomicioara.  

ȘȘȘTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEȚȚȚEEE   

JJuuddeeţţuull  AARRGGEEȘȘ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAȘȘII    
JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIȚȚAA    



 
 

8 

  

 

Obiectivul acţiunii constă atât în activitatea 
practică de ecologizare a unor zone intens frecventate 
din Platoul Bucegilor, cât şi conştientizarea turiştilor şi 
a populaţiei din judeţele Dâmboviţa, Argeş şi Prahova 
privind protejarea mediului, mesajul ce se urmăreşte a 
fi transmis fiind însuși sloganul sub care se 
desfăşoară această campanie. 

Pe parcursul acestui program vor avea loc şi 
diferite alte activităţi instructiv-educative organizate de 
către centrele partenere şi Serviciul EURODESK, 
precum şi de cadrele didactice de specialitate care vor 
însoţi grupurile de copii. Totodată pe parcursul 
desfăşurării evenimentului vor fi diseminate pliantele 
„Ai dreptul la o Românie curată! Implică-te” şi broşurile 
„O Europă mai durabilă”, „EUROPA DE ACASĂ – 
Istorie şi tradiţii pe Valea Ialomiţei”, precum şi DVD-uri 
cu înregistrări pe teme legate de protecţia mediului.  

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..iinnffoottggvv..rroo//iinnvvaattaammaanntt--ccuullttuurraa//11996699--ssaallvvaattii--bbuucceeggiiii--..hhttmmll  

  
◊◊  

  

  

  

EEffiicciieennţţăă  aaddmmiinniissttrraattiivvăă  pprriinn  ee--CCoommuunniiccaarree  
  

Consiliul Judeţean Giurgiu va implementa 
începând cu 2 iulie, în parteneriat cu Instituția 
Prefectului Județul Giurgiu, proiectul „Eficienţă 
Administrativă prin e-Comunicare la nivelul Consiliului 
Judeţean Giurgiu".  

Proiectul, ce se va desfăşura pe o perioadă 
de 12 luni, este cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 2007-2013 şi are o valoare totală 
eligibilă de aproximativ 1,12 milioane de lei. 

Beneficiarii 
direcţi ai proiectului 
sunt 46 de funcţionari 
publici de conducere, 
de execuţie şi 
personal contractual 
care vor fi instruiţi pe 
parcursul celor două 
module de instruire; 
20 de funcţionari 
publici de conducere, 
de execuţie şi 
personal contractual 

care vor participa la „fact finding mission"; 100 de 
utilizatori instruiţi în vederea utilizării semnăturii 
electronice; 160 de utilizatori instruiţi în vederea 
utilizării căsuţelor de e-mail securizat. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////rrrraappll..rroo//iinnddeexx..pphhpp//SSttiirrii--AAPPLL//SSttiirrii--AAPPLL//GGiiuurrggiiuu--eeffiicciieennttaa--

aaddmmiinniissttrraattiivvaa--  pprriinn--ee--CCoommuunniiccaarree..hhttmmllfacnouă  

  

◊◊  
  

  
  

  

  

PPaarrcc  ddee  aaffaacceerrii  llaa  UUrrzziicceennii  
  

În cel mult doi ani şi jumătate la Urziceni ar putea 
funcţiona primul parc de afaceri din Ialomiţa 

 

Sala de şedinţe a Primăriei municipiului 
Urziceni a găzduit dezbaterea publică a proiectului 
care, după amânări repetate, în 2013 ar putea deveni 
funcţional. Dezbaterea publică a proiectului centrului 
de afaceri a debutat cu o prezentare sintetică făcută 
de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Silvian 
Ciupercă. După ce un prim studiu de fezabilitate a fost 
respins din cauza costurilor ridicate, centrul de afaceri 
a intrat în faza de obţinere a cofinanţării. Valoarea 
totală a investiţiei se apropie de nouă milioane şi 
jumătate de lei, din care aproape 7,2 milioane de lei 
cheltuieli eligibile. Proiectul va fi depus la sediul ADR 
Sud Muntenia pentru a obține fonduri nerambursabile 
din Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 4. 
Onela Oană, directorul firmei care a proiectat centrul 
de afaceri de la Urziceni, apreciază că momentul 
actual este unul extrem de oportun în vederea 
obţinerii cofinanţării. 

Pentru primarul Urziceniului, Constantin Sava, 
viitorul centru de afaceri este doar una dintre 
componentele de bază ale unui proiect mai amplu, 
aflat deja în derulare şi care vizează dezvoltarea 
accelerată a zonei de nord a oraşului. 

Centrul va funcţiona într-o clădire cu subsol, 
parter şi un etaj, însumând 3.200 de metri pătraţi, şi ar 
putea  reprezenta o excelentă oportunitate de afaceri 
pentru firmele din vestul judeţului prin oferirea de 
spaţiu pentru desfăşurarea activităţii, dar şi de 
consultanţă în afaceri. Reprezentanta firmei care a 
executat proiectul a detaliat pentru cei prezenţi ideea 
de centru de afaceri aşa cum se vede ea la Urziceni şi 
a accentuat faptul că odată cu apariţia parcului, peste 
40 de firme vor găsi deopotrivă spaţiu pentru 
dezvoltarea afacerii, dar şi pentru a interacţiona între 
ele. De investiţia de la Urziceni vor beneficia 
întreprinderile mici şi mijlocii deja înfiinţate, 
antreprenorii din judeţ, dar şi din regiune, dar şi 
persoanele fizice care vor dori să obţină consultanţă 
în vederea dezvoltării unei afaceri sau care vor dori să 
acceseze fonduri europene pentru dezvoltare. Printre 
potenţialii beneficiari ai serviciilor centrului se numără 
şi persoanele disponibilizate. Ca beneficiari indirecţi 
au fost menţionate autorităţile publice locale şi 
asociaţiile oamenilor de afaceri care pot avea rol 
participativ în promovarea unor acte normative cu 
impact direct asupra vieţii economice a părţii de vest a 
judeţului. 
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..gguurraaiiaalloommiitteeii..ccoomm//ssttiirrii//ppaarrcc--ddee--aaffaacceerrii--llaa--uurrzziicceennii//  

  

◊◊  

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIȚȚAA  
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ÎÎnn  PPrraahhoovvaa  eexxiissttăă,,  ooffiicciiaall,,  șșii  PPaarrccuull  

IInndduussttrriiaall  CCiioorraannii  
 

Județ cu o bogată tradiție industrială, Prahova 
are, oficial, și un parc industrial la Ciorani. Printr-un 
recent ordin al Ministerului Administrației și Internelor, 
S.C. „Ploiești Industrial Parc" a obținut un al patrulea 
titlu de parc industrial pentru suprafața situată în 
localitatea Ciorani. Parcul Industrial Ciorani se află în 
partea de sud a județului, cu acces din DN1 D Ploiești 
- Urziceni - Slobozia, în imediata vecinătate a stației 
de cale ferată, pe relația Ploiești - Urziceni.  

Amenajat pe 
o suprafață de 45 de 
hectare, pe viitor 
existând perspectiva 
de a se dezvolta pe 
200 de hectare, 
terenul beneficiază de 
următoarele facilități: 
apă potabilă, canali-
zare menajeră și plu-
vială, energie electri-
că, gaze naturale, 
drum interior de acces 
ce este asfaltat, ilu-
minat stradal, pază, 
acces la calea ferată 
și drumuri naționale 
etc.  

În perspectiva 
atribuirii noului rang pentru locația de la Ciorani, deja 
primii investitori și-au și arătat interesul, italieni din 
regiunea Sicilia dorind să amenajeze aici un depozit 
pentru legume și fructe. Amenajarea parcului 
industrial este cum nu se poate mai benefică pentru 
comuna Ciorani, pentru că, prin venirea investitorilor 
aici, se vor înființa locuri de muncă, iar localitatea se 
va putea dezvolta și mai mult.  

Decizia apariției la Ciorani a parcului industrial 
aparține conducerii Ploiești Industrial Parc, societate 
pe acțiuni care are ca unic acționar Consiliul Județean 
Prahova. Într-o perioadă de cinci ani de la înființare, 
Ploiești Industrial Parc a reușit să devină cel mai mare 
și mai important parc industrial din România, 
dezvoltându-și activitatea la Crângu lui Bot – Ploiești, 
dar și la Urlați, Mizil, iar, mai nou, la Ciorani. 

                                            (N.DUMITRESCU) 
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullpprraahhoovvaa..rroo//ssttiirrii//eeccoonnoommiiee//7733228822//iinn--pprraahhoovvaa--

eexxiissttaa--ooffiicciiaall--ssii--ppaarrccuull--iinndduussttrriiaall--cciioorraannii  
  

◊◊  
  

  

  

  

  

LLuuccrrăărriillee  ddee  rreeaabbiilliittaarree  aa  ddoouuăă  ddrruummuurrii  

jjuuddeeţţeennee  aauu  ffoosstt  rreelluuaattee  
 

Lucrările de reabilitare a două drumuri 
judeţene din Teleorman, DJ 703 şi DJ 601 F, au fost 
reluate, după ce în primăvară s-au întrerupt din cauza 
lipsei de surse financiare, banii provenind din bugetul 
Consiliului judeţean.  

Petru 
Săvuşcă, pur-
tătorul de cu-
vânt al Consi-
liului Jude-
țean Teleor-
man, a decla-
rat că pe DJ 
703, Siliştea 
Gumeşti – 
Ciolăneşti, 
mai sunt de executat lucrări în valoare de 700.000 de 
lei, dintr-un total de 11,1 milioane de lei. Pe DJ 691F, 
între localităţile Albeşti și Mavrodin, se fac lucrări cu o 
valoare de 13,8 milioane de lei, constând în 
terasamente, supraînălţarea şi lărgirea părţii 
carosabile, amenajarea de podeţe şi rigole.  

Consiliul Județean Teleorman are în derulare 
şi alte proiecte privind modernizarea de drumuri 
judeţene, o parte din sursele financiare reprezentând 
finanţări de la Uniunea Europeană. Cel mai important 
proiect de acest fel este „Reabilitarea DJ 701, limita 
jud. Dâmboviţa – Gratia – Poeni – Siliştea - Scurtu 
Mare - Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca - 
Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km)”. Acesta 
are o valoare totală de 119.905.412,69 lei, din care 
85.494.723,82 lei fonduri FEDR nerambursabile, 
11.366.350,56 lei finanţare de la bugetul naţional şi 
1.976.756,62 lei cofinanţarea beneficiarului.  

Principalele rezultate ale proiectului vor 
consta în: reabilitarea a 55,45 km de drum judeţean, 
reabilitarea/construcţia a 11 poduri şi 58 de podeţe, 
amenajarea a 172 de intersecţii şi drumuri laterale. 
Durata de derulare a contractului este de 29 de luni.  

Contractul de finanțare al proiectului a fost 
semnat în data de 25 martie 2009 și se 
implementează cu ajutorul fondurilor nerambursabile 
obținute prin Programul Operaţional Regional, Axa 
prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia/ 
reabilitarea şoselelor de centură”.       
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////rrrraappll..rroo//iinnddeexx..pphhpp//SSttiirrii--AAPPLL//SSttiirrii--AAPPLL//TTeelleeoorrmmaann--lluuccrraarrii--ddee--

rreeaabbiilliittaarree--aa--ddoouuaa--ddrruummuurrii--jjuuddeetteennee--rreelluuaattee..hhttmmll  

  

 

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    
JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN    
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Sediul central CĂLĂRAȘI 

Adresă: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 cod 910019, 
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 Independentei, 
nr. 1, et. IV, cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
Tel.: 0245/220.647 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Biroul Judeţean IALOMIŢA 

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, B-dul 
Chimiei, nr. 13-15, et. II, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa 
Tel.: 0243/234.806 
Fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 
Biroul Judeţean GIURGIU 

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul 
Mihai Viteazu, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax: 0246/215.271 
E-mail: giurgiu@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.: 0244/595.594 
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 

DDaattee  CCoonnttaacctt  AAggeennţţ iiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă   SSuudd  MMuunntteenniiaa  

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuu nnii ccaarree 
 

Daniela TRAIAN - Șef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU, Diana NEAGU, Liviu Georgian OLTENACU - Sediul central Călăraşi 

Alexandra GHERASIM, Marinică FOLOGEA - Biroul Judeţean Argeş 
Marius TĂNASE - Biroul Județean Dâmbovița 

Mădălina CILIBEANU, Aurelian MOROIANU - Biroul Judeţean Ialomiţa 
Alexandru VOINESCU - Biroul Judeţean Prahova 

Silviu MITREA - Biroul Judeţean Teleorman 
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro        

                        
                                                                                                      

Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro/ 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 
Data publicării: 12 iulie 2010 
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RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  CCoonnssiilliiiilloorr  jjuuddeețțeennee  șșii  llooccaallee  ddiinn  rreeggiiuunnee,,    

MMiinniisstteerruulluuii  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  șșii  TTuurriissmmuulluuii,,  rreepprreezzeennttaannțțiilloorr  mmaassss--mmeeddiiaa  ddee  llaa  nniivveelluull  rreeggiiuunniiii  SSuudd  MMuunntteenniiaa  

  șșii  ssiittee--uurriilloorr  ddeeddiiccaattee  ((ppoorrttaalluurriilloorr  ddee  șșttiirrii  eeccoonnoommiiccee)).. 
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