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Vizită în teren cu jurnaliştii
la proiectele Regio din judeţul Giurgiu
În data de 2 octombrie, ADR Sud Muntenia a organizat cea de-a treia vizită în teren
cu jurnaliştii la locul de implementare a proiectelor ce se derulează cu sprijin financiar nerambursabil Regio în regiunea noastră. Acţiunea s-a
desfăşurat în judeţul Giurgiu şi a avut ca obiectiv prezentarea rezultatelor a trei proiecte
Regio, dar şi a impactului programului la nivel
local, asigurând astfel transparenţă în utilizarea
fondurilor nerambursabile.
Cele trei proiecte vizitate în judeţul Giurgiu au primit asistenţă financiară din domeniile
majore de intervenţie ale Regio, ce vizează dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere,
precum şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a
afacerilor. Astfel, jurnaliştii au avut ocazia de a
observa rezultatele concrete ale utilizării fondurilor Regio, prin vizitarea următoarelor proiecte:

2. Reabilitare şi modernizare DJ 411: limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata - Podul Doamnei - Clejani
(DN61) – beneficiar: Judeţul Giurgiu (valoare totală proiect: 109.216.190,48 lei);

1. Reabilitare şi extindere complex de servicii sociale – beneficiar: Judeţul Giurgiu (valoare totală proiect: 3.639.292,49 lei);

www.adrmuntenia.ro

1

http://regio.adrmuntenia.ro

Sesiune de informare destinată
parlamentarilor din regiunea Sud Muntenia
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, va fi gazda Sesiunii de informare destinată parlamentarilor din regiunea Sud Muntenia. Evenimentul va avea loc
miercuri, 10 octombrie, cu începere de la ora
15:00, locul desfăşurării fiind sediul ADR din
municipiul Călăraşi.
Scopul organizării acestei întâlniri este
de a dezbate, la jumătatea perioadei de implementare, rezultatele Regio - Programul Operaţional Regional 2007-2013 în Sud Muntenia. În acelaşi timp, dorim să avem o abordare
comună în ceea ce priveşte procesul de planificare pentru următoarea perioadă de programare, 2014 – 2020. Cu această ocazie, vom
avea prilejul să purtăm discuţii despre priorităţile de investiţii în regiunea Sud Muntenia şi
corelarea nevoilor identificate cu obiectivele
tematice atât de la nivel european, cât şi
naţional.

3. Centru multifuncţional de dezvoltare a
afacerilor – beneficiar: SC Camion Logistic SRL,
localitatea Bolintin Deal (valoare totală proiect:
16.005.954,82 lei).

Începe sesiunea de informare
destinată studenţilor
din regiunea Sud Muntenia
ADR Sud Muntenia demarează Sesiunea de informare destinată studenţilor
din regiunea Sud Muntenia.
În acest an vor fi organizate trei evenimente destinate studenţilor, în Călăraşi,
Argeş şi Dâmboviţa. Primul eveniment de
informare va fi organizat joi, 11 octombrie,
la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea
de Management Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Călăraşi.
Scopul organizării acestei sesiuni este
de a promova Regio - Programul Operaţional
Regional 2007 - 2013 în rândul studenţilor.
www.adrmuntenia.ro
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zează o „Competiție a Proiectelor”, destinată
exclusiv proiectelor ce s-au finalizat. Acest
concurs reprezintă o oportunitate pentru beneficiari de a promova proiectele implementtate în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013.
Acțiunea se concentrează pe creșterea
gradului de conștientizare și promovare a rolului Comunității Europene, a rezultatelor și a
impactului social și economic al Programului
de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, asigurându-se, în același timp,
transparență în utilizarea fondurilor nerambursabile.
Toate proiectele înscrise în competiție
vor fi promovate pe site-ul oficial al Programului, www.cbcromaniablgaria.eu, unde, până
la sfârșitul lunii octombrie 2012, publicul general va avea posibilitatea de a vota cel mai
bun proiect. Primele cinci proiecte cu cele
mai multe voturi online vor fi promovate în
cadrul Conferinței Anuale a Programului, când
beneficiarii acestor proiecte vor fi invitați să
ofere publicului informații suplimentare referitoare la operațiunea implementată. Participanții la Conferința Anuală vor vota proiectul
cu cel mai mare impact, implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Primele cinci
proiecte votate în cadrul competiţiei vor fi
promovate în broşura editată de către Autoritatea de Management.
Prin urmare, beneficiarii sunt invitaţi
să se înscrie în competiție cu proiectele finalizate, prin completarea modelului standard și
transmiterea acestuia la STC, împreună cu o
scrisoare de intenție privind participarea la
„Competiția Proiectelor”, prin fax la +40 242
313 092 și în, format electronic, la adresa de
e-mail info@calarasicbc.ro. Intențiile de participare sunt aşteptate până în data de 12 octombrie a.c.. Începând cu data de 17 octombrie, proiectele înscrise în competiție vor fi
promovate pe site-ul Programului.
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POR: Nivel de contractare de 95,29%
din valoarea alocată prin FEDR
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului demonstrează încă o dată poziţia de
lider al Programului Operaţional Regional în
absorbţia fondurilor europene, valoarea FEDR
a contractelor semnate până la 23 septembrie
2012 reprezentând 95,29% din suma alocată
pentru 2007-2013. Dintre cele opt regiuni de
dezvoltare, regiunea Vest a atins cel mai mare nivel de contractare, urmată de regiunile
Sud-Vest şi Nord-Est, la polul opus situându-se
Bucureşti-Ilfov.
Referitor la axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie, proiectele contractate pe Axa 2 au depăşit nivelul de 100%,
iar DMI 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale
poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi
activităţi” a atins nivelul maxim de contractare de 109,12%.
Conform statisticilor prezentate în cadrul ediţiei 2012 a Forumului Comunicatorilor
Regio, situaţia la 23 septembrie 2012 arăta
astfel:
 proiecte depuse: 8.154;
 proiecte contractate: 3.213;
 total plăţi: 31,72% din sumele alocate
pentru 2007-2013;
 sumă FEDR rambursată de CE: 21,10%
din totalul alocat;
 ţintă absorbiţie 2012: 26,67% - suma
FEDR rambursată de CE.
Sursă: www.fonduri-structurale.ro
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BRCT Călărași organizează
„Competiția Proiectelor”
Secretariatul Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007 - 2013 din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România - Bulgaria organi-

Pentru informații suplimentare: persoană de contact din partea STC/BRCT Călărași
este Jesica PĂPUŞĂ, e-mail: jesica.papusa@calarasi-cbc.ro, tel.: +40733097097.
Sursă: www.calarasicbc.ro
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Reabilitarea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi a demarat în luna
februarie a anului trecut şi a constat în modernizarea întregii clădiri a acestuia, precum şi în
schimbarea tâmplăriei şi izolarea termică, lucrări ce s-au finalizat la începutul lunii trecute.
Reabilitarea şi consolidarea unităţii medicale
s-au încheiat de mai bine de două luni, iar zilele
trecute au fost aduse echipamentele medicale şi
mobilierul. Contractul de finanţare a proiectului
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Călăraşi” este finanţat în cadrul Regio
şi a fost semnat în data de 28 aprilie 2010, valoarea totală a acestuia fiind de 19.783.631,62
lei.
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Peştera Dâmbovicioara,
transformată în destinaţie turistică
printr-un proiect european
„Tradiţie şi legendă”, proiectul demarat
acum doi ani, al cărui beneficiar este Consiliul
Local Dâmbovicioara, a fost finalizat cu succes.
Proiectul a fost finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară
5 „Dezvoltarea şi promovarea turismului”, având o perioadă de implementare de 15 luni.
„Este un proiect la care valoarea adăugată nu o
vedem fizic, nu se realizează niciun drum comunal, nu se asfaltează, nu avem nicio reţea de
apă şi canalizare, nu se modernizează nicio şcoală, dar va avea rezultate imediate, şi în infrastructură, şi în creşterea numărului de turişti.”, a declarat Florentina Grigoraş, consultantul proiectului.
Ca instrumente de promovare, nu a fost
numai evenimentul principal, cu ocazia Zilei Comunei, acestuia s-au adăugat obiecte promoţionale, emisiuni cu impact naţional, difuzate pe
anumite posturi de televiziune cu acoperire
naţională, dar şi un portal turistic pe Internet.

În cadrul acestei unităţi medicale vor
funcţiona 22 de cabinete ce vor avea corespondenţă în secţiile spitalului şi vor fi dotate cu echipamentele necesare şi cu mobilier specific.

Sursă: www.evenimentulmuscelean.ro

Sursă: www.observatorcl.info

Judeţul CĂLĂRAȘI

Judeţul DÂMBOVIȚA

Se montează aparatura
medicală şi mobilierul la Ambulatoriul
Spitalului Judeţean Călăraşi

Liceul „Petru Cercel”
se europenizează în ritm alert

Săptămâna trecută, în urma finalizării licitaţiilor, au sosit aparatura medicală şi mobilierul cu care urmează să fie dotat Ambulatoriul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
În momentul de faţă se lucrează intens la
amplasarea acestor echipamente în cadrul policlinicii, pentru ca la sfârşitul lunii ambulatoriul
să poată fi inaugurat.

Primăria municipiului Târgovişte a inspectat șantierul deschis la Liceul „Petru Cercel”, unitate de învățământ intrată într-un amplu program de reabilitare și modernizare cu
fonduri europene alocate prin Regio.
Investiția a depășit graficul propus, ceea
ce înseamnă că va fi dusă la bun sfârșit mai devreme decât era programat.

www.adrmuntenia.ro
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Proiectul depășește 7 milioane de lei, din
care fonduri europene nerambursabile 98% și o
contribuție a primăriei de doar 2%.

O mulţime de produse agroalimentare şi
produse tradiţionale i-au întâmpinat pe giurgiuveni în cadrul târgului, alături de legume şi
fructe la preţuri de producător. De asemenea,
agricultorii interesaţi s-au putut adresa birourilor de consultanţă din cadrul expoziţiei pentru
ultimele noutăţi din domeniul agriculturii.
În cadrul evenimentului au fost prezenţi
peste 30 de expozanţi din Giurgiu şi din alte judeţe ale ţării: Teleorman, Ilfov, Bucureşti, Braşov, Argeş, Ialomiţa etc.

„Este unul din cele 10 proiecte pe infrastructura educațională pe care le-am accesat.
Deja două sunt terminate – Carabella și Bălașa
Doamna, care sunt predate. De asemenea, zilele următoare vom tăia panglica inaugurală la
Școala Paul Bănică. Avem Liceul Petru Cercel,
unde suntem avansați față de graficul ce fusese
dat inițial de către constructor. O să mergem
săptămâna viitoare la încă două licee, care se
află în plină activitate de reabilitare – Şcoala
Normală și Liceul Voievodul Mircea”, a declarat
primarul municipiului Târgovişte, Gabriel Boriga.

A şaptea ediţie a Zilelor Agriculturii Giurgiuvene a fost marcată de o prezenţă numeroasă a maşinilor şi utilajelor agricole moderne menite să aducă agricultura la standarde europene
şi a-i ajuta pe fermierii giurgiuveni în desfăşurarea activităţii de zi cu zi.

Sursă: www.incomod-media.ro

Sursă: www.jurnalgiurgiuvean.ro

Judeţul GIURGIU

A şaptea ediţie
a Zilelor Agriculturii Giurgiuvene

Judeţul IALOMIŢA

Târgul naţional de agricultură şi industrie alimentară „Zilele Agriculturii Giurgiuvene” s-a desfăşurat anul acesta în perioada 5 – 7
octombrie în spaţiul expoziţional amenajat în
parcarea INTEREX din municipiul Giurgiu.

Au demarat lucrările de îmbunătăţire
a sistemului de distribuţie şi creştere
a calităţii apei potabile în Feteşti
Primăria municipiului Feteşti a demarat,
prin operatorul unic regional RAJA Constanţa,
Secţia Apă şi Canal Feteşti, lucrările de branşare
a utilizatorilor la noul inel de apă, construit prin
proiectul „Reabilitarea reţelei de alimentare cu
apă a cartierului Feteşti Gară, etapa I“.

Societăţile ce au participat în acest an iau aşteptat pe fermierii giurgiuveni cu oferte
pentru maşini şi utilaje agricole, îngrăşăminte,
pesticide, seminţe şi oferte pentru credite agricole.

www.adrmuntenia.ro
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Obiectivul principal al proiectului a fost
îmbunătăţirea sistemului de distribuţie şi creşterea calităţii apei potabile destinată consumului public în municipiul Feteşti, mai exact cartierele Feteşti Gară
şi Colonişti. Proiectul a avut o valoare de 1.064.253
de euro și a fost finanțat prin programul PHARE.
Până în prezent au fost branşate la noul inel de
apă blocurile CFR3, CFR4, CFR5 şi CFR7. În urma
acestor lucrări, locuitorii municipiului vor beneficia de apă potabilă de foarte bună calitate.

Realizarea pasajului rutier care să traverseze calea ferată de la ieșirea din Ploiești spre
Srejnic este singura variantă pentru fluidizarea
traficului în zonă. În 2008 a fost realizat un studiu de fezabilitate pentru construirea unui pasaj
subteran pe sub liniile de cale ferată din zona
de vest. Varianta pasajului subteran a căzut, fiind înlocuită cu cea a unui pasaj suprateran,
mult mai rapid ca realizare și mult mai ieftin.
Sursă: http://ploiestiri.altphel.ro

Judeţul TELEORMAN

Ziua Mondială a Educaţiei,
marcată la Alexandria
Sărbătorită în fiecare an în data de 5 octombrie, Ziua Mondială a Educaţiei a fost marcată şi la Alexandria, prin organizarea unui simpozion având ca temăa „Importanţa educaţiei şi
a dascălului în învăţământul românesc”.

Sursă: www. observatordeialomita.ro

Judeţul PRAHOVA

70 de milioane de euro pentru Ploiești
Primăria a obţinut de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului promisiuni că
municipiul Ploieşti va primi fonduri pentru refacerea liniilor de tramvai.
Finanțarea include și realizarea unui pasaj spre Strejinc, peste calea ferată, dar şi construirea Parcului Municipal Vest. În total este
vorba despre 70 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene nerambursabile alocate prin programul Regio.
Acţiunea a avut loc la Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” şi s-a derulat în parteneriat cu Societatea pentru Învăţătura Poporului
Român, secţiunea Alexandria, Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Alexandria şi
clasa a II-a din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII
Ştefan cel Mare.
Cu acest prilej au avut loc mai multe activităţi, şi anume: au fost susţinute referate şi
comunicări, s-au organizat o expoziţie de carte
pedagogică şi desene – „Chipul dascălului în
ochi de copil” şi un program artistic susţinut de
elevi coordonaţi de profesorul Matei Florinela.
Sursă: www.ziarulmara.ro

www.adrmuntenia.ro
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Implicarea organizațiilor neguvernamentale
în accesarea și absorbția fondurilor structurale (studii de caz)
Autor: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
www.fdsc.ro; www.stiriong.ro
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Informaţiile vor continua în următorul număr al newsletter-ului InfoRegional Sud Muntenia, nr. 116
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DATE DE CONTACT
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Biroul Judeţean GIURGIU

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

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

Biroul Judeţean ARGEŞ

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

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

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

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

Editor: Serviciul Comunicare
Data publicării: 9 octombrie 2012

Newsletter-ul săptămânal „InfoRegional Sud Muntenia” este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către Agenţie şi de
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Pe lângă
aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud
Muntenia şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea în judeţele regiunii.
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