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S-a finalizat prima  
structură de afaceri finanţată din Regio! 

 
 

La mijlocul lunii septembrie s-a finali-
zat primul proiect de dezvoltare a unei struc-
turi de afaceri la nivelul regiunii Sud Munte-
nia, finanţat prin Regio. SC Camion Logistic 
SRL a organizat luni, 17 septembrie, începând 
cu ora 11:00, la sediul companiei, o conferin-
ţă de presă, în cadrul căreia a fost prezentată 
investiţia, ce a fost realizată cu sprijin finan-
ciar nerambursabil Regio.  
 

 
 

SC Camion Logistic SRL, în calitate de 
beneficiar, a semnat contractul de finanţare 
pentru proiectul „Centru Multifuncțional de 
dezvoltare a afacerilor” la sfârşitul lunii a-
prilie 2010, fiind primul de la nivelul regiunii 
Sud Muntenia care a obţinut asistenţă neram-
bursabilă Regio pentru dezvoltarea unei struc-
turi de afaceri. Proiectul a primit finanțare în 
cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltă-
rii mediului de afaceri regional și local”, Do-
meniul major de intervenție 4.1 „Dezvoltarea 
durabilă a structurilor de sprijinire a afaceri-
lor de importanță regională și locală”, valoa-
rea totală fiind de 16.005.954,82 lei. 

Prin realizarea acestei investiții s-a ur-
mărit dezvoltarea economică locală, atrage-
rea investițiilor și crearea de locuri de muncă. 
Astfel, s-a creat o structură de sprijinire a a-
facerilor clar delimitată, pentru a asigura spa-
ții pentru desfășurarea de activități economi-
ce de prestare servicii pentru firmele din ca-

drul structurii. Aceasta a fost dotată cu biro-
uri, sală de conferințe, hală service mijloace 
de transport marfă, depozit, platforme de par-
care, zone de aşteptare, precum şi spații teh-
nice.  
           „SC Camion Logistic SRL din Giurgiu 
este primul beneficiar de fonduri europene 
nerambursabile Regio pentru dezvoltarea du-
rabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor. 
Prin realizarea acestui proiect Regio va crește 
potențialul de dezvoltare a activităților eco-
nomice din zona Giurgiu, structura de afaceri 
din comuna Bolintin Deal devenind astfel un 
punct de atracție a investitorilor”, a declarat 
Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia. 

 

 
 

 

Analiză pe tema fondurilor europene 
 
 

Modul de utilizare a fondurilor europe-
ne, dar şi problemele legate de derularea pro-
iectelor finanţate prin Regio în Prahova sunt 
temele de discuţie ce au fost abordate săptă-
mâna trecută, în cadrul şedinţei de analiză, la 
care au participat reprezentanţii Agenţiei pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi ai 
Consiliului Judeţean Prahova.  

 

 
 

„Angajamentul Consiliului Judeţean Pra-
hova este relativ mare, şi am vrut să vedem 
care sunt problemele legate de consumarea 
acestor fonduri anul acesta, ce lucrări sunt în 
pericol de a fi sistate, care sunt în pericol de 
a primi sancţiuni administrative din cauza ne-
concordanţelor între ceea ce s-a proiectat, ceea  



 

www.adrmuntenia.ro                                                      2                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

ce este pe teren şi ceea ce se execută. Consi-
der că a fost o discuţie instructiv-educativă 
pentru toată lumea”, a declarat Mircea Cosma, 
preşedintele CJ Prahova.  

 

 
 

„În acest moment sunt trei proiecte ce 
întâmpină dificultăţi. Unul este cel legat de Cen-
trul de la Lilieşti, al doilea este legat de Cen-
trul de la Urlaţi – Steaua şi, de asemenea, este 
vorba de Centrul Nedelea. Am stabilit măsuri, 
astfel încât personalul de specialitate al CJ Pra-
hova şi al Agenţiei pentru Dezvoltare Sud Mun-
tenia să se canalizeze ca şi aceste proiecte să 
meargă”, a declarat preşedintele CJ Prahova.  
 

Sursă: http://www.observatorulph.ro/administratie/ad-ministratia-
locala/analiza-pe-tema-fondurilor-europene 

 
 
 

 

 

Vizite împreună cu jurnaliştii  
la proiectele Regio din Sud Muntenia 

 
 

 

În următoarele săptămâni, Agenţia pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va or-
ganiza, pentru al doilea an consecutiv, o run-
dă de evenimente de promovare a proiecte-
lor implementate cu sprijin nerambursabil 
Regio în judeţele regiunii noastre.  

 
 

 

Cu acest prilej, jurnaliştii din Sud Mun-
tenia vor putea vizita locul de implementare 
a proiectelor finanţate, să stea de vorbă cu 
beneficiarii şi să observe la faţa locului re-
zultatele proiectelor ce au fost realizate cu 
asistenţă nerambursabilă din fonduri Regio. 

Proiectele ce vor fi vizitate au primit 
sprijin financiar din toate domeniile majore 
de intervenţie ale Regio – infastructură urba-
nă, rutieră, de sănătate, socială, educaţie, 
mediu privat, precum şi patrimoniu cultural 
şi infrastructură de turism.  

 
 

Fotoarhivă: Vizitarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţe Călăraşi 
 

Primul eveniment este programat pen-
tru data de 18 septembrie, ce va avea loc în 
judeţul Călăraşi, reprezentanţii mass-media 
fiind invitaţi să viziteze patru proiecte finan-
ţate din Regio:  

 

1. Dezvoltarea producţiei de betoane, 
material de construcţii puternic, rezistent şi 
durabil – beneficiar S.C. ZMC Trading S.R.L.; 

 

2. Restaurarea, consolidarea, punerea în 
valoare şi introducerea în circuitul turistic al 
complexului arhitectural medieval al fostei 
mănăstiri Negoieşti - Şoldanu, judeţul Călăraşi - 
beneficiar Parohia Negoieşti; 

 

3. Linie tehnologică de fabricaţie piese 
din material plastic prin injecţie - beneficiar 
Thugs S.R.L.; 

 

4. Modernizare clinică stomatologică - 
beneficiar Elitecitydent S.R.L.  

 

Întâlnirea cu jurnaliştii are loc înce-
pând cu ora 09:30, la sediul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia din Călă-
raşi, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
Călăraşi. 

 
 

   

III nnn fff ooo    AAA MMM    PPP OOO RRR    
   

Instrucţiunea nr. 92 privind unele măsuri 
pentru revizuirea proiectelor tehnice 

 de execuţie şi pentru rezilierea 
contractelor de execuţie lucrări  

din cadrul investiţiilor Regio 
 

 

În vederea fluidizării procesului de revi-
zuire a proiectelor tehnice de execuţie, Auto-
ritatea de Management a emis Instrucţiunea nr. 
92/31.08.2012 a AM POR, privind unele măsuri 
pentru revizuirea proiectelor tehnice de execu- 
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ţie de către beneficiari, precum şi pentru rezili-
erea contractelor de execuţie lucrări din cadrul 
contractelor de finanţare încheiate prin Progra-
mul Operaţional Regional. 
 

Începând cu data emiterii prezentei in-
strucţiuni, beneficiarii de fonduri din cadrul Pro-
gramului Operaţional Regional au posibilitatea 
de a revizui Proiectul Tehnic înainte de lansarea 
procedurii de achiziţie publică şi, ulterior, rezi-
lierii contractului de execuţie, precum şi revi-
zuirea Proiectului Tehnic fără rezilierea con-
tractului de lucrări şi încheierea unui act adiţio-
nal la contractul de lucrări/ contract de lucrări 
suplimentare. 

 

 
 

Textul integral al instrucţiunii este publi-
cat pe site-ul nostru, la secţiunea Clarificări utile, 
link: http://regio.adrmun-tenia.ro/s22/clari-ficari-u-
tile/.  
   

   

   
 

Un nou apel de proiecte  
pentru dezvoltarea turismului  

din regiunile Sud-Vest şi Centru 
 

 
 

Peste 17 milioane de euro sunt puşi la 
dispoziţia celor interesaţi să acceseze fonduri 
europene nerambursabile pentru noi proiecte 
de dezvoltare a turismului.  

 

Finanţarea este asigurată prin Progra-
mul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5, 
DMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea 
resurselor naturale şi creşterea calităţii servi-
ciilor turistice”. 

 

 

 
 

 
 

Autoritatea de Management a progra-
mului Regio din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a anunţat, în data de 
12 septembrie a.c., lansarea unui nou apel de 
proiecte pentru DMI 5.2. Astfel, începând cu 
data de 23 octombrie, la sediile ADR Sud-Vest 
Oltenia şi ADR Centru pot fi depuse noi cereri 
de finanţare pe domeniul menţionat.  

Ghidul solicitantului actualizat poate fi 
consultat pe site-ul programului Regio, link: 
http://www.inforegio.ro/node/19. 

Apelul de proiecte beneficiază de un 
buget orientativ în valoare de 17,84 de mi-
lioane de euro, din care circa 14,23 de mili-
oane de euro sunt alocaţi pentru regiunea 
Sud-Vest, restul de circa 3,61 de milioane de 
euro revenind regiunii Centru. Cererea de 
proiecte este cu depunere continuă, până la 
depăşirea cu 50% a alocării financiare.  

Lansarea apelului are drept scop aco-
perirea alocării financiare destinate DMI 5.2 
din cadrul programului Regio. 

Pentru perioada 2007-2013, Regio are 
un buget orientativ de 4,3 milioane de euro, 
din care circa 3,5 milioane de euro reprezintă 
fonduri europene nerambursabile alocate Ro-
mâniei din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională. În data de 3 septembrie a.c., pro-
gramul Regio avea un stadiu de contractare 
de 94,67% (raportat la sumele FEDR alocate), 
corespunzător unui număr de 3.158 de con-
tracte de finanţare semnate cu beneficiarii 
programului. 

 
Sursă: http://mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/regio--nou-apel-de-

proiecte-in-domeniul-turism-pentru-regiunile-sud-vest-si-centru 
 
 
 



 

www.adrmuntenia.ro                                                      4                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

 
 

 

 

 

 

III nnn fff ooo    FFF iii nnn aaa nnn ţţţ ăăă rrr iii       
 

Se lansează trei noi  
apeluri de proiecte în cadrul POP! 

 

 

 
Autoritatea de Management pentru 

Programul Operaţional pentru Pescuit (AM 
POP) anunţă lansarea, începând cu data de 17 
septembrie 2012, a trei noi apeluri de proiec-
te pentru: 
- Măsura 1.3 „Investiţii la bordul navelor de 
pescuit şi selectivitate”; 
 

- Măsura 1.4 „Pescuitul de coastă la scară 
redusă”; 
 

- Măsura 1.5 „Compensaţii socio-economice 
pentru managementul flotei comunitare”. 

 

 
 
Termenul limită de depunere a proiec-

telor este 30 noiembrie 2012. Conform versiu-
nii actualizate a calendarului orientativ al 
lansarilor de noi linii de finanţare în cadrul 
Programului Operaţional pentru Pescuit, în a-
cest an nu vor mai fi lansate apelurile de pro-
iecte pentru Măsurile 2.1 „Acvacultura”, 2.2 
„Pescuitul în apele interioare” şi 2.3 „Prelu-
crarea şi comercializarea peştelui”, anunţate 
iniţial pentru data de 3 septembrie 2012. 

 
Sursă: http://www.fonduri-
structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=11613 
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Legislaţia achiziţiilor publice 
 a fost modificată din nou 

 

 

 
 
 

Guvernul va elimina termenul obligato-
riu de 20 de zile în care o unitate de stat este 
obligată să selecteze un câştigător dintre par-
ticipanţii la licitaţii publice, astfel încât insti-
tuţiile statului nu vor mai fi constrânse să se 
încadreze într-un anumit termen pentru a în-
cheia evaluarea ofertelor. 

 

 
Legislaţia actuală stabileşte că autori-

tatea contractantă are obligaţia de a stabili o-
ferta câştigătoare în termen de 20 de zile de 
la data deschiderii ofertelor, pe baza criteriu-
lui de atribuire precizat în anunţul de partici-
pare şi în documentaţia de atribuire, în condi-
ţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte 
criteriile de selecţie şi calificare impuse. Un 
proiect de modificare a legislaţiei achiziţiilor 
publice elimină însă acest termen, pe motiv 
că practica a demonstrat că cele 20 de zile 
sunt insuficiente pentru evaluarea ofertelor. 

 
În aceste condiţii, legea achiziţiilor pu-

blice va stabili doar că autoritatea contrac-
tantă are obligaţia de a stabili oferta câştigă-
toare, fără să mai existe şi un termen de fina-
lizare a procedurii de evaluare. 

 

 
Sursă: http://www.finantare.ro/legislatia-achizitiilor-publice-a-fost-

modificata-din-nou.html 
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Situația proiectelor depuse în cadrul Regio 

 

- 17 septembrie 2012 –  
 

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

depuse 888 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional 
Regional), 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 446* de contracte de finanţare, ce au o valoare totală 
nerambursabilă solicitată de 2.345.530.626,37 lei. 

* Din cele 446 de contracte semnate, 20 proiecte au fost reziliate. 

            

Subdomeniu/Domeniul 
Nr. 

PIDU-ri 
depuse 

Nr. 
proiecte 
depuse 

Nr. 
proiecte 
retrase 

Stadiul proiectelor Valoare 
asistenţă 
financiară 

nerambursabi-
lă solicitată 

Mil. euro 

Suma 
alocată/dis-

ponibilă 
Regiunii Sud 

Muntenia 
Mil. euro 

Respinse 
În 

evaluare 
Precon- 
tractare 

În 
rezervă 

Contrac- 
tate 

Axa 
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  

Axa 
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  

Axa 
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  

Axa 
4 

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

26 3 7 0 2 3 11  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 36 52 0 275 61,22  52,538  

Axa 
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 nece-
sare 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.florescu@mturism.ro, site www.inforegio.ro 
 
 
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. 

 

 
  

  

  

  

  

  

http://www.inforegio.ro/
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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Judeţul ARGEŞŞ  
 
 

Fabrica de Magiun de Topoloveni  
a sărbătorit Ziua Porţilor Deschise 

 

 

Ca în fiecare an, și la acest început de 
toamnă, Fabrica de magiun Topoloveni și-a des-
chis porțile pentru a arăta celor interesaţi cum 
se produce prima șarjă de magiun din anul 2012 
şi întregul flux de fabricație al acestui produs tra-
dițional românesc, 100% natural, obținut doar din 
prune proaspete, ce respectă rețeta originală, 
veche de peste 100 de ani. 

 

 
 

În urmă cu 10 ani, Magiunul de prune To-
poloveni obţinea prima distincție de după achi-
ziționarea vechii secţii de magiun de la Topolo-
veni de către compania SONIMPEX SERV COM, pre-
miu ce îi recunoștea calitățile superioare: „Mar-
ca de Aur” din partea Uniunii Generale a Industri-
aşilor din România avea să fie simbolul sub care 
s-a derulat deceniul prolific ce i-a urmat, din punc-
tul de vedere al recunoaşterii naţionale şi inter-
naţionale a calităţilor nutriţionale şi de gust ale 
acestui produs. 

Cei 10 ani de succes ai mărcii de aur Ma-
giun de prune Topoloveni au fost celebraţi cu o-
cazia evenimentului Ziua Porţilor Deschise, la 
care au participat peste 200 de vizitatori, ofici-
alităţi şi reprezentanţi mass-media. 

 

Liviu MUŞAT, directorul ADR Sud Munte-
nia: „Sunt deosebit de mândru şi de bucuros că 
mă aflu în locul unde se plămădeşte unul dintre 
cele mai expresive, cele mai importante produ-
se prin care numele ţării noastre este astăzi cu-
noscut în Europa şi nu numai. Şi vedem – din ce 

în ce mai greu acest lucru este posibil, dar unul 
dintre cei care ne ajută să ieşim astăzi în lume 
cu fruntea sus este Magiunul de Topoloveni şi 
voi toţi cei care îl realizaţi aici.”      
 

 
 

Sursă: http://argeseanul.com/fabrica-dgalerie-foto-magiun-topoloveni-a-
sarbatorit-ziua-portilor-deschise.html 

 
 
 

Judeţul CĂLĂRAȘI  
 

 

Judeţul Călăraşi a absorbit  
38 de milioane de euro prin PNDR 

 

 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit a efectuat până în prezent plăţi către be-
neficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Ru-
rală în valoare de 4,02 miliarde de euro. Din a-
ceastă sumă, aproximativ două miliarde de euro 
reprezintă plăţile pentru finanţarea proiectelor de 
investiţii pentru dezvoltarea agriculturii şi a me-
diului rural, iar restul reprezintă plăţi directe efec-
tuate către fermieri.  
 

 
 

La nivelul judeţului Călăraşi s-au făcut plăţi 
către beneficiarii proiectelor de investiţii în va-
loare de 38.427.214 euro. Pentru efectuarea aces-
tor plăţi, APDRP trebuie să primească din partea 
solicitanţilor proiectele de investiţii, iar după 
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verificarea documentelor şi declararea lor ca fi-
ind eligibile, aceştia beneficiază de fonduri ne-
rambursabile. 
 

Sursă: http://www.radiovocescampi.ro/2012/09/judetul-calarasi-a-
absorbit-38-de-milioane-de-euro-prin-programul-national-de-dezvoltare-
rurala/ 

 
 

Judeţul DÂMBOVIȚA 
 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională  
Sud Muntenia organizează, în Dâmboviţa, 

cursul de perfecţionare  
„Expert Achiziţii publice” 

 

 

28 de angajaţi din cadrul instituţiilor pu-
blice locale pot deveni experţi în achiziţii publice, 
acest lucru fiind confirmat chiar de directorul ADR 
Sud Muntenia, Liviu Muşat, în cadrul conferinţei 
de presă, ce a avut loc luni, 10 septembrie, la se-
diul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.  

 

 
 

Cursurile de calificare vor fi susţinute în 
judeţul Dâmboviţa la începutul lunii octombrie. 
Angajaţii instituţiilor publice locale care doresc să 
devină experţi în achiziţii publice pot participa 
gratuit la cursul de perfecţionare „Expert Achiziţii 
publice”, organizat de Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, autorizat de Autoritatea 
Naţională pentru Calificări.  

Cursul gratuit se adresează angajaţilor in-
stituţiilor publice locale de la nivelul judeţului 
Dâmboviţa şi are ca scop îmbunătăţirea cunoştin-
ţelor celor care doresc să devină experţi acreditaţi 
în achiziţii publice. Obiectivele cursului sunt înţe-
legerea modului de funcţionare a componentelor 
sistemului de achiziţii publice, dobândirea cunoş-
tinţelor necesare pentru planificarea, pregătirea 
şi organizarea procedurilor de achiziţie publică 
prin mijloace electronice de către personalul be-
neficiarilor şi asimilarea noilor reglementări, pre-
cum şi a bunelor practici în domeniu. Cursul va fi 

susţinut de formatori certificaţi, cu experienţă 
practică în managementul achiziţiilor publice.  
 

Sursă: http://www.ziardambovita.ro/index.php?catego-
ryid=8&p2_articleid=33646 

 

 

Judeţul GIURGIU 
 
 

Fonduri europene pentru îmbunătăţirea 
accesibilităţii la graniţă în zona 

municipiului Giurgiu 
 

 

Două segmente de drum ce fac legătura 
între Ruse (Bulgaria) şi Giurgiu prin zona de 
frontieră vor fi reabilitate în următoarele 30 de 
luni în cadrul unui proiect transfrontalier cu fon-
duri europene, în vederea îmbunătăţirii accesi-
bilităţii la graniţă. 

 

„Îmbunătăţirea accesibilităţii în Eurore-
giunea Ruse - Giurgiu cu coridorul Pan-european 
de transport numărul 9” este proiectul ce va fi 
realizat în următoarele 30 de luni de autorităţi-
le din Giurgiu şi Ruse şi care vizează reabilitarea 
unor segmente de drum ce leagă zona de fronti-
eră cu centrele celor două localităţi. 

Proiectul are o valoare de 6,7 milioane 
de euro, în cadrul acestuia urmând să fie reabili-
tate două segmente de drum care leagă zona de 
frontieră cu centrul municipiului Giurgiu, precum 
şi două sensuri giratorii pe acest traseu, dar şi 
reabilitarea unei porţiuni de aproximativ trei 
mii de metri pe un bulevard din Ruse care face, 
de asemenea, legătura între frontieră şi centrul 
oraşului Ruse. 
 

Sursă: http://www.administratie.ro/articol.php?id=41082 
 
 
 

Judeţul IALOMIŢA 
 
 

Parc industrial de peste 17 milioane  
de lei la Slobozia 

 
 

În data de 11 septembrie a avut loc, la Slo-
bozia, conferința de presă pentru anunţarea de-
marării implementării proiectului „Utilităţi Plat-
formă Industrială IMM”.  

Prin această investiţie, autoritățile loca-
le încearcă din nou să revigoreze industria mu-
nicipiului Slobozia. Astfel, dacă lucrurile decurg 
așa cum trebuie, peste 14 luni, atât cât este ter-
menul de execuție, capitala judeţului Ialomiţa  
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va beneficia de un nou parc industrial. Conform 
proiectului, acesta va fi destinat, în exclusivitate, 
întreprinderilor mici și mijlocii, va avea o su-
prafață de 15 hectare, împărțită în 25 de loturi 
de mărimi diferite, în funcție de specificul acti-
vității ce se va desfășura. 
 

 
 

Dacă beneficiarii direcți ai proiectului sunt 
întreprinderile mici și mijlocii, beneficiarii indi-
recți sunt șomerii din Slobozia și din împrejurimi, 
ce vor putea găsi locuri de muncă în cadrul firme-
lor chiriașe ale platformei industriale. Conform 
proiectului, platforma va genera 775 de noi lo-
curi de muncă. Costul total al investiției se ri-
dică la 17.420.877,84 lei, din care asistența fi-
nanciară nerambursabilă reprezintă 6.612.193,50 
lei. Durata de implementare a proiectului este de 
14 luni. 

 

Sursă: http://www.observatordeialomita.ro/stiri/parc-industrial-de-
peste-17-milioane-de-lei-la-slobozia/ 

 
 

Judeţul PRAHOVA 
 
 

Festivalul „Sinaia Forever”,  
ediţia a XIX-a - 100 de ani de Casino 

 

 

Primăria oraşului Sinaia organizează, în 
perioada 28 - 30 septembrie, cea de-a XIX-a edi-
ţie a Festivalului „Sinaia Forever”, devenit de-
mult o tradiţie şi un brand al oraşului şi, toto-
dată, cel mai important eveniment din Sinaia. 

 

 

„Îmi doresc ca tema alesă anul acesta să 
trezească interesul fiecărui participant la festi-
val. Casinoul este un simbol al oraşului Sinaia şi 
anul acesta sărbătorim 100 de ani de când a fost 
dat în folosinţă. Încă din perioada interbelică, 
Casinoul a fost unul dintre factorii economici im-
portanţi din oraş, în prezent este cel mai recu-
noscut Centru de Conferinţe de pe Valea Prahovei 
şi totodată un pol al activităţilor culturale, aici 
organizându-se foarte multe expoziţii, vernisaje, 
lansări de carte şi spectacole.”, a spus primarul 
oraşului Sinaia, Vlad Oprea.  

 
Sursă: http://www.prahovabusiness.ro/component/content/article/65-

lifestyle/7445-festivalul-sinaia-forever-ediia-a-xix-a-100-de-ani-de-casino 

 

 
Judeţul TELEORMAN 

 
 

Întâlnire româno-bulgară privind sistemul 
de management pentru protecţia mediului 

 

 

În perioa-
da 13 şi 14 sep-
tembrie, la Ca-
mera de Comerţ, 
Industrie şi Agri-
cultură Teleorman 
s-a desfăşurat întâlnirea de lucru a partenerilor 
români şi bulgari din proiectul „Dezvoltarea u-
nui sistem de management pentru protecţia 
mediului prin valorificarea superioară a dejec-
ţiilor animaliere în zona transfrontalieră Teleor-
man – Veliko Târnovo”.  

Parteneri în punerea în aplicare a a-
cestui proiect sunt Institutul Naţional de Cerce-
tare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică Bucu-
reşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvolta-
re pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agricul-
turii şi Industriei Alimentare Bucureşti, Institu-
tul pentru Ştiinţa Solului, Tehnologie Agricolă şi 
Protecţia Plantelor „N. Pouskarov”, institut in-
tegrat Academiei Agricole din Bulgaria şi Cen-
trul de Afaceri „Svishtov”. 

Specialiştii prezenţi la această întrunire 
au luat în discuţie posibilităţile din zona trans-
frontalieră, pentru dezvoltarea unui sistem de 
management pentru protecţia mediului, prin 
valorificarea dejecţiilor animaliere, sub formă 
de biogaz şi fertilizatori organici.  

 
Sursă: http://www.ziarulmara.ro/la-camera-de-comert-teleorman-
intalnire-romano-bulgara-privind-sistemul-de-management-pentru-

protectia-mediului/ 
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Implicarea organizațiilor neguvernamentale 
 în accesarea și absorbția fondurilor structurale (studii de caz) 

    

 

Autor: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 
www.fdsc.ro; www.stiriong.ro 
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Informaţiile vor continua în următorul număr al newsletter-ului InfoRegional Sud Muntenia, nr. 113 
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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: 17 septembrie 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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