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Beneficiarii Regio din Dâmboviţa,
sprijiniţi în implementarea proiectelor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a organizat, în data de 19 octombrie a.c., o întâlnire informală cu beneficiari de fonduri Regio din judeţul Dâmboviţa.
La acest eveniment au participat 60 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai
mediului privat, beneficiari de fonduri nerambursabile Regio, care au în derulare proiecte
europene în Dâmboviţa.

Scopul organizării seminarului a fost de
a sprijini beneficiarii în procesul de implementare a proiectelor finanţate din Regio, dar
şi de a-i informa despre oportunităţile de finanţare oferite de Fondul Naţional de Garantare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi despre
stadiul pregătirii următoarei perioade de programare, 2014 – 2020.

www.adrmuntenia.ro

Totodată, experţii ADR Sud Muntenia
au oferit informaţii utile despre posibilităţile
de modificare a contractelor, prin notificare
sau act adiţional, precum şi despre rolul ofiţerului de monitorizare, cel care asigură legătura permanentă a beneficiarilor cu Organismul Intermediar, acordă consultanţă pe
parcursul implementării şi care monitorizează
activitatea proiectelor finanţate prin Regio.
Un alt subiect important pe agenda întâlnirilor cu beneficiarii Regio a fost dat de noile
oportunităţi de finanţare din cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor” - Domeniul Major de Intervenţie 1.2
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe”.
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ADR Sud Muntenia,
premiată la Topul firmelor Călăraşi 2012

În cadrul acestei manifestări, directorul ADR Sud Muntenia a primit, din partea directorului Camerei de comerţ, Marian Drăgan,
o diplomă pentru buna colaborare şi aportul la
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri călărăşean. La festivitatea de premiere, directorul Liviu Muşat a susţinut o alocuţiune pe tema procesului de planificare pentru următoarea perioadă de programare (2014 – 2020).

În data de 18 octombrie, directorul
ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat la
manifestarea prilejuită de decernarea premiilor în cadrul TOPULUI FIRMELOR din judeţul
Călăraşi – ediţia 2012. Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Călăraşi şi s-a desfăşurat în municipiul Călăraşi.
La festivitate au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai instituţiilor descentralizate, ai mediului de afaceri
călărăşean, precum şi ai mass-mediei locale.
În Topul Excelenţei din acest an s-au
remarcat următoarele firme: Avicola DragoşVodă, Aqua, Catex, Confort, Gimart ImportExport, Ildu, Institutul de Cercetare Fundulea,
Media Print, Prima Nova şi Remat, firme care
se află de cinci ani consecutiv în acest top.
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Noi întâlniri informale
destinate beneficiarilor de fonduri Regio
În perioada 25 – 26 octombrie, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va
organiza două noi evenimente dedicate beneficiarilor Regio.
Prima întâlnire informală va fi organizată joi, 25 octombrie, pentru beneficiarii de
proiecte finanţate cu fonduri Regio ce sunt
implementate în judeţul Prahova. Vineri va
avea loc cel din urmă seminar de informare
din acest an organizat în cadrul sesiunii dedicate beneficiarilor Regio din Sud Muntenia,
ce va avea loc în Piteşti.
Sesiunea de informare pentru beneficiarii Regio din Sud Muntenia, aflată în acest
an la cea de-a doua ediţie, este organizată
cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din Regio.

www.adrmuntenia.ro
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Organizarea acestui eveniment are ca
scop promovarea Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 în rândul studenţilor, precum şi impulsionarea interesului tinerilor pentru oportunităţile oferite de
finanţările europene.

În vizită cu jurnaliştii la proiectele
Regio din Prahova şi Dâmboviţa
Săptămâna viitoare, ADR Sud Muntenia va organiza noi evenimente destinate promovării proiectelor implementate cu finanţare nerambursabilă Regio în Sud Muntenia.
De această dată se vor organiza vizite
în teren cu jurnaliştii la locurile de implementare a unor proiecte ce se derulează în judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Evenimentul, la care sunt aşteptaţi să
participe aproximativ 150 de studenţi, va fi
organizat cu sprijin financiar nerambursabil
Regio, în cadrul Axei prioritare 6 „Asistenţă
tehnică”, acesta având scopul de a disemina
rezultatele implementării Programului Operaţional Regional în Sud Muntenia.

Acţiunile au ca obiectiv prezentarea
rezultatelor proiectelor Regio, dar şi a impactului programului la nivel local, asigurând astfel transparenţă în utilizarea fondurilor nerambursabile.
Proiectele ce vor fi vizitate de către jurnalişti vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere, a serviciilor sociale, a infrastructurii de turism, precum şi restaurarea şi valorificarea obiectelor de patrimoniu cultural.

Conferinţa cu tema „Corecţiile/
reducerile financiare şi aspecte penale”
În data de 2 noiembrie, la Bucureşti,
va avea loc Conferinţa cu tema „Corecţiile/
reducerile financiare şi aspecte penale”.

Cu această ocazie, jurnaliştii vor putea
observa rezultatele concrete ale utilizării fondurilor europene nerambursabile, prin vizitarea
în teren a locurilor de implementare a proiectelor finanţate în cadrul programului Regio.

ADR Sud Muntenia, la Universitatea
„Valahia” din Târgovişte!
Evenimentul, realizat în parteneriat cu
ADR Sud Muntenia, se adresează atât autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în gestionarea şi monitorizarea fondurilor europene, cât
şi solicitanţilor şi beneficiarilor acestor fonduri în România. Se va pune accentul pe punctele nevralgice, potenţiale generatoare de litigii, neregulile şi fraudele care pot fi comise, cu exemple concrete, precum şi sancţiunile aplicabile – corecţii financiare şi aspecte
penale.
Conferinţa va fi moderată de Aida Catană - senior consultant proiecte europene,
expert accesare fonduri structurale şi de coe-

ADR Sud Muntenia va organiza un nou
eveniment de informare pentru studenţii
din regiunea Sud Muntenia.
Cea de-a doua întâlnire informală din
acest an va avea
loc în municipiul
Târgovişte,
în
data de 30 octombrie, la Universitatea „Valahia”.

www.adrmuntenia.ro
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ziune europene, specialist în management de
proiect, elaborarea cererilor de finanţare în
vederea obţinerii fondurilor europene, realizarea de documente în domeniul planificării
strategice în context european, autoare a mai
multor lucrări de specialitate editate de Contaplus, printre care menţionăm „Finanţări europene pentru proiecte ce presupun activităţi
de cercetare, dezvoltare şi inovare: instrumente utile de lucru” şi, totodată, coordonatoarea colecţiei „Ghidul Finanţărilor Europene de la idee la proiect” - intervenţie privind
politicile şi finanţările europene.
Din partea ADR Sud Muntenia va participa Gabriela Călin, şef Birou Audit Intern, care
va oferi, cu această ocazie, exemple de nereguli identificate şi corecţii aplicate la nivelul
Organismelor Intermediare pentru POR.
Înregistrarea se face până în data de 31
octombrie 2012.

constituie etapa de planificare strategică teritorială a zonei.
În acest scop, MDRT a organizat, în data
de 22 octombrie a.c., dezbaterea „Priorități
comune de dezvoltare și proiecte strategice
pentru zona transfrontalieră România-Bulgaria
în contextul viitoarei perioade de programare
financiară 2014-2020 și a Strategiei Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunării”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai comunităților din
România și Bulgaria situate în zona de graniță
și reprezentanți ai ministerelor coordonatoare
din cele două țări.
În cadrul dezbaterii, echipa de proiect
a prezentat stadiul actual al analizei teritoriale și proiecte strategice propuse spre finanțare pentru viitorul exercițiu financiar european.
Evenimentul s-a axat pe ideea că reușita Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria în viitoarea perioadă de
programare a fondurilor europene depinde, în
mare măsură, de colaborarea, încă din stadiul
de planificare a programului, pentru stabilirea
priorităților comune. Este vorba de colaborarea între partea română și partea bulgară, între autoritățile publice centrale și cele locale,
între autoritatea de management și beneficiari. Totodată, importantă este corelarea cu
programele naționale, sectoriale și regionale.
Evenimentul a fost organizat în cadrul
proiectului „Strategie comună de dezvoltare
teritorială durabilă a zonei transfrontaliere
România-Bulgaria”, finanțat din Programul de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013. Proiectul este coordonat de MDRT,
prin Direcția Generală Dezvoltare Teritorială,
și este derulat împreună cu alți 11 parteneri
de proiect din România și Bulgaria, printre
care și Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Bulgaria.
Proiectul beneficiază de un buget de
6.889.500 de euro și este implementat în perioada februarie 2012 - februarie 2014. Pe lângă strategia comună de dezvoltare a zonei transfrontaliere, alte rezultate avute în vedere
sunt realizarea unei baze de date teritoriale și
impementarea a șapte proiecte pilot.
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Zona transfrontalieră România - Bulgaria
va avea propria strategie de dezvoltare
teritorială durabilă

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului coordonează elaborarea unei strategii
care va conduce la identificarea și prioritizarea proiectelor din zona transfrontalieră România – Bulgaria, ce vor fi finanțate din fonduri europene în perioada 2014 - 2020. După elaborarea unei prime versiuni a strategiei, aceasta va fi supusă consultării publice. Strategia este elaborată pe baza colaborării între ministerele responsabile din cele două țări, precum și cu autoritățile locale din județele/ districtele incluse în program și cu potențialii
beneficiari. O primă parte a acestui proces o
www.adrmuntenia.ro

Sursă: www.mdrt.ro
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2013, Axa 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Proiectul contribuie la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de
asistenţă medicală de ambulatoriu în judeţul
Călăraşi, prin punerea la dispoziţia populaţiei
atât a serviciilor medicale îmbunătăţite oferite
până acum, cât şi a unora noi, servicii ce vor acoperi nevoile pacienţilor, care, din cauza lipsei
de capacitate şi dotare, sunt în prezent redirecţionaţi către unităţi medicale din alte judeţe. De asemenea proiectul conduce la o creştere
a capacităţii de acordare a serviciilor medicale,
concomitent cu o reducere a timpului necesar
pentru diagnosticare şi tratament.
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Automobile Dacia,
pe locul al V-lea în topul celor mai mari
companii din Sud-Estul Europei
De curând au fost anunţate rezultatele
celei de-a cincea ediţii a topului 100 cele mai
mari companii din Sud-Estul Europei.
În acest an, Automobile-Dacia SA, care în
anul 2011 a ocupat locul al IV-lea, a făcut un
pas înapoi şi a ajuns pe locul al V-lea, cu toate
că veniturile companiei auto au crescut cu 15,7%,
până la 3,11 miliarde de euro.
În 2011, Dacia a vândut 343.233 de vehicule, foarte aproape de nivelul record înregistrat în anul 2010. Duster a devenit noul vârf de
lance al gamei Dacia, ajungând să reprezinte
47% din vânzările totale ale mărcii. Vânzările de
flote au avut o contribuţie importantă la rezultatul Dacia – aproape 40% din totalul înmatriculărilor, în special ca urmare a livrărilor către marile conturi (societăţi româneşti şi internaţionale) care au atins un nou nivel record – peste
4.200 de unităţi. Vânzările Dacia în afara României au înregistrat în 2011 un record, cu peste
312.000 de unităţi comercializate. Marca şi-a
consolidat succesul pe piaţa europeană unde au
fost înmatriculate 240.470 de vehicule.

Sursă: www.radiovocescampi.ro

DÂMBOVIȚA
Festivalul „Redescoperă
Flacăra Petrolului”
În data de 13 octombrie, la Moreni s-a
desfăşurat prima ediţie a Festivalului „Redescoperă Flacăra Petrolului”. Manifestarea a fost
organizată de Primăria municipiului Moreni, în
cadrul unui proiect finanţat prin Regio, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

Sursă: www.argeseanul.com

CĂLĂRAȘI
Se inaugurează Ambulatoriul
Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi
Joi, 25 octombrie, va avea loc inaugurarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi, în cadrul conferinţei de închidere a proiectului
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
Ambulatoriului Integrat
al Spitalului Judeţean
de Urgenţă Călăraşi”. Proiectul a primit finanţare din Programul Operaţional Regional 2007-

www.adrmuntenia.ro

Evenimentul a debutat cu simpozionul
„Redescoperă Flacăra Petrolului”, prilej cu care
a fost trecută în revistă istoria exploatării petrolului din Moreni. Proiectul are o durată de
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implementare de 24 de luni şi o valoare de
995.809 lei. Obiectivul general al proiectului îl
constituie promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din zonă,
în vederea promovării municipiului Moreni ca destinaţie turistică. Pe parcursul celor două zile de
festival, administraţia locală a organizat expoziţii de costume populare şi spectacole de dansuri şi muzică populară.

PRAHOVA
Pasaj rutier suprateran
peste DN 1, pentru creşterea
capacităţii de trafic în Ploieşti
Marţi, 23 octombrie, s-au efectuat lucrări de încercare
pentru pasajul rutier suprateran peste DN 1. În acest
sens, au fost folosite
patru camioane încărcate, cu o masă
totală de 40 de tone, ce au fost poziţionate pe
pod. Obiectivul face parte din proiectul „Creşterea capacităţii de trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B (realizarea
Drumului Judeţean de Centură DJ 236), în zona
de nord a municipiului Ploieşti”, finanţat prin
Regio, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”.
Prin acest proiect se vor realiza 2,16 km
de drum principal, pasajul suprateran peste DN
1 (104,90 m) şi bretelele laterale de acces (1,44
km). Pasajul face legătura între DN1 şi centura
de nord a municipiului Ploieşti, cu legături către
DN 1B, DN1A şi DN1D.

Sursă: www.cjd.ro

GIURGIU
Samsung vrea să investească la Giurgiu!
Potrivit stirileprotv.ro, Samsung analizează două locaţii pentru construirea a două
parcuri solare în judeţul Giurgiu. Cele două proiecte ar însuma o capacitate instalată de 45
MW. Grupul a derulat proiecte similare în Bulgaria, nu şi în România, până în prezent. Samsung
este cel mai mare conglomerat din Coreea de
Sud, cu afaceri importante în domenii precum
electronice, servicii financiare, chimie sau industrie grea. Grupul, cel mai mare producător
de telefoane, are de asemenea operaţiuni de producţie de echipamente pentru sectorul energiei
regenerabile, precum panouri solare, dar este
activ şi în domeniul dezvoltării de parcuri eoliene şi solare.

Sursă: www.max-media.ro

TELEORMAN

Sursă: www.giurgiu-news.ro

Festivalul Naţional de Literatură
„Marin Preda”, la Alexandria

IALOMIŢA
Fonduri guvernamentale pentru
alimentarea cu apă, canalizare şi staţii
de epurare a apelor uzate în Amara

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Teleorman au reluat organizarea tradiţionalului Festival Naţional de Literatură „Marin Preda”,
concurs în urma căruia au fost descoperiţi şi promovaţi cei mai talentaţi tineri scriitori.
Cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului s-a desfăşurat în data de 19 octombrie, la Alexandria şi
Siliştea Gumeşti, în satul natal al scriitorului Marin
Preda.
Marin Preda ar fi împlinit în 2012 vârsta de
90 de ani, dar destinul a făcut ca el să plece din
această lume mult prea devreme, în plină putere
creatoare.

Guvernul României a aprobat în şedinţa
din data de 17 octombrie, la propunerea MDRT,
indicatorii tehnico-economici pentru patru noi obiective de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate.
În Amara vor fi realizate lucrări pentru
reabilitarea conductei de refulare (2,53 km) şi
execuţia unei staţii de epurare moderne (2,410
mc/zi), în valoare de 10,293 mii de lei.
Sursă: www.ziarulialomita.ro

Sursă: www.adevarul.ro/locale/alexandria

www.adrmuntenia.ro
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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
Marius CHIRCĂ
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: 24 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.

www.adrmuntenia.ro

8

http://regio.adrmuntenia.ro

