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ADR Sud Muntenia,  
în sprijinul beneficiarilor  

Regio din Giurgiu şi Teleorman! 
 

 

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a organizat, săptămâna trecută, 
două evenimente destinate beneficiarilor de 
fonduri Regio din judeţele Giurgiu şi Teleor-
man. La aceste întâlniri au participat apro-
ximativ 60 de reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale şi ai mediului privat, benefici-
ari de fonduri nerambursabile Regio, care au 
în derulare proiecte europene în cele două ju-
deţe sus-menţionate.  
 

 
  

  
 

Sala mare de şedinţe a CJ Teleorman, municipiul Alexandria, 25 septembrie 2012 

  
 Obiectivul organizării acestor eveni-
mente a fost de a sprijini beneficiarii în pro-
cesul de implementare a proiectelor finanţate 
din Regio, dar şi de a-i informa despre opor-
tunităţile de finanţare oferite de Fondul Na-
ţional de Garantare a Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii şi despre stadiul pregătirii următoarei 
perioade de programare, 2014 – 2020. Toto-
dată, au fost oferite informaţii utile despre 
posibilităţile de modificare a contractelor, 
prin notificare sau act adiţional, precum şi 

despre rolul ofiţerului de monitorizare, cel 
care asigură legătura permanentă a beneficia-
rului cu Organismul Intermediar, acordă con-
sultanţă pe parcursul implementării şi care 
monitorizează activitatea proiectului finanţat 
prin Regio. Un alt subiect important pe agen-
da întâlnirilor cu beneficiarii Regio a fost dat 
de noile oportunităţi de finanţare din cadrul 
Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării dura-
bile a oraşelor” - Domeniul Major de Inter-
venţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuințe”.  
  

 
   

 
 

Sala de şedinţe a CJ Giurgiu, municipiul Giurgiu, 27 septembrie 2012 

 
 Sesiunea de informare destinată bene-
ficiarilor, ce se află la cea de-a doua ediţie, 
este finanţată prin Regio, Axa prioritară 6 „A-
sistenţă tehnică”, având ca scop diseminarea 
rezultatelor implementării Programului Ope-
raţional Regional, precum şi facilitarea unui 
schimb de experienţă între ADR Sud Muntenia, 
în calitate de Organism Intermediar pentru 
Regio, şi beneficiarii de proiecte finanţate 
prin POR 2007 – 2013. 
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ADR Sud Muntenia,  
la Forumul Comunicatorilor REGIO 

 
 

 În perioada 26 – 28 septembrie, ADR 
Sud Muntenia, prin experţi din cadrul Servi-
ciului Comunicare, a participat la Forumul Co-
municatorilor REGIO, eveniment organizat de 
Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Mi-
nisterului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
Evenimentul, aflat la cea de-a doua ediţie în 
acest an, a avut loc la Bran, Complexul „Mari-
dor”. La Forum au fost prezente aproximativ 
100 de persoane - reprezentanţi ai AM POR, 
responsabili de comunicare ai Organismelor 
Intermediare pentru POR şi membri ai Reţelei 
de comunicatori Regio, din cadrul altor insti-
tuţii ce îndeplinesc funcţii de informare şi 
promovare POR.  
 Forumul Comunicatorilor Regio a avut 
ca obiectiv consolidarea reţelei de comuni-
catori, realizarea schimbului de experienţă în-
tre membrii acesteia, precum şi informarea 
cu privire la stadiul de implementare a pro-
gramului.  
  

    

 

 Cu această ocazie, fiecărei Agenţii 
pentru Dezvoltare Regională i s-a oferit posi-
bilitatea de a promova, în sala de conferinţe, 
unde s-a susţinut evenimentul, propriile ma-
teriale de informare şi publicitate realizate cu 
fonduri nerambursabile din Regio. ADR Sud 
Muntenia a oferit astfel numeroase materiale 
promoţionale personalizate Regio (blocnotes, 
agende, suporturi pentru pahare, pixuri etc.), 
dar şi materiale de informare realizate atât în 
acest an (buletinul informativ „INFO Sud Mun-
tenia” – nr. I şi II), cât şi în 2011 (Broşura 
„Proiecte de succes REGIO” şi Raportul anual 
de implementare a programului în regiunea 
Sud Muntenia).  
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 Cu această ocazie, fiecare Agenţie 
pentru Dezvoltare Regională a prezentat acti-
vitatea Reţelei regionale de comunicatori 
REGIO aferente, modul de funcţionare a a-
cesteia, precum şi activităţile realizate, în ca-
litate de coordonator al Reţelei, în vederea 
promovării rezultatelor implementării POR în 
fiecare regiune. De asemenea, beneficiarii 
POR - membrii ai Reţelelor regionale de co-
municare au fost invitaţi să prezinte proiecte 
de succes derulate cu fonduri nerambursabile 
Regio. 
 Pe lângă partea de informare, Forumul 
şi-a îndeplinit şi obiectivul de formare a co-
municatorilor din reţea, aceştia participând la 
ateliere de lucru organizate în scopul perfec-
ţionării în domeniul fotografiei, branding-ului 
şi audio – video. 
 
 

 

   

III nnn fff ooo    CCC ooo nnn ttt rrr aaa ccc ttt eee    RRR eee ggg iii ooo    
   
 

S-au finalizat proiectele  
din cadrul PIDU Alexandria! 

 
 

La începutul săptămânii trecute s-au 
finalizat cele trei contracte de finanţare din 
cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 
(PIDU) al Municipiului Alexandria. În data de 
24 august 2010, Primăria Municipiului Ale-
xandria, în calitate de beneficiar, a semnat 
contractele de finanţare pentru proiectele 
„Sistem pentru managementul iluminatului 
public în municipiul Alexandria”, „Sistem 
pentru managementul traficului rutier în mu-
nicipiul Alexandria” şi „Sistem de suprave-
ghere în vederea creşterii siguranţei şi pre-

venirii criminalităţii în municipiul Alexan-
dria”. Contractele au primit finanţare neram-
bursabilă din Regio, Axa prioritară 1 „Sprijini-
rea dezvoltării durabile a oraşelor - poli ur-
bani de creştere”, DMI 1.1 „Planuri integrate 
de dezvoltare urbană”, pentru oraşele/muni-
cipiile – centre urbane. Valoarea totală a pro-
iectelor a fost de 37.146.592,48 lei, din care 
finanţarea nerambursabilă solicitată a repre-
zentat 29.358.913,37 lei, iar perioada de im-
plementare a acestora a fost de 25 de luni. 

 

Prin realizarea investiţiilor cu fonduri 
nerambursabile Regio s-a urmărit: crearea u-
nui sistem de iluminat nou, modern, ecologic; 
modernizarea şi extinderea sistemului de se-
maforizare la nivelul a 16 intersecţii; crearea 
unui centru de comandă şi control unic, pen-
tru coordonarea activităţilor de management 
trafic; supraveghere video şi comandă şi mo-
nitorizare iluminat public; dotarea instituţiilor 
publice şi a zonelor identificate cu risc sporit 
de infracţionalitate cu un număr de 46 de e-
chipamente noi de supraveghere; creşterea si-
guranţei cetăţenilor.   
   

   
 

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

Fonduri pentru sprijinirea  
investiţiilor ce promovează dezvoltarea 
regională prin utilizarea tehnologiilor  

noi şi crearea de locuri de muncă 
 

 

Începând cu data de 1 octombrie se pot 
înregistra Cereri de acord pentru finanţare, în 
temeiul H.G. nr. 797/2012, privind instituirea 
unei scheme de ajutor de stat pentru spriji-
nirea investiţiilor ce promovează dezvoltarea 
regională, prin utilizarea tehnologiilor noi şi 
crearea de locuri de muncă. 

Cererile de acord pentru finanţare 
completate, însoţite de documentele justifi-
cative, conform prevederilor H.G. nr. 797/ 
2012, se depun la registratura generală a Mi-
nisterului Finanţelor Publice, str. Apolodor, 
nr.17, sectorul 5, Bucureşti. Bugetul schemei 
de ajutor de stat pentru anul 2012 este de 220 
milioane de lei, credite de angajament pentru 
emiterea de acorduri pentru finanţare. 

 
Sursă: www.finantare.ro 
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Concursul de fotografie  
„Europa în regiunea mea” 

 

 

Consiliul DG REGIO - Direcţia Generală 
Dezvoltare Regională a Comisiei Europene a 
lansat în august un concurs de fotografie pe 
reţeaua de socializare Facebook – „Europa în 
regiunea mea”.  

Câştigătoarea concursului „Europa în 
regiunea mea” a fost Cristina Dumitru Tă-
băcaru, care a participat, la categoria „Mar-
tor ocular”, cu o fotografie de la locul de im-
plementare a unui proiect din oraşul Mioveni, 
judeţul Argeş - „Modernizarea străzii I.C. Bră-
tianu din oraşul Mioveni, prin crearea a 2 
benzi suplimentare”. 

 

 
 

 

Comentariul juriului: „Fotografia ilustrează 
perfect impactul politicii regionale a UE”. 
 

 
Competiţia a fost găzduită pe pagina 

de Facebook a Comisiei Europene - 
http://www.facebook.com/EuropeanCommiss
ion (link: http://www.facebook.com/Europe-
anCommission/app_386310531430573) şi a 
avut două secţiuni:  
- „Proiectele mele”, ce s-a adresat organi-
zaţiilor care au beneficiat de finanţare euro-
peană din FEDR sau Fondul de Coeziune;  
 
- „Martor ocular”, ce s-a adresat cetăţenilor 
din Uniunea Europeană, care au observat un 
proiect european aflat în implementare sau 
deja implementat în regiunea lor ori din altă 
regiune în care au călătorit. 

 
Participanţii au realizat fotografii ale 

unor proiecte cu detalii ale unei finanţări a 
Uniunii Europene (panou temporar sau placă 
permanentă, afişe etc., care să conţină stea-
gul Uniunii Europene şi alte detalii privitoare 
la finanţare). Pentru fiecare dintre cele două 
categorii s-a ales câte un câştigător: unul prin 
vot public, iar al doilea de către membrii ju-
riului, printr-o selecţie a celor mai populare 
fotografii. Creaţiile au fost analizate din punc-
tul de vedere al calităţii, al creativităţii şi al 
relevanţei lor în contextul temei concursului. 

 
Sursă: www.mdrt.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disparităţile de pe piaţa  
muncii şi din sectorul social  

persistă între statele membre ale UE 
 

 
 

Situaţia socială şi în materie de ocu-
pare a forţei de muncă a rămas foarte gravă 
în UE în al doilea trimestru al anului 2012. S-a 
înregistrat o creştere globală a şomajului, 
deşi evoluţia acestui indicator a fost inegală 
de la un stat membru la altul, situaţia finan-
ciară a gospodăriilor s-a deteriorat, iar gradul 
de sărăcie în rândul copiilor a crescut. 

 

 

 
 
UE se află într-o perioadă de recesiune 

sau pe punctul de a intra în recesiune de la 
sfârşitul anului 2011, iar percepţia generală 
este că situaţia economică a atins nivelul cel 
mai scăzut în ultimii trei ani. În acest con-
text, probabilitatea de a găsi un loc de muncă 
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rămâne redusă în comparaţie cu anii anteriori 
crizei. Grecia şi Austria au înregistrat cel mai 
mare număr de ore lucrate de salariaţi cu 
normă întreagă în cursul primului trimestru al 
anului 2012, în timp ce Finlanda, Italia şi Ir-
landa au înregistrat cel mai scăzut număr. 
Aceste observaţii fac parte din principalele 
constatări ale Buletinului trimestrial privind 
ocuparea forţei de muncă şi situaţia socială. 
 
 

 
 

„Diferenţele între statele membre în 
ceea ce priveşte situaţia socială şi în materie 
de ocupare a forţei de muncă nu au fost 
niciodată atât de pronuntaţe. De aceea, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
urgent recomandările specifice fiecărei ţări 
pentru anul 2012, adoptate în luna iulie 2012, 
şi să instituie măsurile menţionate în pache-
tul privind ocuparea forţei de muncă al Co-
misiei”, a declarat comisarul european pentru 
ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi 
incluziune, László Andor. „Reducerea constan-
tă a venitului disponibil al gospodăriilor şi 
creşterea din ce în ce mai pronunţată a gra-
dului de sărăcie în rândul copiilor indică fap-
tul că ne confruntăm cu «o criză socială ur-
gentă şi cât se poate de reală», după cum a 
numit-o preşedintele Barroso în cadrul confe-
rinţei intitulate «Locuri de muncă pentru Eu-
ropa», şi subliniază nevoia de a intensifica in-
vestiţiile sociale în întreaga Europă. Comisia 
va aborda acest aspect în cadrul viitorului sau 
pachet de măsuri privind investiţiile sociale.” 
 
 
 
 

 
 

 
 
Deosebit de îngrijorător este faptul că 

şomajul se află într-o continuă creştere, afec-
tând 25,3 milioane de persoane, ceea ce re-
prezintă un nivel fără precedent, şi anume cu 
2,6 milioane mai mult (+ 11,6%) decât în luna 
martie 2011. Atingând 10,4% la nivelul UE, 
rata şomajului a crescut în 17 state membre, 
iar disparităţile s-au adâncit din nou între ce-
le mai performante state membre ale UE, pe 
de o parte, şi ţările „periferice”, pe de altă 
parte. Există în prezent o diferenţă fără pre-
cedent, de 20,6 puncte procentuale între cea 
mai scăzută rată a şomajului (Austria, care 
înregistrează 4,5%) şi cea mai ridicată rată a 
şomajului (Spania, care înregistrează 25,1%) 
din UE. Numărul şomerilor de lungă durată a 
crescut faţă de anul trecut în 15 state mem-
bre şi a atins valoarea de 10,7 milioane. Şo-
merii de lungă durată reprezintă în acest mo-
ment 4,5% din populaţia activă (+ 0,4 puncte 
procentuale într-un an). 

Şomajul în rândul tinerilor a atins un 
nivel dramatic – 22,5% în UE în luna iulie – 
deşi nu a continuat să crească în al doilea tri-
mestru. Douăsprezece state membre au înre-
gistrat rate ale şomajului de peste 25% şi nu-
mai trei ţări, Austria, Germania şi Ţările de 
Jos, şi-au menţinut o rată de sub 10%. 

În rândul celor mai mari state membre, 
economia a continuat să se dezvolte în Ger-
mania, Franţa şi Polonia, în timp ce în Italia şi 
Regatul Unit s-a înregistrat o scădere econo-
mică.  

Sursă: www.fonduri-structurale.ro  
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Judeţul ARGEŞŞ  
 
 

S-a finalizat proiectul  
de modernizare a școlii din Cocu 

 

 

Joi, 27 septembrie, a avut loc confe-
rința de presă prilejuită de finalizarea proiec-
tului „Dotare, Modernizare și Extindere Şcoala 
cu Clasele I-VIII, sat Cocu, comuna Cocu, Jude-
ţul Argeş”, finanţat în cadrul Regio, Axa 3 „Îmbu-
nătățirea infrastructurii sociale”, DMI 3.4 „Rea-
bilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echipa-
rea infrastructurii preuniversitare și a infrastruc-
turii pentru formarea profesională continuă”. Va-
loarea totală a proiectului a fost de 1.997.209,37 
lei, din care 386.556,65 lei cofinanțarea, respectiv 
1.607.303 lei valoarea eligibilă, perioada de de-
rulare fiind de 25 de luni de la data semnării 
contractului de finanțare. Investițiile au constat 
în amenajări interioare, refacerea instalației e-
lectrice a școlii, dotarea laboratorului de infor-
matică cu 30 de computere de ultimă genera-
ție, a laboratorului de fizică - chimie, precum și 
construirea unei săli de sport moderne, dotată 
cu echipamente sportive, vestiare și grupuri 
sanitare. De asemenea, școala a fost utilată cu 
două centrale termice și cu două microstații de 
epurare. Beneficiarii acestui proiect sunt cei 
270 de elevi ai Școlii cu clasele I-VIII din comuna 
Cocu și ca-drele didactice, dar și comunitatea 
locală, prin dezvoltarea infrastructurii școlare și 
îmbunătă-țirea actului educațional. 
 
Sursă: www.arges-online.ro 
 
 

 

Judeţul CĂLĂRAȘI  
 

 

Suplimentare de fonduri  
pentru finalizarea  

Ambulatoriului Spitalului judeţean 
 

 

Pentru a se putea finaliza lucrările la 
Ambulatoriul spitalului, Consiliul Judeţean Că-
lăraşi va suplimenta suma alocată iniţial, 2,692 
milioane lei, cu 5,36 milioane de lei. Astfel, se 
urmăreşte modificarea valorilor aferente proiec-
telor ce sunt finanţate din împrumutul bancar, 
în sensul suplimentării cu suma de 5,36 milioane 

lei pentru asigurarea cu prioritate a fluxului 
financiar necesar pentru finalizarea proiectului 
cu finanţare nerambursabilă „Reabilitarea, mo-
dernizarea şi echiparea Ambulatorului Integrat 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi”. 
Consiliul Judeţean Călăraşi deţine o linie de cre-
dit de 24.000.000 de lei la BCR, obţinută pentru 
finanţarea proiectelor de investiţii ce beneficia-
ză de fonduri europene. 
 
Banii au fost folosiţi pentru: 
1. Modernizarea şi reabilitarea DJ 301 – tron-
sonul Fundeni – Budeşti km 13+000-km 36+578 – 
1.584 mii de lei; 
 

2. Îmbunătăţirea accesului la reţeaua rutieră 
europeană de transport TEN-T7 în judeţul Că-
lăraşi, prin reabilitarea şi modernizarea DJ 201 
B-km 19+000-km 39+950, pe traseul limită judeţ 
Ialomiţa – Valea Argovei şi DJ 303, km 26+294-
km 48+278 pe traseul Valea Argovei – Mânăstirea 
– 9.360 mii de lei; 
 

3. Modernizarea şi reabilitarea DJ 303, tronsonul 
Călăreţi-Valea Argovei, km 0+000-26+294 – 6.500 
mii de lei; 
 

4. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Am-
bulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Ur-
genţă Călăraşi – 3.864 mii de lei; 
 

5. Achiziţionarea de echipamente specifice pen-
tru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii siste-
mului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi 
pentru acordarea asistenţei medicale de urgen-
ţă şi a primului ajutor de calificat, în regiunea 
Sud Muntenia – 2.692 mii de lei. 
 

Sursă: www.obiectiv-online.ro 
 

Judeţul DÂMBOVIȚA 
 
 

Seminar de instruire  
pentru primarii dâmboviţeni 

 

 

În ultima decadă a lunii septembrie, 
Tabăra Căprioara a găzduit seminarul de instru-
ire a primarilor din localităţile dâmboviţene. I-
niţiativa organizării acestui eveniment a avut ca 
scop aducerea în faţa edililor teme de actuali-
tate şi, mai ales, de maximă importanţă în ceea 
ce priveşte accesarea de fonduri, modalităţi de 
finanţare a unităţilor administrativ-teritoriale, 
noutăţi despre legea finanţelor, dar şi regle-
mentările naţionale şi comunitare în domeniul 
achiziţiilor publice.  
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Întâlnirea de la Căprioara s-a bucurat de 
prezenţa minis-
trului mediului, 
Rovana Plumb, 
preşedintelui Ca-
merei Deputaţi-
lor, Valeriu Zgo-

nea, preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Pu-
blice, Dan Lucian Vlădescu, precum şi a direc-
torului Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, Liviu Muşat. Primarii au obţinut răs-
punsuri la problemele care-i frământă şi de la 
directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Pu-
blice, Viorel Paraschiv, şi de la Marcela Ivan, 
trezorier-şef în cadrul aceleiaşi instituţii, pre-
cum şi de la şefii de servicii din cadrul CJ.  
     
Sursă: www.cjd.ro 
 
 
 

Judeţul GIURGIU 
 
 

Zona Liberă Giurgiu  
a descoperit reţeta succesului 

 

 
 

Sectorul IMM-urilor din România are o 
importanţă deosebită, structura întreprinderilor 
active din industrie, construcţii, comerţ şi alte 
servicii relevând o pondere de 99,70% pentru 
IMM-uri!  

 

 

Finanţarea este una dintre cele mai im-
portante probleme ale IMM-urilor din ţara noas-
tră, multe dintre acestea fiind afectate de reti-
cenţa băncilor în a le acorda credite. Sectorul 
IMM simte tot mai acut nevoia de instrumente 
de finanţare specifice, a unor scheme de garan-
tare, sprijin în ceea ce priveşte accesul pe pia-
ţă, în perspectiva creşterii concurenţei în toate 
domeniile. Iată motivele pentru care personali-
tăţi din lumea financiar-bancară din România au 
organizat, la finele lunii septembrie, o sesiune 
tehnică pentru găsirea unor soluţii pentru finan-
ţarea IMM-urilor româneşti, eveniment la care a 
participat şi Administraţia Zonei Libere Giurgiu. 
Dintre temele discutate cu această ocazie amin-
tim: implicarea statului pentru sprijinirea IMM-
urilor în accesarea altor surse de finanţare; 
stimularea finanţării IMM-urilor; garantarea şi  
 

 
contragarantarea, suport permanent pentru fi-
nanţarea IMM; scheme noi de garantare; in-
fluenţa aplicării acordului BASEL III asupra cre-
ditării IMM în viitor; particularităţile ofertelor 
de finanţare pentru IMM; priorităţile finanţării 
contractelor de export pe noi pieţe; TVA la în-
casare: facilitate pentru IMM-uri sau costuri biro-
cratice; aşteaptările IMM-urilor de la instituţiile 
financiare. 

 

Sursă: www.jurnalgiurgiuvean.ro 
 
 
 
 

Judeţul IALOMIŢA 
 
 

Salonul anual de carte,  
la Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” 
 
 

 

Tradiţionalul târg de carte ialomiţean cu-
prinde şi în acest an lansări de carte, dezbateri, 
întâlniri cu scriitorii şi cele mai recente apariţii 
editoriale programate pe tot parcursul lunii oc-
tombrie.  

 

 
Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” 

a deschis, în prima zi a lunii octombrie, cea   
de-a 21-a ediţie a Salonului anual de carte. 

 

 
 

Directorul bibliotecii judeţene, Mihaela 
Racoviţeanu, a declarat că în acest an publicul 
ialomiţean are ocazia de a cunoaşte un descen-
dent al familiei lui Liviu Rebreanu.  

Salonul anual de carte a debutat luni, 1 
octombrie, cu editurile din Ialomiţa, în cadrul 
Galeriilor de Artă Arcadia. 

 

Sursă: www.guraialomitei.com 
 
 
 
 
 



 

www.adrmuntenia.ro                                                      9                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

 
 
 
 
 

Judeţul PRAHOVA 
 
 

Consiliul judeţean face demersuri pentru 
obţinerea de fonduri europene destinate 
şantierului arheologic de la Dumbrăveşti 

 

 
 

• Castrul şi termele romane ar putea intra în 

circuitul turistic internaţional 
 

 

Proiectul de cercetare arheologică a cas-
trului şi a termelor romane din comuna Dum-

brăveşti, satul Sfârleanca, a fost prezentat, în 
cadrul unui eveniment organizat săptămâna 
trecută, de către arheologi din cadrul Muzeului 

Naţional de Istorie a României. La eveniment au 

mai participat Alin Frânculeasa – arheolog la Mu-

zeul de Istorie şi Arheologie Prahova, primarul 
comunei Dumbrăveşti, Valentin State, coordona-
torul Polului de Creştere Ploieşti - Prahova, Co-
zia Georgescu, precum şi directorul executiv ad-
junct al Direcţiei de Absorbţie a Fondurilor Eu- 
ropene din CJ Prahova, Silvia Constantinescu. 
Anul acesta au fost reluate săpăturile la situl ar-
heologic de la Dumbrăveşti, inclus în Lista Mo-
numentelor Istorice, clasa A.  
 

 
 

În ultimele săptămâni, specialiştii au 
scos la lumină mai multe ziduri ale termelor fo-
losite de soldaţii aflaţi în acea zonă pe vremea 
împăratului Traian, între anii 101 şi 117, ceea 
ce îi ajută să reconstituie mai bine viaţa cotidia-
nă a acestora.  

 
 
 

 
Autorităţile judeţene, locale şi arheologii 

au discutat, cu această ocazie, despre posibili-
tăţile promovării unui proiect amplu pentru ob-
ţinerea unei finanţări europene, în următorii 
ani. Se doreşte restaurarea termelor şi a castru-
lui şi includerea zonei în circuitul turistic naţio-
nal şi internaţional.  

Termele şi castrul roman de la Dumbră-
veşti ar putea fi primele din zona Munteniei 
restaurate şi transformate în obiective turistice, 
după modelul altor locuri încărcate de istorie 
din Austria, Germania, Marea Britanie etc., ce au 
devenit atracţii pentru turişti din toată lumea.  
 

Sursă: www.ziarulprahova.ro 

 

 
Judeţul TELEORMAN 

 
 

La Alexandria  
vor fi organizate „Zilele recoltei” 

 

 

Anul acesta, 

conducerea Primăriei 

municipiului Alexan-
dria a hotărât să a-
corde importanţa cu-

venită tradiţionalei 
sărbători a recoltelor 

bogate, pe care o va 
organiza în perioada 4 - 7 octombrie, sub sigla 

„Zilele recoltei”. La această sărbătoare, organi-
zată în spaţiul ce va fi amenajat în zona cen-
trală a municipiului, respectiv pe platoul din ve-
cinătatea Direcţiei Generale a Finanţelor Publi-

ce Teleorman, conducerea Primăriei Alexandria 
invită să participe producătorii de legume şi 
fructe, de produse lactate, panificaţie, semipre-
parate din carne, miere şi vin. În acelaşi timp, 
alături de gospodinele teleormănene, care vor 
avea posibilitatea să se aprovizioneze cu legume 
şi fructe româneşti, precum şi cu produse de o-
rigine animală de cea mai bună calitate, la pre-
ţuri de producător, sunt aşteptaţi şi ceilalţi lo-
cuitori ai municipiului şi ai comunelor învecina-
te, toţi având posibilitatea de a degusta pro-
dusele de sezon în mustăriile ce vor fi amena-
jate cu acest prilej. 

 
Sursă: www.ziarulmara.ro 
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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. 115 

 
  

  
  

  

  

  
  

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  

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: 1 octombrie 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. 
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