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Implementarea proiectului vizează realizarea utilităţilor complete 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
structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului în judeţul Ialomiţa, precum şi
crearea de locuri de muncă.
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Municipiul Slobozia
primeşte fonduri Regio pentru
amenajarea unei platforme industriale

În data de 7 iunie a.c. s-a semnat un
nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul „Centre urbane”.
Beneficiarul este UAT Municipiul Slobozia, care primeşte asistenţă financiară pentru
un proiect din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană.

IMM-urile reprezintă un sector important, ce are nevoie să fie sprijinit, prin asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării acestora. Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio se doreşte realizarea unor primi
paşi esenţiali în amenajarea unei platforme
industriale, şi anume asigurarea utilităţilor publice de bază prin: crearea unei reţele de drumuri interioare şi parcări, împrejmuirea şi realizarea iluminatului perimetral, a reţelei de
apă potabilă, a reţelei de alimentare cu gaze
naturale, a reţelei de canalizare ape menajere uzate şi ape pluviale, precum şi a reţelei
de alimentare cu energie electrică. Prin acest
proiect se urmăreşte stimularea dezvoltării de
„concentrări de firme”, aşa-numitele „clustere”, cu rol important pentru creşterea competitivităţii economiei locale.

Proiectul se numeşte „Utilităţi platformă industrială IMM – Slobozia” şi are o durată
de implementare de 14 luni. Valoarea totală a
acestuia este de 17.420.877,84 lei, din care
13.224.387 de lei reprezintă valoarea totală
eligibilă (fonduri FEDR: 5.421.998,67 lei, fonduri bugetul naţional: 1.190.194,83 lei, contribuţia eligibilă a beneficiarului: 6.612.193,50
lei).
www.adrmuntenia.ro
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Conform regulamentelor europene privind instrumentele structurale, Comitetul Comun de Monitorizare are rolul de a superviza
programul şi de a asigura calitatea şi eficacitatea implementării acestuia, precum şi a
proiectelor din cadrul lui. Comitetul este alcătuit din reprezentanţi la nivel naţional, regional şi local ai celor două state.

Cea de-a opta reuniune a Comitetului
Comun de Monitorizare al Programului
de Cooperare Transfrontalieră
România - Bulgaria 2007 – 2013
În data de 8 iunie, directorul ADR Sud
Muntenia, Liviu Muşat, a participat, la Constanța, la cea de-a opta reuniune a Comitetului
Comun de Monitorizare. Evenimentul a fost
organizat de Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 - 2013 (Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului din România), Autoritatea Naţională a programului (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria) şi Secretariatul Tehnic Comun al Programului RO - BG (Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa
România - Bulgaria).
Preşedinţia Comitetului Comun de Monitorizare este asigurată anul acesta de către
delegaţia română, condusă de Iuliu Bara (şeful
AM pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria), iar delegația bulgară este condusă de Nikolay Nankov (ministru adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria).
În cadrul reuniunii au fost supuse aprobării Raportul Anual de Implementare a Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 pentru 2011, revizuirea alocărilor financiare la nivel de program,
prin prisma celei de la sfârșitul anului anterior, metodologia de contractare a proiectelor
aflate pe lista de rezervă a programului, precum și revizuirea Anexei 4 – Bugetul pentru
2012 şi a Strategiei Anuale de Asistență Tehnică.
Cu această ocazie, Secretariatul Tehnic
Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 a
oferit informații detaliate privind stadiul implementării programului, cu accent pe progresele fizice şi financiare înregistrate până în
prezent. De asemenea, reprezentantul Comisiei Europene la această întâlnire, Kypros Kyprianou, a prezentat informații privind arhitectura viitoarei perioade de programare
(2014 - 2020).
www.adrmuntenia.ro

Sursă: http://mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/cea-de-aopta-reuniune-a-comitetului-comun-de-monitorizare-al-programului-de-cooperare-transfrontaliera-romania-bulgaria-2007-2013
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La nivelul judeţului Călăraşi se derulează
27 de investiţii cu sprijin financiar Regio
La nivelul judeţului Călăraşi se implementează un număr de 27 de proiecte, cu
sprijin financiar din Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. Până în prezent,
la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia/ Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional s-a depus un
număr de 67 de proiecte, prin care se solicită
asistenţă nerambursabilă din Regio. Din cererile depuse la nivelul judeţului Călăraşi s-au semnat în total 27 de contracte de finanţare,
astfel:

 3 contracte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere – „Modernizarea şi reabilitarea Drumului Judeţean 301, tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578”; „Mo-
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dernizarea şi reabilitarea Drumului Judeţean
303, tronsonul Călăreţi - Valea Argovei, km
0+000 - 26+294”; „Îmbunătăţirea accesului la
reţeaua rutieră europeană de transport TENT7 în judeţul Călăraşi, prin reabilitarea şi
modernizarea DJ 201B, km 19+000 - km 39 +
950, pe traseul limita judeţ Ialomiţa - Valea
Argovei şi DJ 303, km 26+294 - km 48+278, pe
traseul Valea Argovei – Mănăstirea” (beneficiar: UAT Judeţul Călăraşi);

 22 de contracte vizează dezvoltarea
microîntreprinderilor – „Achiziţionarea unor utilaje şi echipamente pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii economice a
societăţii TOYLAND INTERNAŢIONAL SRL” (beneficiar: SC TOYLAND INTERNAŢIONAL SRL);
„Igienă şi confort, necesitate zilnică” (beneficiar: SC Softsense SRL); „Creşterea competitivităţii pentru activitatea de producţie confecţii metalice prin tehnologii noi” (beneficiar: SC ELCRIS SRL); „Dezvoltarea activităţilor de construcţii” (beneficiar: SC ANIV TRADE
SRL); „Creşterea competitivităţii economice a
SC BRIHAMED SRL prin achiziţia de aparatură
performantă” (beneficiar: SC BRIHAMED SRL);
„Partener pentru siguranţă la drum” (beneficiar: SC ENGINE BODY SRL); „Dezvoltarea activităţii microîntreprinderii Eurozone Com SRL
în domeniul reparaţiilor utilajelor pentru construcţii, agricultură, minerit şi logistică” (beneficiar: SC EURO ZONE COM SRL); „Linie tehnologică de fabricaţie piese din material plastic prin injecţie” (beneficiar: SC THUGS SRL);
„Beton de calitate pentru construcţii durabile” (beneficiar: SC RETON SRL); „Achiziţie
de utilaje pentru SC METALPLAST PRODINVEST
SRL” (beneficiar: SC METALPLAST PRODINVEST
SRL); „Achiziţie utilaje de construcţii la SC
ROAD CONSTRUCT SRL” (beneficiar: SC ROAD
CONSTRUCT SRL); „Modernizarea activităţii desfăşurate de către SC TERMODAN SRL prin achiziţionarea de echipamente” (beneficiar: SC
TERMODAN SRL); „Construire şi dotare laborator de analize medicale” (beneficiar: SC ROYALMED SRL); „Dezvoltarea producţiei de be-

 1 proiect pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate – „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi”
(beneficiar: UAT Judeţul Călăraşi);
 1 proiect pentru valorificarea patrimoniului cultural – „Restaurare, consolidare, punere în valoare şi introducere în circuitul turistic al complexului arhitectural medieval al fostei mănăstiri Negoieşti - Şoldanu, judeţul Călăraşi” (beneficiar: Parohia Negoieşti);

www.adrmuntenia.ro
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toane, material de construcţii puternic, rezistent şi durabil” (beneficiar: SC Z.M.C. TRADING SRL); „Îmbunătăţirea capacităţii de prestare servicii prin extindere teritorială a întreprinderii SC GE-COST 2001 SRL” (beneficiar: SC GE-COST 2001 SRL); „Achiziţie utilaje
pentru construcţii” (beneficiar: SC NOELIA
SRL); „Creşterea competitivităţii SC BENINO
SRL prin achiziţionarea de utilaje specifice
pentru realizarea produselor din carton” (beneficiar: SC BENINO SRL); „Modernizare clinică stomatologică” (beneficiar: SC ELITECITYDENT SRL); „Modernizare şi dotare salon întreţinere corporală” (beneficiar: SC MEDIA
COM SRL); „GEROX KARIN INVEST - proiect achiziţie utilaje service auto” (beneficiar: SC
GEROX KARIN INVEST SRL); „Dezvoltarea activităţii desfăşurate de către SC Capa Instal
SRL prin achiziţionarea de echipamente” (beneficiar: SC Capa Instal SRL); „Program de investiţii pentru dezvoltarea activităţii firmei”
(beneficiar: SC ACTIV CONSTRUCT SRL).

Scopul editării acestei publicaţii este
de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari
de fonduri nerambursabile din regiunea Sud
Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare ale celor
şapte Programe Operaţionale, ce se derulează
în prezent în România, Programul Naţional
pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi programele de cooperare transfrontalieră ce se
implementează în zonele de graniţă ale ţării.
Fondurile nerambursabile alocate României prin instrumentele specifice perioadei de
postaderare la Uniunea Europeană reprezintă o
mare oportunitate pentru solicitanţii de finanţări din majoritatea domeniilor. Astfel, aceste
fonduri vor finanţa proiecte de infrastructură de
mediu, transport, resurse umane, turism, egalitate de şanse, IT etc.
Fondurile europene disponibile pentru România în perioada actuală de programare (2007
– 2013) sunt:

Până în data de 6 iunie, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia au fost realizate şi depuse 887 de proiecte, din care 377
de contracte de finanţare au fost semnate.
Valoarea totală nerambursabilă solicitată este
de 2.213.317.041,25 lei.

 Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) - fond structural ce sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi IMM–uri;
 Fondul Social European (FSE) - fond structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de
muncă;
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Catalogul surselor de finanţare
nerambursabilă

 Fondul de Coeziune (FC) - instrument financiar ce sprijină investiţii în domeniul infrastructurii de transport şi de mediu;

- iunie 2012 –

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) - finanţează investiţii pentru
creşterea competitivităţii în agricultură şi silvicultură, protecţia mediului, ameliorarea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice în spaţiul rural;

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia a publicat pe website Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă!

 Fondul European pentru Pescuit (FEP) – susţine dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit şi a zonelor de coastă unde acest sector este preponderent.
Totalul fondurilor europene alocate României pentru perioada 2007 - 2013 este de peste 30
miliarde de euro, din care 19,667 miliarde reprezintă fondurile structurale şi de coeziune, restul rewww.adrmuntenia.ro
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prezentând alocări financiare pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a economiei rurale.

proiectul, concomitent cu creşterea capacităţii de monitorizare şi auditare din partea
ministerului, care să fie atent ca resursele financiare să fie gestionate corespunzător”, a
spus Hellvig.

Pentru oportunităţile de finanţare disponibile pentru luna iunie 2012, publicaţia
poate fi accesată de pe site-ul nostru, secţiunea Bibliotecă - Documente utile, http://
www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html.

Ministrul a adăugat că un astfel de mecanism ar putea intensifica absorbţia fondurilor europene. „Cred că acest mecanism ar
putea intensifica absorbţia fondurilor europene, cu precizarea că într-un raport al CE se
spune foarte clar că, indiferent de natura şi
capacitatea noastră de a implementa soluţii
perfecte, mai mult de 50% pe grad de absorbţie în România nu va fi posibil până la sfârşitul lui 2012. (...) Eu cred că până la sfârşitul anului 2012 suntem undeva între 32 şi 35%
din totalul fondurilor puse la dispoziţie, de
4,4 miliarde, ceea ce ţine de Programul Operaţional Regional, vorbesc aici de Ministerul
Dezvoltării”, a mai declarat ministrul.
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Hellvig: Estimez pentru 2012
o absorbţie a fondurilor europene de 32 - 35%
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Eduard Hellvig, afirmă că într-un raport al Comisiei Europene se apreciază că România nu va putea avea un grad de absorbţie
a fondurilor europene mai mare de 50% până
la sfârşitul lui 2012, el estimând că rata de absorbţie va fi de 32 - 35%, prin MDRT.

Hellvig a precizat că altă problemă se
referă la statutul agenţiilor de dezvoltare regională, dat fiind că acestea nu au personalitate juridică. „Va trebui reglementat că ADR
nu are personalitate juridică, cât de repede
putem. Nu vorbim numai de perioada 2007 2013, vorbim şi de cadrul pentru politica de
coeziune 2014 - 2020. Trebuie să creăm instrumentele prin care să funcţioneze acest
program, dar şi cele care vin. Se lucrează la
nivelul ministerului. Este un pachet - trebuie
consultări cu ADR-urile, să nu dăm procesul
peste cap, dar să intensificăm absorbţia. Noi
ne-am dorit să se întâmple ieri, procesul a
fost demarat, e prioritate strategică zero.
Trebuie rezolvat din punct de vedere legislativ, al managementului de proiect, al trasferului de proiecte. Nu pot să vă dau un termen
- de două luni, de şase luni - n-aş fi onest cu
dumneavoastră”, a spus Hellvig.

Eduard Hellvig a declarat că a avut o
discuţie cu comisarul european pentru dezvoltare regională, Johannes Hahn, în cadrul căreia a convenit implementarea unor mecanisme
care să ducă la o mai bună absorbţie a fondurilor europene. „Am convenit că există câteva
mecanisme care trebuie implementate cât mai
repede. Ţine de debirocratizare, de simplificarea procedurilor şi, mai mult decât atât, de
descentralizare, să încercăm să descentralizăm
managementul proiectelor de la nivelul ministerului către Agenţiile pentru dezvoltare regională, în aşa fel încât beneficiarul să fie cât
mai aproape de autoritatea care gestionează
www.adrmuntenia.ro

Domnia sa a apreciat că în momentul
când s-au înfiinţat Agenţiile pentru dezvoltare
regională, acestea „au fost făcute după nişte
realităţi obiective”, însă în prezent „România
se află într-o altă situaţie şi trebuie să se
adapteze”.
Sursă: http://www.bursa.ro/hellvigce-spune-ca-nu-vom-avea-absorbtiede-peste-50-procente-pana-la-sfarsitul-lui-2012-eu-estimez-32-35procente-170853&s=politica&articol=170853.html
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„Agenda digitală pentru Europa” este
una dintre cele şapte iniţiative incluse în Strategia Europa 2020 şi propune o mai bună exploatare a potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC), pentru a favoriza inovarea, creşterea economică şi progresul.

Norvegia ne va acorda fonduri
nerambursabile de peste 300 milioane EUR
Guvernul norvegian va oferi României,
în perioada 2012 - 2014, un ajutor nerambursabil în valoare de 306 milioane de euro, destinat companiilor care utilizează tehnologii nepoluante. Programul vizează reducerea producţiei de deşeuri şi a emisiilor în aer, apă şi
sol, creşterea oportunităţilor de afaceri în ecologizarea economiei naţionale, creşterea utilizării tehnologiilor prietenoase cu mediul şi
crearea de noi locuri de muncă în domeniul
industriei verzi şi a antreprenoriatului. Oficialii Ministerului Economiei vor purta discuţii
cu reprezentanţii Innovation Norway, o instituţie publică din Norvegia, pentru a stabili în
ce sectoare vor fi investite sumele respective.

Pentru a aduna exemple inspirate din
acest domeniu, Comisia Europeană a lansat un
forum de discuţii. Toţi actorii implicaţi în politica regională sunt invitaţi să ia parte la această dezbatere. Autorii ideilor celor mai interesante vor fi invitaţi să ia parte la sesiunea
Adunării „Agenda digitală”, ce va fi organizată de Comisie între 21şi 22 iunie la Bruxelles.
Aceste contribuţii vor fi utilizate pentru evaluarea intermediară a „Agendei digitale pentru Europa”, care va
fi adoptată la
sfârşitul acestui an. Discuţia
se va concentra pe nouă subiecte: convergenţe mass-media; Internet de
mare viteză, ecommerce, social media, cloud computing; analiza datelor;
securitate; inovare şi antreprenoriat; competenţe şi locuri de muncă.
Participă la dezbatere, pe Forumul de
discuţii sau pe pagina Twitter DigitalAgendaEU, folosind în postări hashtagul: #DA12.

Sursă: http://www.ziarulprahova.ro/stiri/economie/112588/norvegia-neva-acorda-fonduri-nerambursabile-de-peste-300-milioane-de-euro

Consultare publică privind
„Agenda digitală pentru Europa”:
exprimă-ţi punctul de vedere!
Dacă ţi-a fost vreodată greu să-ţi înregistrezi afacerea online într-o ţară din UE,
să faci cumpărături
online pe teritoriul UE
sau, pur şi simplu, vrei
să împărtăşeşti Comisiei Europene opinia ta
despre cum ar trebui să evolueze tehnologia
informaţiei şi a comunicării în UE, acum ai
ocazia să-ţi spui părerea.

Sursă:http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newslettermdrt?newsID=127&art=908

Participaţi la sondajul
„Europa 2020: ce se întâmplă pe teren?”
- ediţia 2012 Comitetul Regiunilor, prin Platforma de
monitorizare a Strategiei Europa 2020, solicită
autorităţile locale şi regionale pentru participarea la sondajul „Europa 2020: ce se întâmplă pe teren?” - ediţia 2012.

www.adrmuntenia.ro
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Contribuţia autorităţilor locale şi regionale este inclusă în secţiunea a II-a a chestionarului, unde pot fi menţionate bunele
practici prin care administraţia locală contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Aceste exemple pot fi prezentate în
cel de-al treilea Raport de monitorizare al
Strategiei Europa 2020, pentru a sprijini autorităţile locale să facă schimb de experienţă cu
omologii lor din UE.

Rezultatele vor fi incluse în cel de-al
treilea Raport de monitorizare al CoR privind
Europa 2020, care va fi publicat în octombrie
2012.
Pentru a sprijini Comitetul Regiunilor
să monitorizeze punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 la nivel local, Platforma de
monitorizare a Strategiei Europa 2020 invită
autorităţile locale şi regionale din UE să participe la sondajul „Europa 2020: ce se întâmplă pe teren?” - ediţia 2012. Rezultatele acestuia vor fi incluse în cel de-al treilea Raport
de monitorizare al CoR privind Europa 2020,
ce va fi publicat în octombrie 2012 ca o contribuţie a Comisiei Europene la studiul privind creşterea anuală în UE în 2012.
Sondajul CoR urmăreşte să determine
modul în care Strategia Europa 2020 este pusă
în aplicare la nivel local şi implicarea autorităţilor locale şi regionale în realizarea şi evaluarea programelor naţionale de reformă.
Datele vor ajuta CoR să monitorizeze
măsura în care Strategia Europa 2020 adaugă
valoare politicilor locale şi regionale şi să evalueze dacă programele naţionale de reformă
sunt puse în aplicare în parteneriat la toate
nivelurile guvernamentale (eventual recurgându-se la acorduri de guvernare pe mai multe
niveluri, ca de exemplu pactele teritoriale
propuse de CoR).
Rezultatul acestui studiu va fi inclus în
al treilea Raport de monitorizare al CoR privind Strategia Europa 2020, care va fi publicat
în octombrie 2012 ca o contribuţie a Comisiei
Europene la studiul privind creşterea anuală
în 2012. Studiul va fi difuzat chiar înainte de
Consiliul European de primăvara din 2013,
care va elabora recomandările pentru al doilea Semestru european din 2013.
www.adrmuntenia.ro

Sursă: http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newslettermdrt?newsID=127&art=907

252 de milioane de euro,
atrase în economie, de la bugetul UE
România a reușit să atragă peste 252
de milioane de euro în luna mai, conform ultimelor informații ale Ministerului Afacerilor Europene,
rata absorbției
crescând în această lună față de cea anterioară cu 1,32%.
Astfel, de la începutul programării bugetare (anul 2007) și
până în luna mai a acestui an, țara noastră a
absorbit 8,78% din fondurile europene ce i-au
fost alocate.
Cei mai mulți bani au fost atrași pentru
proiectele de dezvoltare regională (17,61%) –
respectiv 656 de milioane de euro și cei mai
puțini pentru programul de mediu (5,6%) –
plăți de 252,79 de milioane de euro. Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, care se adresează în special companiilor din mediul privat, a înregistrat o rată de absorbție de 6,77%, suma decontată de Bruxelles depășind 172 de milioane
de euro.
Valoarea totală a plăților intermediare
făcute de către Comisia Europeană în baza
deconturilor transmise de România se ridică la
1,69 de miliarde de euro.
Sursă: http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/252-de-milioane-deeuro-atrase-in-economie-de-la-bugetul-ue-167455.html
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încheiat la sfârşitul lunii trecute procesul-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor. Reabilitarea a început în februarie 2011 şi a constat în modernizarea
întregii clădiri a Ambulatoriului, precum şi schimbarea
tâmplăriei şi izolarea termică a acesteia.
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„După finalizarea lucrărilor s-a făcut instructajul între constructor şi reprezentanţii spitalului, care
vor fi responsabili de starea de funcţionare a noilor
instalaţii. Sperăm să încheiem contractele la începutul acestei luni cu fiecare furnizor în parte, urmând ca aceştia să aducă echipamentele medicale şi
mobilierul în termenul pe care şi l-au asumat în cadrul licitaţiei”, a declarat Daniel Ştefan.

În 2012, Dacia vine
cu modele noi: Dokker şi Dokker Van
Anul acesta, familia Dacia se va mări, urmând să fie lansate două noi modele: Dacia Dokker şi
Dacia Dokker Van. Modelul Dacia Dokker este un vehicul de persoane, iar Dokker Van, o furgonetă funcţională.

La începutul lunii iulie a.c. vor fi aduse mobilierul şi o mare parte din aparatura medicală, astfel realizându-se şi mutarea ambulatorului din incinta spitalului, unde se află în momentul de faţă în
noul corp, urmând ca pe viitor să aibă loc şi inaugurarea.
Pacienţii şi cadrele medicale vor beneficia
de cele mai bune condiţii într-o nouă policlinică, dotată cu echipamente moderne.

Dokker este un vehicul cu cinci locuri, practic şi polivalent, disponibil cu una sau două uşi laterale culisante. Dispunând de un portbagaj generos şi
oferind o modularitate intuitivă, Dacia Dokker este
perfect adaptată clienţilor care îşi doresc un vehicul
cu posibilităţi multiple de utilizare, care să asigure
atât o călătorie în condiţii de confort pentru cinci adulţi, cât şi transportul, la nevoie, a unor obiecte voluminoase. Versiunea utilitară, Dokker Van, răspunde aşteptărilor unei clientele alcătuite cu precădere
din întreprinzători şi societăţi comerciale. Fiabil şi
robust, Dokker Van asigură un volum de încărcare la
cel mai bun nivel din segment, în condiţiile unui consum scăzut.
Lansarea celor două noi modele în România
este prevăzută în semestrul al doilea al acestui an.

Sursă:http://www.observatorcl.info/ambulatoriul-spitalului-judetean-deurgenta-calarasi-urmeaza-sa-fie-dotat-cu-echipamente-si-mobilier

Judeţul DÂMBOVIȚA

Şcoală de vară pe antreprenoriat la
Bruxelles pentru tinerii din Dâmboviţa
Cursul se adresează tinerilor dâmboviţeni interesaţi de demararea unei afaceri proprii, care doresc să fie inspiraţi şi să înveţe mai multe de la antreprenori de succes cu vastă experienţă. Cursul este
organizat într-un mod inovator, fără lectori sau
prezentări Power Point, cu antreprenori adevăraţi
care îşi împărtăşesc experienţa cu studenţii, oferindu-le acestora o perspectivă din interior asupra
antreprenoriatului. Data limită pentru înscriere este:
13 iunie.
Mai multe informaţii despre curs şi taxa de participare: http://www.entrepreneurshipsummerschool.com.

Sursă: http://www.proarges.ro/index.php/economic/in-2012dacia-vine-cu-2-noi-modele-dacia-dokker-si-dokker-van.html

Judeţul CĂLĂRAŞI

Ambulatoriul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Călăraşi urmează să fie
dotat cu echipamente şi mobilier
Lucrările de modernizare şi reabilitare a Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi au
fost terminate, urmând ca în
această perioadă, după finalizarea licitaţiei pentru echipamente, să se încheie contractele cu fiecare furnizor
în parte care va distribui echipamentele. De asemenea, conform informaţiilor
oferite de către Daniel Ştefan, directorul executiv al
Direcţiei Integrare Europeană, Dezvoltare Regională
şi Relaţii Externe, din cadrul Consiliului Judeţean
Călăraşi, precum şi managerul acestui proiect, a fost
www.adrmuntenia.ro

Sursă: http://www.adevarul.ro/locale/targoviste/SANSA_Scoala_de_vara_
pe_antreprenoriat-Bruxelles-Belgia-_9__13_iulie_2012_0_714528933.html

Judeţul GIURGIU

Asociaţia „Pescar Sportiv” din Bucureşti,
alături de copiii instituţionalizaţi din Giurgiu
Peste douăzeci de copii instituţionalizaţi în
structuri rezidenţiale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giur-
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giu au participat de curând la un inedit concurs de
pescuit. Competiţia a purtat numele de „Cupa Robin
Hood”. Aceasta a fost organizată pentru cel de-al doilea an consecutiv de Asociaţia „Pescar Sportiv” din
Bucureşti, locaţia aleasă fiind bazinul piscicol Izvoarele 1. La startul ei au luat parte 25 de copii, cu
vârste cuprinse între 8 şi 16 ani, care beneficiază de
măsură de protecţie specială la mai multe case de
tip familial din subordinea DGASPC Giurgiu.

stitui în cel mai important ansamblu de acest fel din
Europa.
Şeful UGIR Prahova, fostul arbitru internaţional Adrian Moianu, care gestionează acest proiect, a declarat
că viitorul complex ar trebui să
se întindă pe 180
ha, urmând a fi finanţat din fonduri comunitare şi
prin parteneriate public-private, bugetul fiind estimat
la peste 600 de milioane de euro pe nouă ani.
În ianuarie, Uniunea Generală a Industriaşilor
din România (UGIR), filiala Prahova, lansa ideea unui
proiect nebunesc: ridicarea unei uriaşe baze olimpice la intrarea în Ploieşti, pe un teren de 180 ha
plasat pe centura spre Cheia, în comuna Bărcăneşti.
Adrian Moroianu a afirmat că este vorba despre o strategie de dezvoltare a oraşului, pe intervalul 2012 - 2020, în cadrul căreia am gândit ridicarea unui complex unic pentru această parte a Europei. Potrivit gsp.ro, în ceea ce privește terenul şi
gestionarea afacerii s-ar fi parafat deja contractul de
asociere între Consiliul Judeţean Prahova, Consiliile
locale Ploieşti și, respectiv, Bărcăneşti și UGIR.
Săptămâna trecută, la solicitarea UGIR Prahova, Institutul de Arhitectură din Bucureşti, acelaşi
care a contribuit şi la Naţional Arena şi Casa Olimpică de lângă Arcul de Triumf, a realizat proiectele şi
machetele viitorului centru olimpic. Noul complex olimpic de lângă Ploieşti, care ar putea asigura 6.500
de locuri de muncă, s-ar afla la o distanţă de 6 km
de noua autostradă Bucureşti – Braşov şi la 40 km de
aeroportul „Henri Coandă”.

Aceştia au avut ocazia ca, pentru câteva ore,
să intre în pielea unui pescar adevărat, echipamentul
de pescuit fiind asigurat de către organizatori. Toţi
participanţii au primit tricouri, şepci, dulciuri şi diplome de participare. „Pescarul” care a prins cel mai
mare peşte, dar şi primii trei copii care au prins cei
mai mulţi peşti au primit şi cupe. Ocupantul primului
loc a fost şi cel mai fericit, acesta primind o undiţă
dotată cu toate accesoriile.
Sursă:http://www.adevarul.ro/locale/giurgiu/Asociatia_-Pescar_Sportiv_Bucuresti-alaturi_de_copiii_institutionalizati_din_Giurgiu_0_708529539.html

Judeţul IALOMIŢA

Primăria Slobozia a deschis
un nou şantier pentru locuinţe ANL
Conform graficului de lucrări, într-un an şi
jumătate, în municipiul Slobozia vor mai fi date în folosinţă 84 de apartamente şi
garsoniere pentru tineri. În
proiect, ansamblul de locuinţe ANL are prevăzute şi 40
de locuri de parcare.
Pentru faza a doua a ansamblului de locuinţe
ANL de pe Şoseaua Nordului sunt prevăzute fonduri
guvernamentale în valoare de 25 de milioane de lei.
În prezent, în Slobozia, pe lista de aşteptare pentru
locuinţe ANL sunt înregistraţi peste 200 de tineri.

Sursă: http://www.money.ro/un-complex-olimpic-sportiv-in-valoare-de700-milioane-de-euro-va-fi-construit-langa-ploiesti_1222214.html

Judeţul TELEORMAN

Prima galerie de artă,
inaugurată la Alexandria

Sursă: http://www.guraialomitei.com/stiri/primaria-slobozia-a-deschisastazi-un-nou-santier-pentru-locuinte-anl/#Articol

Iubitorii şi creatorii de artă din Alexandria au
prilejul, începând cu data de 7 iunie, să admire şi să-şi expună lucrările în prima galerie de artă inaugurată în capitala judeţului Teleorman, aflată în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor.
La evenimentul cultural de deschidere a galeriei de artă au participat, alături de primarul Victor Drăguşin, susţinători ai acestui proiect, prof. Ana
Dobre şi Elisei Virgil Dobrică, reprezentanţi ai presei
locale şi, cum era de aşteptat, n-au lipsit de la această manifestaţie artişti plastici alexăndreni.

Judeţul PRAHOVA

Un complex olimpic sportiv
în valoare de 700 milioane de euro
va fi construit lângă Ploieşti
Un nou complex olimpic sportiv se va construi în judeţul Prahova. Acesta va costa peste 700
de milioane de euro, va fi cea mai importantă investiţie făcută în România de după 1990 şi se va con-

Sursă: http://www.ziarulmara.ro/prima-galerie-de-arta-inaugurata-laalexandria

www.adrmuntenia.ro
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Indicatori statistici „Tendințe sociale” 2011
– Sărăcia și excluziunea socială –
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DATE DE CONTACT
Agenția 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

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 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 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 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 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

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul Mihai
Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu

Ser viciul Comunicare

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Cristina RADU
Alexandra GHERASIM
Liviu Georgian OLTENACU
Mădălina CILIBEANU
Alexandru VOINESCU
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro

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

Editor: Serviciul Comunicare
Data publicării: 12 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.

www.adrmuntenia.ro
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