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S-a finalizat primul drum 
judeţean din Călăraşi, reabilitat  
şi modernizat cu fonduri Regio! 

 

 

 
 

În data de 31 mai a.c., directorul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, Liviu Muşat, a participat la conferinţa de 
încheiere a proiectului „Modernizarea şi rea-
bilitarea Drumului Judeţean 301, tronsonul 
Fundeni – Budeşti, km 13+000 – 36+578”. A-
cesta este primul proiect finalizat la nivelul 
judeţului Călăraşi, ce vizează infrastructura 
rutieră. 

 

 
 

Lucrările de modernizare şi reabilitare 
au fost realizate cu sprijin financiar neram-
bursabil în cadrul Programului Operaţional Re-
gional 2007 - 2013, Axa prioritară 2, Domeniul 
major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi mo-
dernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şo-
selelor de centură”.  

Beneficiarul, Consiliul Judeţean Călă-
raşi, a semnat contractul de finanţare în data 
de 12 mai 2009. Imple-
mentarea proiectului s-
-a realizat în 37 de luni 
şi a vizat reabilitarea şi 
modernizarea DJ 301, 
pe tronsonul Fundeni – 
Budeşti, în suprafaţă de 
23,570 km. Astfel, a-
cum transportul va fi e-
fectuat în condiţii de 
trafic mai sigure, cu o 
rapiditate sporită şi o 
durată de deplasare mai 
redusă. 

 

 
 
Valoarea totală a contractului a fost de 

25.775.052,80 lei, din care valoarea totală e-
ligibilă a fost de 20.786.332,90 lei (finanţare 
nerambursabilă şi contribuţia beneficiarului): 
- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 
17.980.177,96 lei; 
- valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul 
naţional: 2.369.566,32 lei; 
- cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 
436.588,62 lei. 
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1 IUNIE  –  Ziua Copilului European 
 

 

 
 

Agenţia Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia a organizat vineri, înce-
pând cu ora 11:00, „1 IUNIE – Ziua Copilului 
European”, în dorinţa de a promova o gândire 
europeană şi de a populariza fenomenul de 
„Uniune Europeană” în rândul celor mici, pre-
cum şi pentru a-i informa despre investiţiile 
realizate la nivelul regiunii Sud Muntenia, cu 
ajutorul fondurilor REGIO.  

 

 
 

La acest eveniment au participat, în nu-
măr de 30, elevi din clasele II – IV de la Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu”, de la Şcolala cu 
clasele I – VIII nr. 5 „Nicolae Titulescu” Călă-
raşi şi de la Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1 Mo-
delu.  

Evenimentul a debutat cu o prezentare 
despre Uniunea Europeană. Astfel, micuţii au 
fost purtaţi într-o călătorie virtuală prin sta-
tele membre al Uniunii Europene, născând idei 
şi discuţii interactive.  

 
 

 

 
 

Copiii au luat parte cu plăcere la aceas-
tă călătorie virtuală, dovedind că au bune cu-
noştinţe despre realităţile europene. Elevii au 
fost foarte receptivi şi au interacţionat foarte 
uşor unii cu alţii, venind la rândul lor cu dife-
rite detalii legate de aspecte specifice fiecărei 
ţări şi culturi în parte. După discuţiile libere 
despre Uniunea Europeană, copiii au oferit un 
moment excepţional de cântece şi poezii pe 
tema „1 Iunie – Ziua Copilului”.  

 

 
 

În cea de-a doua parte a evenimentului 
s-a organizat un moment artistic, denumit sim-
bolic „Gând de copil”, în cadrul căruia s-au re-
alizat concursuri de creaţii artistice. Astfel, au 
fost două probe - lucrări de acuarelă şi grafică 
pe asfalt.  

Fiecare elev a realizat o pictură în a-
cuarelă reprezentând simbolistica unuia din-
tre statele membre ale Uniunii Europene. Pro-
ba de desene pe asfalt, ce a fost organizată în 
curtea interioară a Agenţiei, a avut ca teme: 
Copilăria, Pacea şi Prietenia în EUROPA.  
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După momentul artistic, micuţii au fost 
invitaţi la sala de mese pentru a savura tortul 
ornat cu simbolurile Uniunii Europene şi prăjitu-
relele cu steguleţele fiecărui stat membru, 
special realizate pentru acest eveniment, timp 
în care juriul, format din reprezentanţi ai ADR 
Sud Muntenia, a deliberat îndelung.  

 

 
 

Cu emoţiile specifice vârstei, dar cu 
multă ambiţie şi curaj, câştigători la proba de 
lucrări artistice în acuarelă au fost desemnaţi 
trei elevi: Ana Maria Păpurică, Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu” Călăraşi - premiul I, Cristina 
Andreea Cojocaru, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 
Modelu - premiul al II-lea, Raluca Florea, Şcoa-
la cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu” Călăraşi 
– premiul al III-lea.  

La proba de desen pe asfalt, fiecare 
echipă, formată din cinci elevi, a primit di-
plome pentru creaţie. În semn de apreciere 
pentru cunoştinţele europene şi implicarea în 
acest proiect, toţi participanţii au primit 
diplome! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Înv. Silvia Similea, Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu” – cls. a IV-a  

 

 

Mulţumesc din suflet tuturor acelora care 
au făcut posibil ca elevii clasei mele să trăiască 
emoţiile copilăriei într-un climat elevat, plin de 
grijă şi dragoste pentru copii. 

Mulţumesc frumos pentru darurile pri-
mite de ei, daruri pe care nu le aşteptam, da-
ruri pe care le-am tradus ca recunoştinţa pentru 
toţi cei care veghează ccooppiillăărriiaa. 
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Negocieri privind următoarea  
perioadă de programare, 2014 – 2020 

  
 

Consiliul Afaceri Generale al Uniunii 
Europene, reunit în data de 29 mai 2012, la 
Bruxelles, la care România a fost reprezentată 
de ministrul afacerilor europene, Leonard Or-
ban, a avut ca principal subiect viitorul cadru 
financiar al Uniunii Europene, 2014 - 2020. 
Discuţiile au continuat temele abordate la pre-
cedentele două reuniuni ale consiliului, de 
data aceasta fiind dezbătut întregul pachet de 
negociere, pe baza propunerii formulate de 
preşedinţia daneză în exerciţiu a Consiliului 
UE. 

 

 
 

România, la fel ca şi celelalte state 
membre din grupul „Prietenii Coeziunii”, şi-a 
reiterat susţinerea faţă de nivelul de finan-
ţare propus de Comisia Europeană pentru pe-
rioada 2014 - 2020, în timp ce statele net con-
tribuitoare au pledat pentru o reducere semni-
ficativă a viitorului buget al Uniunii.  

„Viitorul cadru financiar multianual al 
UE trebuie să asigure finanţarea corespunză-
toare pentru obiectivele şi proiectele ambi-
ţioase ale Uniunii pe 2014 - 2020, cu accent 
pe politica de coeziune şi politica agricolă co-
mună”, a afirmat ministrul afacerilor europe-
ne. „În ceea ce priveşte sistemul actual al 
mecanismelor de corecţie, România consideră 
că acestea ar trebui eliminate gradual. Din a-
ceastă perspectivă considerăm că propunerea 
Comisiei privind introducerea unor corecţii 
temporare reprezintă un pas înainte”, a sub-
liniat Leonard Orban. 

          Grupul de ţări, numit „Prietenii coe-
ziunii”, cuprinde 15 state membre ale Uniunii 

Europene, care au poziţii similare în ceea ce 
priveşte politica de coeziune: România, Bul-
garia, Cehia, Cipru, Grecia, Malta, Spania, 
Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, Slove-
nia, Slovacia, Polonia şi Ungaria. Din grup 
face parte şi Croaţia, care a semnat deja 
Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 
 

Sursă: http://www.fonduri-
structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=11095 

 
 
 

 

Noi modificări privind ajutoarele  
de stat pentru producătorii agricoli  

 

 

 
 

Guvernul României a aprobat proiectul 
de hotărâre al guvernului pentru modificarea 
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 975/2011, 
privind aprobarea ajutoarelor de stat ce se a-
cordă producătorilor agricoli pentru perioada 
2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor 
ajutoare de stat. 

Pentru realizarea angajamentelor asu-
mate în favoarea bunăstării păsărilor şi porci-
nelor au fost stabilite următoarele plafoane: 
 păsări – 246.480 mii de lei - având în 
vedere deconturile aferente primelor două 
trimestre, depuse la APIA, care însumează 
253.600 mii de lei, rezultă că suma alocată 
acoperă doar 97,1% din valoarea totală apro-
bată. 
 porcine – 170.000 mii de lei - având în 
vedere deconturile aferente primelor două 
trimestre, depuse la APIA, care însumează 
204.900 mii de lei, rezultă că suma alocată 
acoperă doar 82,9% din valoarea totală apro-
bată. 

Din analiza utilizării fondurilor alocate ce-
lorlalte forme de ajutor de stat, prevăzute în  
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anexa la Hotărârea Guvernului nr. 975/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
rezultă următoarele: 
 la ajutorul de stat pentru motorina uti-

lizată în agricultură: faţă de suma alocată de 
380.995 mii de lei, se preconizează utilizarea 
a 290.995 mii de lei, estimându-se o economie 
de 90.000 mii de lei; 
 la plata primelor de asigurare: faţă de 

42.549 mii de lei, se preconizează o economie 
de 20.000 mii de lei. 

 
Sursă: http://www.finantare.ro/noi-modificari-privind-ajutoarele-de-
stat-care-se-acorda-producatorilor-agricoli-pentru-perioada-2011-
2012.html 
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Peste 3.000 de proiecte  
pentru „Instalarea tinerilor fermieri” 

 

  

 Experții Agenţiei de Plăţi pentru Dez-
voltare Rurală şi Pescuit (APDRP) au finalizat 
evaluarea celor 3.865 de cereri de finanțare 
pentru „instalarea tinerilor fermieri” (Măsura 
112) depuse în cadrul sesiunii desfăşurate în 
perioada 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 
2012. 

Astfel, au fost evaluate ca fiind eligibi-
le 2.797 de proiecte, a căror valoare totală ne-
rambursabilă este de 98.965.380 de euro.  

Tinerii solicită fonduri nerambursabile 
pentru înființarea sau modernizarea exploata-
țiilor vegetale, zootehnice sau a celor mixte, 
a stupinelor. Astfel, prin aceste investiții, se 
obțin creșterea veniturilor și îmbunătățirea per-
formanțelor în respectivele exploatații. 

Proiectele depuse în sesiunea noiem-
brie 2011 – ianuarie 2012, ce au fost evaluate 
ca neîndeplinind toate criteriile de eligibilita-
te (neeligibile) sunt în număr de 587, având o 
valoare de 20,5 milioane de euro.  

Din cei 3.865 de solicitanți de fonduri 
nerambursabile, 481 și-au retras cererile de 
finanțare pentru această măsură de investiții. 

Fondurile nerambursabile disponibile 
pentru această sesiune de primire a proiec-
telor pentru Măsura 112 au fost de 50 de mili-
oane de euro. 

Astfel, din totalul de 2.797 de proiecte 
eligibile, în valoare de 99 de milioane de euro, 

 
vor fi selectate doar cele cu punctaj mare, 
astfel încât acestea să se încadreze în suma 
disponibilă de 50 de milioane de euro. 

Raportul de evaluare a proiectelor de-
puse în cadrul Măsurii 112 este deja publicat 
pe pagina de internet a Agenției, www.apd-
rp.ro. 

Solicitanţii de fonduri care se regăsesc 
în acest raport vor fi notificaţi asupra rezulta-
tului evaluării proiectului, indiferent dacă a-
cesta este sau nu eligibil. 

 
 

Serviciul Relaţii Mass-media al APDRP 
Tel.: 021/310.16.35     

E-mail: massmedia@apdrp.ro  
website: www.apdrp.ro 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

Proiect pentru 
 dezvoltarea regiunii Sud Muntenia 

 

  

Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică (ANCS) a dezbătut, în cadrul unei 
conferinţe organi-
zate la Piteşti, im-
portanţa inovării şi 
a transferului teh-
nologic în dezvol-
tarea durabilă a re-
giunii Sud Munte-
nia. Conferinţa, a 
şaptea din cadrul 
proiectului, face 
parte dintr-o serie 
de evenimente re-
gionale în cadrul cărora ANCS, alături de re-
prezentanţi ai autorităţilor locale, ai mediului 
universitar şi de afaceri, discută despre stra-
tegia de inovare a regiunii, în contextul dez-
voltării durabile a societăţii româneşti.  

Pe parcursul întâlnirii a fost adus în 
discuţie modul în care rezultatele cercetării 
se transformă în produse prin intermediul trans-
ferului tehnologic şi ajung să fie disponibile 
pe piaţă. De asemenea, s-a subliniat rolul pe 
care educaţia şi cercetarea în cadrul institu-
ţiilor de învăţământ îl au pentru a creşte gra-
dul de inovare în România.  
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Una dintre temele dezbătute a vizat 

modul în care autorităţile publice lucrează îm-
preună cu mediul privat şi institutele de cer-
cetare pentru a inova şi performa.  

Valoarea totală eligibilă a proiectului 
(fără TVA) este de 13.400.625 lei, din care a-
sistenţa financiară nerambursabilă din Fondul 
Social European - 11.390.531,25 lei, iar 2.010.093,75 
lei reprezintă contribuţia ANCS. Proiectul a 
fost lansat în data de 13 iulie 2011 şi este im-
plementat de Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică, în parteneriat cu Aso-
ciaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi 
Inovare  - ARoTT, pe o perioadă de 24 de luni.  
 
Sursă:http://www.curier.ro/index.php?option=com_content&task=view&
id=35352&Itemid=375 
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Se suspendă depunerea proiectelor  
în cadrul Regio, pentru dezvoltarea 

structurilor de afaceri din Sud Muntenia 
                                    

  

Începând din data de 13 iunie 2012, ora 
16:00, la nivelul regiunii Sud Muntenia se sus-
pendă procesul de depunere a proiectelor în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007 
– 2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea mediului 
de afaceri regional şi local”, Domeniul major 
de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a struc-
turilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală”. 

Această suspendare survine în urma e-
miterii de către Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Regional din ca-
drul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Tu-
rismului, a unei Instrucţiuni ce prevede între-
ruperea procesului de depunere a cererilor de 

finanţare în cadrul acestui domeniu de inter-
venţie.  

Menţionăm că pentru Domeniul major 
de intervenţie 4.1, regiunea noastră are o alo-
care financiară de 37,11 milioane de euro. 

Până în data de 5 iunie 2012, la nivelul 
regiunii de dezvoltare Sud Muntenia au fost 
depuse 25 de proiecte, din care: 10 contracte 
de finanţare au fost semnate, trei proiecte au 
fost retrase de către aplicant, şase au fost 
respinse, un proiect se află în etapa de eva-
luare tehnică şi financiară, un proiect se află 
în etapa precontractuală şi patru proiecte se 
află în rezervă. Valoarea asistenţei nerambur-
sabile solicitate prin aceste 16 proiecte (excep-
tând proiectele retrase şi respinse) este de a-
proximativ 56,02 milioane de euro (echiva-
lentul a 243,59 milioane de lei). Astfel, suma 
solicitată prin aceste contracte depăşeşte cu 
18,91 milioane de euro valoarea alocată regi-
unii, respectiv cu 50,95%. 
                                                      

 

 
Potrivit Ghidului solicitantului, lansat 

în data de 25 aprilie 2008, în cadrul DMI 4.1 
sunt finanţate proiectele ce vizează: crearea 
şi modernizarea structurilor regionale şi loca-
le de sprijinire a afacerilor având ca scop a-
tragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvolta-
rea economiilor locale şi regionale. 

Structurile de sprijinire a afacerilor re-
prezintă structuri clar delimitate, ce asigură o 
serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru desfăşu-
rarea activităţilor economice de producţie şi 
de prestare servicii. Acestea au ca scop atra-
gerea investiţiilor şi dezvoltarea potenţialului 
resurselor umane şi materiale ale zonei. 
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Judeţul ARGEŞŞ  
 
 

Dacia, pe locul al II-lea  
în topul celor mai mari companii 

 

 

Conform datelor furnizate de ziarul naţional 
Financiar, care a efectuat pentru al şaptelea an la 
rând topul celor mai mari companii din România, Pe-
trom a rămas în 2011 cea mai mare firmă din ţară cu 
afaceri de aproape 4 miliarde de euro. În următorii 
ani se anunţă însă o luptă strânsă la vârf, în condi-
ţiile în care compania de pe locul al II-lea, producă-
torul Dacia, câştigă teren. 

Top 10 cele mai mari companii din România a 
suferit puţine modificări, dar se remarcă avansul 
rapid al producătorului Dacia pe seama exporturilor. 

Nicio companie deţinută de un antreprenor 
român nu s-a calificat pentru un loc în topul celor 
mai mari zece jucători din economia românească, 
potrivit calculelor ZF. 

Dacia este totodată şi cel mai mare expor-
tator din România, în condiţiile în care compania a 
livrat pe pieţele externe maşini în valoare de 2,18 
miliarde de euro (70% din producţie), ponderea pro-
ducătorului auto în comerţul exterior al României (45 
miliarde de euro) situându-se la 4,8%. 
 
Sursă: http://www.epitesti.ro/stiri/economic/dacia-pe-locul-doi-in-topul-
celor-mai-mari-companii.html 

 
Judeţul CĂLĂRAŞI 

 
 

O nouă sesiune de depunere 
 a proiectelor pentru „Instalarea tinerilor 
fermieri” este lansată de APDRP Călăraşi 

 

 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit Călăraşi a lansat, începând din 1 iunie, cea 
de-a şaptea sesiune de depunere a dosarelor pe Mă-
sura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”.  Călărăşenii 
care doresc să dezvolte o afacere în agricultură îşi 
pot definitiva documentaţia pentru această sesiune 
până la sfârşitul lunii. Suma maximă ce poate fi acor-
dată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Mă-
surii 112 este de 40.000 de euro.  

Potrivit datelor făcute publice de reprezen-
tanţii APDRP, depunerea proiectelor pentru această 
măsură se face la sediul Oficiului Judeţean de Plăţi pen-
tru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Călăraşi în perioada 
1 - 29 iunie. 

 
Sursă: http://www.radiovocescampi.ro/2012/05/o-noua-sesiune-de-
depunere-a-proiectelor-pentru-%E2%80%9Einstalarea-tinerilor-
fermieri%E2%80%9D-este-lansata-de-apdrp-calarasi/apdrp-10/ 

 

 

Judeţul DÂMBOVIȚA 
 

 

Spitalul județean  
de urgență, spital de 5 stele! 

 

 

Centrul de Imagistică de la Spitalul Judeţean 
Dâmboviţa a fost reabilitat şi modernizat. Păşind pe 
holurile noului centru, avem impresia că ne aflăm în 
Europa Occidentală şi aparatura ultramodernă ne dă 
sentimentul de siguranţă. 
  Spitalul Judeţean Dâmboviţa şi-a schimbat 
înfăţişarea, proiectul com-
plex privind reabilitarea şi 
modernizarea unităţii me-
dicale apropiindu-se de fi-
nal. Bolnavii din judeţ vor 
fi trataţi acum în cele mai 
bune condiţii, beneficiind 
de aparatură ultramoder-
nă. Computerul tomograf 
a fost renovat, pentru prima dată în istoria judeţu-
lui a fost achiziţionat un aparat RMN, care face ana-
lize cu rezonanţă magnetică. De asemenea, au fost 
amenajate cinci săli de operaţie, dotate cu apara-
tură ultramodernă. Echipa de proiect a fost adusă de 
la spitalul AKH din Viena şi o parte din medici a fost 
trimisă la specializare în Viena, pentru a învăţa să 
folosească aparatura.  
 

Sursă: http://damboviteanul.com/a/6998/spitalul-jude%C8%9Bean-de-
urgen%C8%9B%C4%83--spital-de-5-stele-.html 

 
      Judeţul GIURGIU 

 
 

Două vase „lansate  
la apă” de Şantierul Naval Giurgiu 

 

 

Şantierul Naval „Shipyard ATG” Giurgiu a lan-
sat la apă, în data de 29 mai, două nave de transport 
produse petroliere pentru societatea franceză Com-
pagnie Fluviale de Transport (CFT).  

Cele două vase, botezate „Artois” (navă pro-
pulsată) şi „Bruges” (barjă împinsă) fac parte din-  
tr-un convoi cu lungimea de 109 metri, fiind proiec-
tate, echipate şi testate la Şantierul Naval din Giurgiu. 

Acestea au fost comandate anul trecut de 
societatea franceză Compagnie Fluviale de Transport 
şi vor fi folosite la transport de biodiesel, capacitatea 
tancurilor fiind de 2.300 de tone. 

„Lansarea” oficială a celor două nave a fost 
făcută în prezenţa administratorului Shipyard ATG, 
Teodor Apostol, a unei delegaţii franceze conduse de 
preşedintele CFT, Pascal Girardet, ministrului trans-
porturilor şi infrastructurii, Ovidiu Silaghi, şi prima-
rului municipiului Giurgiu, Lucian Iliescu. 

 
Sursă: http://www.adevarul.ro/locale/giurgiu/FOTOGALERIE_Doua_va-

se_-lansate_la_apa-_de_Santierul_Naval_Giurgiu_in_prezenta_ministru-
lui_Ovidiu_Silaghi_0_709129329.html 
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Judeţul IALOMIŢA 
 
 

Slobozia va primi fonduri Regio  
pentru dezvoltarea infrastructurii urbane 

 

 

În data de 7 iunie a.c., municipiul Slobozia va 
semna un con-
tract de finanţa-
re în cadrul Axei 
prioritare 1 „Spri-
jinirea dezvoltă-
rii durabile a ora-
şelor - poli urbani 
de creştere”, 
DMI 1.1 „Planuri 
integrate de dez-
voltare urbană”, 
Subdomeniul „Cen-

tre urbane”. Beneficiarul este UAT Slobozia, care va 
primi asistenţă financiară pentru proiectul „Utilităţi 
platformă industrială IMM – Slobozia”, din cadrul 
Planului Integrat de Dezvoltare Urbană. Implemen-
tarea proiectului vizează realizarea utilităţilor com-
plete pentru viitoarea Platformă Industrială pentru 
IMM-uri în municipiul Slobozia, ce se va întinde pe o 
suprafaţă de 15 hectare. Aceasta este o investiţie de 
tip greenfield, ce are ca scop dezvoltarea structu-
rilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului 
în judeţul Ialomiţa, precum şi crearea de locuri de 
muncă.  

 
Judeţul PRAHOVA 

 
 

Pasaj rutier peste DN 1B, la ieşirea  
din Ploieşti – proiect depus în cadrul Regio 

 

 

La ADR Sud Muntenia a fost depus proiectul 
„Creşterea accesibilităţii către partea de nord a 
Polului de Creştere, în special către Spitalul 
Judeţean Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier în 
continuarea DJ 102 peste DN 1B”, acesta aflându-se 
în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. 

Proiectul iniţiat de CJ Prahova are o valoare 
totală de 84 de milioane de lei şi îşi propune re-
alizarea la ieşirea din Ploieşti a unui pasaj superior 
giratoriu peste DN 1B, în continuarea DJ 102, pentru 
a asigura decongestionarea traficului rutier. Lungi-
mea pasajului va fi de 950 de metri, iar intersecţia 
bretelelor de acces cu DN 1B se va realiza printr-un 
sens giratoriu. 

Pentru realizarea proiectului vor fi expro-
priate mai multe suprafeţe de teren, în total 30.419 
de metri pătraţi, costurile procedurii ridicându-se la 
aproximativ 1,9 milioane de lei. 

 
 

În prezent, în zona respectivă sunt dese blo-
caje de circulaţie din cauza traficului aglomerat. 
Realizarea acestui proiect va duce la construirea ce-
lei mai moderne ieşiri din municipiul Ploieşti. 

 
Sursă: http://www.max-media.ro/administratie/iata-cum-va-arata-

pasajul-rutier-peste-dn-1b-la-iesirea-din-ploiesti.-va-fi-cea-mai-
moderna-iesire-din-oras.html 

 
Judeţul TELEORMAN 

 
 

Tinerii fermieri vor primi  
finanţare din fondurile europene 

 

 

Printre măsurile susţinute de către Comisia 
Europeană pentru dezvoltarea agriculturii din statele 
membre ale Uniunii Europene de un interes aparte se 
bucură preocuparea de a atrage şi promova la condu-
cerea exploataţiilor agricole a tinerilor fermieri. Iar 
pentru schimbarea generaţiilor de fermieri, prin Mă-
sura 112, s-au prevăzut sume de bani din fondurile 
europene nerambursabile pentru stimularea tinerilor 
fermieri de a se instala în fruntea exploataţiilor agri-
cole existente sau a celor nou-înfiinţate. 

În urma evaluării celor 3.865 de cereri de fi-
nanţare din fonduri europene nerambursabile prin in-
termediul Măsurii 112, cereri depuse în cadrul sesi-
unii desfăşurate în perioada 28 noiembrie 2011 – 13 
ianuarie 2012, au fost declarate eligibile 2.797 de 
proiecte, a căror valoare totală este de 98.965.380 
de euro. Tinerii fermieri au solicitat obţinerea de 
astfel de fonduri nerambursabile pentru înfiinţarea 
sau modernizarea exploataţiilor agricole vegetale, pen-
tru modernizarea unor ferme de creştere a animale-
lor şi înfiinţarea de stupine.  

Investiţiile vizează îmbunătăţirea performan-
ţelor în respectivele exploataţii agricole, inclusiv 
creşterea veniturilor tinerilor fermieri. 
 

 

 
 

Sursă: http://www.ziarulmara.ro/desi-au-depus-proiecte-declarate-
eligibile-doar-o-parte-dintre-tinerii-fermieri-vor-primi-finantare-din-

fondurile-europene/ 
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Indicatori statistici: „Tendințe sociale” 2011  

 

– Sărăcia și excluziunea socială -  
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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 

DD aatt ee   CC oo nn tt aacc tt   

  AA gg eenn ţţ ii aa   ppeenntt rr uu   DD eezzvv oo ll tt aa rree   RR eegg ii oonnaa llăă     
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SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunn 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: 7 iunie 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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