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însă vă vorbesc şi în calitate de preşedinte al Con-
siliului Director al Biroului Regional de Cooperare
Transfrontalieră Româno–Bulgară. Biroul a fost în-
fiinţat în anul 2004, în momentul în care Ro mânia
negocia capitolul 21 de Politici regionale cu Comi-
sia Europeană şi în momentul în care, odată înfi-
inţat acest birou prin unirea celor trei Agenţii pen-
tru dezvoltare regională din România, care au ju-
deţe riverane graniţelor româno-bulgare, punctul
de interes era de fapt Programul 2007 – 2013 şi apoi
2014 – 2020, în care biroul era prevăzut să joace
rolul de Secretariat Tehnic Comun. Sunt multe ar-
gumente care pledează pentru BRCT Călăraşi şi pe
care dumneavoastră le-aţi sesizat şi vă mulţumesc
tuturor celor care le-aţi sesizat de-a lungul timpu-
lui, chiar şi la această reuniune de astăzi, şi mă refer
la membri din România, dar şi membri din Bulgaria.

Daţi-mi voie să spun doar că cei peste 200 de
ani de expertiză pe care colegii, şi români şi bul-
gari, i-au acumulat în această activitate sunt cea
mai importantă avuţie a acestui program şi este
păcat dacă nu o vom folosi şi în 2014 – 2020! În ceea
ce priveşte Agenţiile pentru Dezvoltare Regională,
la nivelul României, aprecierea înalţilor oficiali,
de la primul-ministru în jos este că acestea sunt
structurile care funcţionează cel mai bine în cadrul
Programelor Operaţionale, iar expertiza acumu-
lată în Agenţii a putut fi foarte uşor transferată
către acest Birou Regional de Cooperare, către Se-
cretariat Tehnic Comun şi eu cred că poate fi în
continuare un mijloc de a garanta că ceea ce se în-
tâmplă în Program înseamnă transferul de cele mai
bune practici. Din punct de vedere financiar vă pot
spune că am făcut împreună cu colegii mei o ana-
liză, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, şi când
spun Agenţii mă refer la regiuni şi comunităţile din

România, au finanţat acest birou până în momen-
tul de faţă cu peste 5 milioane de euro, mă refer
la perioada 2005 - 2013 şi eu cred că aceşti bani se
regăsesc în performanţele pe care Biroul şi Secre-
tariatul le obţin în ultima perioadă. Puţin lucru nu
este cel puţin în România, dar sunt convins că nici
în Bulgaria, un program să treacă fără multe scan-
daluri; iată nici în România şi nici în Bulgaria nu
au apărut scandaluri vizavi de angajaţii din Birou,
vizavi de modul cum sunt gestionate proiectele,
cum sunt selectate proiectele şi eu cred că este ia-
răşi un lucru pe care nu putem să-l trecem cu ve-
derea vizavi de această anvergură, aş putea să spun
morală, pe care angajaţii Biroului o au.

(continuare în pagina 3)

Alocuţiunea domnului director al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat,

cu ocazia celei de-a patra întâlniri a Grupului
Comun de Lucru pentru pregătirea următoarei

perioade de programare 2014 – 2020
pentru cooperare teritorială româno-bulgară:

Liviu Muşat, preşedintele Consiliului director al Biroului Regional de
Cooperare Transfrontalieră Româno-Bulgară

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
În ceea ce priveşte lucrurile pe care dorim să

le facem, cred că o mult mai bună prezenţă între
toţi beneficiarii, cu predilecţie între cei de pe ma-
lul drept al Dunării, din Bulgaria, este mai mult
decât bine-venită. La ultima reuniune a Comitetu-
lui de Coordonare am stabilit, de fapt am concre-
tizat fiindcă dorinţa de a înfiinţa această filială
este mai veche, am stabilit deja înfiinţarea unei
filiale a Biroului, pe lângă cea pe care o vom avea,
a Secretariatului Tehnic Comun, la Ruse. Vreau să
vă spun că deja avem avocaţi care lucrează cu avo-
caţi din Bulgaria pentru înfiinţarea acestei filiale,
fiindcă în momentul de faţă nu sunt lucrurile
foarte uşoare şi poate putem transmite un mesaj
pe cele două maluri ale Dunării, astfel încât pro-
cedurile să poată fi accelerate pentru înfiinţarea
unei filiale, potrivit legislaţiei naţionale atât din
România, cât şi din Bulgaria.

Vizavi de numărul de 5, pe care dumneavoas-
tră îl propuneţi, după părerea mea, el va reieşi
foarte lesne din atribuţiile pe care le vom aloca
acestui punct din Ruse. Poate să fie de 2, poate să
fie de 10 angajaţi, după părerea mea, nu cred că

trebuie să ne cramponăm pentru un număr anume,
ci să luăm decizia ca numărul, dimensionarea aces-
tui birou să rezide din atribuţiile pe care le vom
delega acestei filiale a secretariatului. Daţi-mi
voie, înainte de a încheia, să vă reamintesc tuturor
o problemă de matematică din clasa a 6-a, care
spune că pe un perimetru suma distanţelor la punc-
tele date de pe acel perimetru este constantă.
Acest argument invocat, după părerea mea, tre-
buie să pălească în faţa atâtor argumente, pe care,
iată, le-am spus astăzi cu toţii la această masă. În-
chei cu un proverb românesc, care sunt convins că
are un echivalent şi în înţelepciunea bulgară, şi
anume acela că înainte de-a dori să facem un bine
haideţi să ne asigurăm cu toţii că nu facem un lucru
rău! Încă o dată vă mulţumesc pentru atenţie! Vreau
să felicit tot programul, şi când spun tot programul
mă refer la Autoritatea Naţională, la Autoritatea de
Management şi, bineînţeles, la colegii din Biroul de
Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria, din
Secretariatul Comun şi la dumneavoastră, benefi-
ciarii! Haideţi să ne îndreptăm cu toată speranţa
către Programul 2014 – 2020! Mulţumesc mult!

(continuare în pagina 4)

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În data de 17 septembrie, directorul»
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat,
în calitate de preşedinte al Consiliului
Director al Biroului pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa
România – Bulgaria, la cea de-a patra
întâlnire a Grupului Comun de Lucru
pentru pregătirea următoarei perioade
de programare 2014 – 2020 pentru
cooperare teritorială româno-bulgară.

evenimentul, ce s-a desfăşurat la Albena, dis-
trictul dobrich, a fost organizat de Ministerul dez-
voltării Regionale şi Administraţiei Publice din Ro-
mânia şi Ministerul dezvoltării Regionale din Bulga-
ria, cu sprijinul Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi. 

Cele mai importante decizii luate de membrii
Grupului Comun de Lucru au fost păstrarea Secreta-
riatului Comun al Programului de Cooperare Trans-
frontalieră România - Bulgaria 2014 - 2020 în cadrul
BRCT Călăraşi, organizaţie ce asigură şi în acest mo-

ment secretariatul pentru prezentul program, şi în-
fiinţarea unei sucursale pe graniţa bulgară, la Ruse. 

Totodată, a fost stabilită şi decisă aria eligibilă
a următorului program de cooperare, aceasta inclu-
zând 7 judeţe din România (Mehedinţi, dolj, Olt, Te-
leorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa) şi 8 districte
din Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko
Tarnovo, Ruse, Silistra şi dobrich).

Informaţii suplimentare privind Grupul Comun
de Lucru sunt disponibile pe pagina de internet a
Programului: www.cbcromaniabulgaria.eu, unde
vor fi publicate documentele discutate în cadrul
reuniunilor grupului, precum şi detalii referitoare
la Programul de Cooperare Transfrontalieră Româ-
nia - Bulgaria 2007 - 2013.

Secretariatul Comun al Programului
de Cooperare Transfrontalieră rămâne la Călăraşi!

Cea de-a patra întâlnire a Grupului Comun de Lucru pentru pregătirea următoarei perioade de programare 2014 - 2020 pentru cooperare
teritorială româno-bulgară 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio pentru asigurarea
unor servicii de asistenţă medicală performante

în oraşul Găeşti
Joi, 19 septembrie, directorul»

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat
contractul de finanţare al proiectului
„Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea infrastructurii de sănătate –
ambulatoriu spital oraş Găeşti, judeţul
Dâmboviţa”, în cadrul Regio - Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013.

unitatea administrativ-teritorială Găeşti, în
calitate de beneficiar, obţine fonduri nerambursa-
bile în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea in-
frastructurii sociale”, domeniul major de inter-
venţie 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de să-
nătate”. Valoarea totală a contractului de finan-
ţare este de 2.376.525,38 lei, din care valoarea to-
tală eligibilă a proiectului este de 1.668.764,35 lei
(1.418.449,70 lei reprezintă fonduri nerambursa-
bile fedR, 216.939,36 lei fonduri de la bugetul na-
ţional, iar 33.375,29 lei cofinanţarea eligibilă a be-
neficiarului).

Prin implementarea acestui proiect se va rea-
bilita şi dota clădirea Spitalului Orăşenesc Găeşti
destinată Ambulatoriului de specialitate, în vede-
rea asigurării unor servicii de asistenţă medicală
performante, adecvate şi eficiente, la standarde
europene. Suprafaţa desfăşurată a clădirii desti-
nată ambulatoriului, supusă lucrărilor de moder-
nizare şi reabilitare, este de peste 1.400 de metri.

Proiectul, care se va realiza în 16 luni, va con-
tribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medi-
cale acordate în cadrul Ambulatoriului Spitalului
Găeşti, prin dezvoltarea unui sistem de prevenire
şi tratare modern, performant, accesibil tuturor
categoriilor de persoane afectate, precum şi a unui
sistem eficient de servicii ambulatorii. de aseme-
nea, cu ajutorul fondurilor Regio, ambulatoriul va
fi dotat cu echipamente medicale de ultimă gene-
raţie, mobilier specific şi echipamente IT. 

La nivelul judeţului dâmboviţa, acesta este
cel de-al doilea contract finanţat în cadrul progra-
mului Regio pentru dezvoltarea infrastructurii ser-
viciilor de sănătate, primul vizând reabilitarea şi
modernizarea Spitalului judeţean dâmboviţa din
municipiul Târgovişte.

Prin semnarea contractului de finanţare, Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Orăşenesc din Găeşti va fi reabilitat şi dotat cu
echipamente medicale

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia,
partener în cadrul proiectului „No NEETs”

Agenţia pentru Dezvoltare»
Regională Sud Muntenia implementează,
în calitate de partener, proiectul
multilateral „NoNEETs – Permanent
Training and Assessment Programme to
NEETs Young Adults for their inclusion
in the labour market and EU society”
(Programul continuu de instruire şi
evaluare pentru tinerii care nu sunt
încadraţi pe piaţa forţei de muncă şi
nu urmează niciun program educaţional
sau de formare, pentru sprijinirea intrării
acestora pe piaţa forţei de muncă).

Proiectul este finanţat de „Lifelong Learning
Programme” (Programul de învăţare pe tot Parcur-
sul Vieţii), în cadrul subprogramului Grundtving,
Axa prioritară 1: dobândirea competenţelor cheie
prin învăţământul pentru adulţi şi Axa prioritară 2:
Rolul educaţiei adulţilor în consolidarea incluziunii
sociale şi egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei.

Subprogramul Grundtving se axează pe ne-
voile de instruire şi formare al adulţilor, prin orga-
nizarea de cursuri de instruire sau metode alter-
native de învăţare, incluzând educaţia formală sau
non-formală.

Obiectivul general al proiectului noneeTs este
de a furniza servicii de evaluare şi mentorat, pre-
cum şi instrumentele de bază pentru instruire şi
informare, cu scopul de a sprijini integrarea tine-
rilor cu vârsta între 25 şi 29 de ani, pe piaţa forţei
de muncă, în programe educaţionale sau de for-
mare profesională.

Obiectivele proiectului sunt realizate în con -
cor danţă cu obiectivele subprogramului Grundt -
ving, care constă în contribuirea la furnizarea pen-
tru adulţi, a unor parcursuri educaţionale perti-
nente, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi com -
petenţelor lor. în plus, obiectivele proiectului con-
tribuie la realizarea obiectivelor operaţionale sta-
bilite de program, deoarece în cadrul proiectului
se urmăreşte promovarea utilizării Tehnologiei In -
formaţiilor, precum şi favorizarea populaţiei din
grupurile vulnerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului noneeTs
constau în:

furnizarea unor informaţii cu privire la con-•
ceptul de neeT, la persoanele care se încadrează
în această categorie, la profilul acestora, la nevo -
ile acestora, precum şi date cu privire la opor tu -
nităţile de informare/ instruire care să corespundă
cunoştinţelor şi aptitudinilor acestora;

sporirea integrării, motivării şi creativităţii ti-•
nerilor din categoria neeT, prin dezvoltarea apti-
tudinilor acestora, cu scopul de a se integra pe
piaţa muncii, facilitarea tranziţiei acestora de la
educaţie la piaţa forţei de muncă sau a accesului
acestora la programe educaţionale sau de formare; 

dezvoltarea unor metodologii şi instrumente•
care pot fi transferate în alte regiuni din uniunea
europeană, precum şi promovarea utilizării unor
tehnici de e-learning.

Consorţiul proiectului este alcătuit din şase
parteneri – autorităţi locale şi regionale şi instituţii
private din şase state membre ale uniunii euro-
pene (franţa, Belgia, Spania, Italia, România şi Re-
publica Cehă).

Valoarea totală a proiectului este 259.416
euro, din care bugetul Agenţiei pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia este 43.236 de euro. din
bugetul alocat Agenţiei pentru dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, suma de 32.426 de euro repre-
zintă co-finanţarea uniunii europene (75%) şi
contribuţia proprie a Agenţiei, în valoare de 10.810
euro.

Durata de implementare a proiectului este
de 24 de luni, iar semnarea contractului va avea
loc în luna noiembrie 2013, la Paris.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Eugen Teodorovici: Nivelul de absorbţie
a fondurilor europene

trebuie să crească la 50%
România trebuie să crească nivelul de absorb -

ţie a fondurilor europene, astfel încât, în cel mai
scurt timp, acesta să ajungă la 50%, a declarat mi-
nistrul fondurilor europene, eugen Teodorovici,
joi, la Giurgiu, în cadrul u nei întâlniri cu primarii
din ju deţ privind constituirea şi rolul Asociaţiilor
de dezvoltare Intercomunitară (AdI).

„2014 - 2020 este ultima perioadă de alocare fi-
nanciară mai importantă, după care alocările se vor mai
diminua, iar România va putea primi în 2014 o sumă im-
portantă de 40 miliarde de euro. Chiar dacă pare o sumă
mare faţă de ceea ce are nevoie România, această su -
mă nu este prea mare şi trebuie să investim în proiecte

economice cu impact real”, a spus ministrul.
Potrivit acestuia, nivelul ac tual de absorbţie

a fondurilor europene este de aproximativ 25%, dar
are ca obiectiv ca aces ta să ajungă în cel mai scurt
timp la 50% şi, de aceea, trebuie a cordată atenţie
realizării proiectelor pe două paliere, atât în me-
diul privat, cât şi pentru primării.

Primarii din judeţ au participat în număr mare
la această întâlnire şi s-au arătat inte re saţi de con-
stituirea AdI-urilor în contextul posibilităţii de rea-
lizare a proiectelor de apă şi canalizare în perioada
2014 - 2020. 

Sursa: www1.agerpres.ro

eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

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


„România nu se descurcă mai
bine sau mai rău decât alte state
UE în întocmirea Acordului de Par -
teneriat pentru următoarea pe-
rioadă de programare, iar opinia
publică ar trebui să dea dovadă
de mai multă răbdare în privinţa
realizării acestui document care
reprezintă o premieră pentru toa -
te ţările”, a declarat comisarul
european johannes Hahn, după
întrevederea avută la Bruxelles
cu ministrul fondurilor europene
din România, eugen Teodorovici,
citat de Agerpres.

Comisarul european pentru
politica regională, johannes Hahn,
a precizat că serviciile Ce sunt
într-un permanent dialog cu au-
torităţile române, primul draft de
Acord de Parteneriat pentru fon-
durile ue 2014 - 2020 fiind aştep-
tat până la sfârşitul lui septem-
brie, începutul lui octombrie.

întrebat dacă România întâm -
pină mai multe dificultăţi decât
alte state membre în întocmirea
Acordului de Parteneriat sau da -
că se poate vorbi despre o lipsă
de strategie în documentele tri-
mise de autorităţile române, jo-
hannes Hahn a precizat că „este
un exerciţiu pe care îl facem pen -
tru prima dată cu toată lumea”.

documentul de bază pentru
alocarea fondurilor ue 2014 - 2020,
numit „Acordul de Parteneriat”,
a fost supus multor critici din par -
tea societăţii civile. în plus, în mai
multe rânduri, OnG-urile cu acti -
vităţi de monitorizare a politici-
lor publice şi mass-media au ci-
tat reprezentanţi ai Comisiei eu-
ropene care criticau, la rândul
lor, documentul, în prima varian -
tă publicată de Ministerul de re-
sort, în data de 6 iunie.

Sursa: www.hotnews.ro
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Prima variantă a documentului
general pentru alocarea

fondurilor UE 2014 - 2020,
la sfârşitul acestei luni

Votul asupra
cadrului financiar
2014 - 2020, amânat
de Parlamentul european

Comisia pentru bugete a
Parlamentului european a de-
cis, la jumătatea lunii, să a mâ -
ne votul asupra pachetului fi-
nanciar ue 2014 - 2020, pe ter-
men nedefinit. O serie de soli-
citări ale Parlamentului euro-
pean, către Consiliu, conţinând
cifre şi date concrete legate de
procedurile aplicabile fonduri-
lor ue 2014 - 2020 stau la baza
deciziei. 

în lista de condiţii se regă-
sesc două prevederi importan -
te pentru România: extinderea
regulii n+3, de utilizare a fon-
durilor din perioada anterioară
(2007 - 2013), şi posibilitatea
creşterii cu 10 procente a cofi-
nanţării europene pentru anu-
mite state, între care şi Româ-
nia.

Parlamentul european a a -
mânat votul, se arată într-un
comunicat de presă, de la Stras -
bourg, deoarece condiţiile sta-
bilite în luna iulie şi adresate
Consiliului european încă nu au
fost îndeplinite.

Sursa: uelive.ro

ANRMAP: Ordonanţa nr. 34/2006,
privind achiziţiile publice,

completată cu noile prevederi
Autoritatea naţională pentru Re -

glementarea şi Monitorizarea Achizi-
ţiilor Publice (AnRMAP) a elaborat un
document ce cuprinde prevederile
OuG nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiu -
ne de servicii, cu modificările şi com-

pletările ulterioare, consolidate cu
dispoziţiile legislaţiei secundare date
în aplicarea legislaţiei primare, pre-
cum şi cu dispoziţiile legislaţiei ter-
ţiare relevante, astfel încât cores-
pondenţa dintre prevederile legisla-
ţiei primare, secundare şi terţiare să
fie uşor de urmărit şi de corelat.

Sursa: www.finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://uelive.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.hotnews.ro
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Medalie la informatică pentru ploieşteanul
Radu Voroneanu, la a XXI-a ediţie

a Olimpiadei Balcanice
Radu Ştefan Voroneanu – absolvent»

al Colegiului Naţional „I. L. Caragiale” din
Ploieşti şi admis la celebra universitate
Cambridge din Anglia - a obţinut medalia
de argint la Olimpiada Balcanică de
Informatică desfăşurată în perioada
7 - 13 septembrie la Sarajevo (Bosnia-
Herţegovina).

Tânărul deţine o impresionantă colecţie de
medalii la concursurile naţionale şi internaţionale
de profil, iar în anul 2011 el a primit distincţia de
„Elev al anului“, în Prahova, după ce obţinuse pre-
miul I la Olimpiada naţională de informatică şi se
calificase în lotul României pentru Concursul eu-

ropei Centrale la informatică.  
La ediţia din acest an a Olimpiadei Balcanice

de Informatică de la Sarajevo, medalia de aur a
fost câştigată de Rareş darius Buhai - elev în clasa
a X-a la Colegiul naţional „Liviu Rebreanu” din Bis-
triţa, iar alte două medalii de argint au fost obţi-
nute de Silviu-emil Popescu - elev în clasa a XII-a
la Colegiul naţional „Grigore Moisil” din Bucureşti
şi Mihai Popa - elev în clasa a XII-a la Colegiul na-
ţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. La ediţia din
2013 a concursului de la Sarajevo au participat 53
de concurenţi din 12 ţări: Bosnia-Herţegovina, Bul-
garia, Cipru, Grecia, Republica Moldova, Muntene-
gru, Macedonia, România, Serbia, Slovenia, Tadji-
kistan, Turcia.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

Radu Voroneanu, absolvent al Colegiului naţional „I.L. Caragiale” din Piteşti / foto adevarul.ro

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

* * *
ORGAnISMuL InTeRMedIAR PenTRu TuRISM:

Ministerul economiei, direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bu-
cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro

Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 23 septembrie 2013, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 891 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Ope-
raţional Regional), Planul Integrat de dezvoltare ur-
bană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul

Piteşti, PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. de asemenea au fost semnate 507 contracte
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.963.809.362,20 lei. din cele 507 contracte
semnate, 36 de proiecte au fost reziliate.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio şi are
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile
de finanţare din Regio puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

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


Trei zile vor ţine, anul acesta, „Zilele Munici-
piului Călăraşi”, eveniment ce va marca 418 ani
de atestare documentară a localităţii de pe malul
Borcei. Pentru organizarea sărbătorii, Primăria mu-
nicipiului Călăraşi va cheltui aproximativ 2,5 mi-
liarde de lei vechi, după estimările primarului da-
niel Ştefan drăgulin.

Programul oficial încă nu a fost stabilit, dar
primarul spune că în această perioadă, în colabo-
rare cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Călăraşi, se va organiza şi Topul firmelor, o expo-
ziţie de utilaje agricole şi un forum economic.

daniel drăgulin spune că nu mai vrea ca gră-
tarele de mici să mai fie situate în mijlocul pla-
toului şi va avea grijă ca unităţile de alimentaţie
publică să fie aşezate pe cele două laterale. de la
Zilele Municipiului Călăraşi nu vor lipsi nici diferiţi
interpreţi, primarul exprimându-şi dorinţa de a-l
aduce la Călăraşi pe Smiley.

Sursa: www.infomuntenia.ro

Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti a or-
ganizat vineri, 20 septembrie, în Conacul Goleşti-
lor, în cadrul Zilelor europene ale Patrimoniului,
ediţia a XXI-a, simpozionul cu tema Viticultura şi
Pomicultura la români – tradiţie şi continuitate.

Lansate încă din anul 1985, ca iniţiativă, Zilele
europene ale Patrimoniului au debutat în anul
1999, sub coordonarea Comisiei europene şi a Con-
siliului europei. Cele 50 de ţări semnatare ale Con-
venţiei Culturale europene iau parte la Zilele eu-
ropene ale Patrimoniului, oferind vizite la obiec-
tive culturale inedite şi deschizând clădiri istorice
care sunt, în mod normal, închise publicului.

evenimentele culturale din acest an au adus,

în prim-plan, meşteşugurile şi tradiţiile, arhitec-
tura specifică, arta locală şi au vizat, totodată,
promovarea înţelegerii reciproce între cetăţenii
europeni. în România, Zilele europene ale Patri-
moniului se află la a XXI-a ediţie şi sunt patronate
de Ministerul Culturii.

La simpozion au participat, alături de colec-
tivul ştiinţific al Muzeului, reprezentanţi ai Insti-
tutului de Cercetare şi dezvoltare Pomicolă Piteşti,
Mărăcineni, ai Cercului Militar Piteşti, ai Asociaţiei
„Basarab I a cadrelor militare în rezervă şi în re-
tragere”, precum şi elevi de la Colegiul naţional
„I.C. Brătianu”, Piteşti.

Sursa: www.proarges.ro
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Simpozion la Muzeul Goleşti:
Viticultura şi Pomicultura la români –

tradiţie şi continuitate

Argeş

27 - 29
septembrie:

Zilele Municipiului
Călăraşi

Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.proarges.ro
http://www.infomuntenia.ro
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Proiectele de dezvoltare
schimbă aspectul municipiului Moreni

Odată cu demararea proiectelor din Planul In-
tegrat de dezvoltare urbană, finanţate în cadrul
programului Regio, aspectul municipiului Moreni a
început să se schimbe în bine. Concret, a fost fi-
nalizat proiectul de supraveghere stradală şi au în-
ceput lucrările de reamenajare – regenerare ur-
bană în zona centrală a municipiului, care include
străzile Republicii şi AI.I. Cuza. Acolo unde s-au în-
cheiat lucrările la reţelele subterane de apă - ca-
nalizare, a fost turnat covor asfaltic. Proiectul de
reamenajare a zonei centrale mai cuprinde refa-
cerea trotuarelor, reamenajarea spaţiilor verzi şi
înfiinţarea unui parc în suprafaţă de un hectar.
Constantin dinu, primarul municipiului, a declarat
că în această perioadă se investesc circa 25 de mi-
lioane de euro.

Sursa: ziardambovita.ro

Dâmboviţa

Primăria Municipiului Giurgiu a»
semnat contractul de finanţare pentru
proiectul „Înfiinţarea unei pieţe de gross
pentru peşte în municipiul Giurgiu”.

La jumătatea lunii septembrie, viceprimarul
A lexandru Vladu, alături de directorul general al
dGP-AM POP, Ciceronis Cumpănăşoiu, au semnat
contractul de finanţare pentru construirea în mu-
nicipiu, în zona Canalului Plantelor, a unei pieţe
moderne de gross pentru produsele rezultate din
pescuit, acvacultură şi piscicultură. Piaţa de gross
va îndeplini toate condiţiile stabilite de uniunea
europeană, în clădirea respectivă, de peste 1.000
mp, urmând să existe spaţii de recepţie, prelucra -
re, depozitare şi prezentare a mărfii. 

Proiectul se va derula pe o perioadă de 24 de luni.
Conform bugetului aferent contractului de finanţa -
re, valoarea totală a proiectului este de 6.956.238
de lei, inclusiv TVA, din care asistenţa financiară

nerambursabilă este de 5.562.708 lei. în perioada
imediat următoare, municipalitatea va realiza do-
cumentaţia necesară organizării licitaţiei pentru
proiectul tehnic.

Sursa: www.administratie.ro

A fost semnat contractul de finanţare
pentru proiectul de construire în municipiul

Giurgiu a unei pieţe de gross de peşte

Giurgiu

http://www.administratie.ro
http://www.ziardambovita.ro

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


Proiectul, în valoare de 3,5 milioane de lei, a fost
finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional
şi constă în extinderea vechiului azil de bătrâni cu o
clădire nouă, pentru petrecerea timpului liber a per-
soanelor cazate în centru, iar acum reprezintă şi un
loc de întâlnire a vârstnicilor din municipiul reşedinţă.

directorul direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţie a Copilului Ialomiţa, Paul Marcu, preci-
zează că în finanţare a fost prinsă şi izolarea clădirii
vechi a centrului pentru economii la încălzire. Preşe-
dintele Consiliului judeţean, Silvian Ciupercă, apre-
ciază că investiţia cadrează strategiei de dezvoltare
a serviciilor publice din Ialomiţa, prin întâmpinarea
nevoilor sociale şi medicale ale cetăţenilor. Silvian
Ciupercă apreciază seriozitatea echipei de manage-
ment a proiectului şi realizarea în termen a obiectivului.

Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt 138 de per-
soane asistate în centrul de îngrijire şi asistenţă so-
cială, plus 400 de vârstnici din Slobozia şi cei 96 de
salariaţi ai Centrului.

Sursa: www.guraialomitei.com
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La Slobozia a fost inaugurat
centrul de îngrijire şi asistenţă pentru vârstnici
Ialomiţa

Marţi, 17 septembrie, au fost semnate con-
tractele pentru modernizarea reţelelor de apă şi
canalizare pentru localităţile Azuga (2,5 milioane
de euro) şi Buşteni (9 milioane de euro).

Contractele au fost semnate de primarii celor
două localităţi, de preşedintele Cj Prahova, Mircea
Cosma, şi de directorul general al unităţii de Ma-
nagement al fondurilor MdRA – Compania naţio-
nală de Investiţii.

Costurile lucrărilor de modernizare vor fi su-
portate de MdRA- CnI (80%) şi de autorităţile locale
(20%).

de asemenea sunt în pregătire pentru apro-
bare, în şedinţele de guvern din luna septembrie,
proiectele pentru localităţile Breaza şi Câmpina.

Sursa: ph-online.ro

Investiţii de 11,5 milioane de euro
în Prahova: reţea de apă modernizată

în Azuga şi Buşteni

Prahova

http://www.ph-online.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com


14Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 149 / 18 - 23 septembrie 2013

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

IN
FO

 JU
D

EŢE

De la Olt la Dunăre.
Teleormanul ar putea avea o hidrocentrală

construită în colaborare cu bulgarii
Hidrocentrala începută la sfârşitul»

anilor ’70 în comuna Seaca, în parteneriat
cu bulgarii, ar putea să devină realitate.

Vicepremierul Liviu dragnea a declarat că a
demarat discuţiile cu partenerii bulgari pentru
amenajarea hidrocentralei la Seaca, pe dunăre.
Proiectul datează de mai bine de 35 de ani. 

„În ceea ce priveşte hidrocentrala avem în
continuare două opţiuni: hidrocentrala peste Olt
la Izlaz sau hidrocentrala peste Dunăre, în parte-
neriat cu bulgarii. Recunosc că, pentru mine, pare
mult mai interesantă a doua variantă. Este o in-
vestiţie mult mai mare, care înseamnă şi un pod
peste Dunăre. Acest lucru înseamnă o deschidere
uriaşă spre dezvoltare pentru judeţul Teleorman.

Suntem în discuţie cu partenerii bulgari. Proiectul
este gata, am stabilit şi amplasamentul şi deja am
discutat cu două companii mari din lume care ar
fi dispuse să realizeze această hidrocentrală din
fondurile proprii, urmând ca după să o exploateze
pentru a-şi recupera investiţia. Sperăm ca acest
proiect să poată fi dus la capăt”, a declarat vice-
premierul Liviu dragnea.

în cazul în care acest proiect pică, se revine
la prima variantă, construirea hidrocentralei de la
Izlaz. din păcate nu se pot realiza ambele pro-
iecte, şi asta deoarece în momentul în care se con-
struieşte hidrocentrala peste dunăre nivelul apei
creşte şi nu mai există diferenţă de nivel pentru a
putea funcţiona şi hidrocentrala de la Islaz.

Sursa: www.ziarulmara.ro

Teleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare ReGIO Sud Muntenia

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CăLăRAŞI

Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769
Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean ARGeŞ

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

Biroul judeţean dÂMBOVIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean GIuRGIu

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean IALOMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean PRAHOVA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, 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 Pol de Creştere Ploieşti

Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean TeLeORMAn

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Teleorman, sediul Consiliului judeţean
Teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. Teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

editor

Direcţia Dezvoltare şi Comuicare - Serviciul
Comunicare / Daniela TRAIAN - director adjunct,
Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 23 septembrie 2013

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare
săptămână, instituţia şi activităţile pe care dumneavoastră le desfăşuraţi.
dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500 de ca ractere
cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,

acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de e-mail

comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi publicat pe site-ul
Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic

săptămânal tuturor membrilor Reţelei de Informare ReGIO Sud Muntenia,
membrilor Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune, Ministerului
dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri

economice), precum şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi

Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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

