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La Slobozia s-a inaugurat un spaţiu  
de joacă modern pentru copii,  

finanţat prin Regio! 
 

 
 

În data de 31 august, la Slobozia a fost 
inaugurat un spaţiu de joacă destinat copiilor 
din judeţul Ialomiţa, ce a fost construit şi mo-
dernizat în cadrul proiectului „Fun House – 
împreună creştem mai frumoşi”.  

 

 

 
 

 
 

Pentru realizarea acestui loc de joacă, 
SC PROJECT CONSTRUCT SRL, în calitate de be-
neficiar, a primit asistenţă financiară neram-
bursabilă din Regio - Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4 „Spriji-
nirea dezvoltării mediului de afaceri regional 
şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. 

 

 
 

La acest eveniment au fost invitaţi să 
participe directorul Agenţiei pentru Dezvolta-
re Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Silvian 
Ciupercă, primarul municipiului Slobozia, Ale-
xandru Stoica, reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale, ai direcţiilor deconcentrate, pre-
cum şi reprezentanţi ai mass-mediei.  
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Valoarea totală a proiectului este de 

1.108.542,95 lei, din care valoarea totală e-
ligibilă este de 798.302,88 lei, reprezentând 
fonduri nerambursabile FEDR. Contractul de 
finanţare a fost semnat în aprilie 2011, având 
o durată de implementare de 16 luni. Obiec-
tivul specific al acestei investiţii a vizat înfiin-
ţarea unui loc de joacă pentru copiii din Slo-
bozia, dar şi din localităţile ialomiţene înveci-
nate, care, prin serviciile oferite, să contribu-
ie la dezvoltarea fizică, afectivă şi socială a 
acestora. 
 Cu ajutorul fondurilor nerambursabile 
Regio s-a construit o clădire în suprafaţă de 150 
mp, pe un teren de 540 mp, ce va deservi ca 
loc de joacă pentru copii, şi s-au realizat lu-
crări de instalaţii electrice, sanitare, de ali-
mentare cu gaze naturale, termice, dar şi siste-
me de sonorizare şi supraveghere.  

Totodată, în vederea dotării spaţiului 
s-au achiziţionat următoarele: un complex de 
joacă gonflabil, o saltea elastică, trei căsuţe de 
joacă, cinci balansoare, 10 saltele, un set de 
mobilier, alcătuit din scaune, mese, canapele 
şi vestiare, echipamente IT, precum şi diver-
se produse electronice şi electrocasnice pen-
tru uzul gospodăresc. 

 
 

 

Cu sprijin financiar Regio, 
 

Judeţul Călăraşi a finalizat  
cel de-al treilea proiect de reabilitare 
şi modernizare a infrastructurii rutere! 

 

 
 

S-au finalizat lucrările de reabilitare şi 
modernizare a două drumuri judeţene, DJ 
201B şi DJ 303, realizate printr-un proiect eu-
ropean cu finanţare nerambursabilă Regio. 

 

 

În data de 31 august a avut loc con-
ferinţa de încheiere a proiectului „Îmbunătă-
ţirea accesului la reţeaua rutieră europeană 
de transport TEN – T7 în judeţul Călăraşi, prin 
reabilitarea şi modernizarea DJ 201 B, km 
19+000 – km 39+950, pe traseul limită judeţ 
Ialomiţa – Valea Argovei şi DJ 303, km 26 + 
294 – km 48+278 pe traseul Valea Argovei – 
Mănăstirea”. 

 
 
 

 
 

  
 

Pentru acest proiect, Consiliul Jude-
ţean Călăraşi, în calitate de beneficiar, a ob-
ţinut finanţare nerambursabilă europeană în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 
2013, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infra-
structurii de transport regionale şi locale”, 
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabili-
tarea şi modernizarea reţelei de drumuri ju-
deţene, străzi urbane, inclusiv construcţia/ 
reabilitarea şoselelor de centură”.  

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă 
de 38 de luni, având o valoare totală de 
46.816.471,07 lei, din care 32.669.633,26 
lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR, 4.304.728,89 lei reprezintă valoarea 
eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 
iar 794.000 de lei este cofinanţarea Consi-
liului Judeţean Călăraşi. Prin acest proiect   
s-au reabilitat şi modernizat 42,934 km pe 
traseul: DJ 201B: limită judeţ – Lehliu-Gară - 
Valea Argovei; DJ 303: Valea Argovei – Fră-
sinet – Dăneşti – Luptători – Curăteşti – Sulta-
na – Coconi - Mănăstirea. Obiectivul general 
al proiectului a urmărit îmbunătăţirea accesi-
bilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bu-
nurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dez-
voltării economice durabile în contextul cre-
ării unui cadru favorabil atragerii investiţii-
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lor locale şi/ sau străine şi al finanţărilor de 
noi locuri de muncă. Prin reabilitarea acestui 
drum se asigură astfel accesul la A2 şi creşte 
accesibilitatea în zonele cu potenţial econo-
mic neexploatat.  

Acesta este cel de-al treilea proiect Re-
gio finalizat ce vizează reabilitarea şi moder-
nizarea infrastructurii de transport a judeţului 
Călăraşi, care are un impact semnificativ pen-
tru sudul regiunii Sud Muntenia. El reprezintă 
materializarea unei iniţiative ce depăşeşte gra-
niţele unui singur judeţ, contractul finalizat 
venind în completarea proiectului realizat tot 
cu sprijin financiar Regio din Ialomiţa – reabi-
litarea Drumului Judeţean 201B, km 0+000 - 
km 19+000, Ciochina – Orezu – Raşi.  

 
 

 

Seminar de instruire  
destinat beneficiarilor de fonduri Regio 

 
 

 
 

 
 

 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a organizat joi, 30 august, un semi-
nar de instruire pentru beneficiarii de fonduri 
Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 
2013. Evenimentul, ce a avut loc la sediul cen-
tral al ADR Sud Muntenia, a fost dedicat re-
prezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai 
mediului privat de la nivelul regiunii de dez-
voltare Sud Muntenia, care au semnat de cu-

rând contractele pentru a obţine finanţare ne-
rambursabilă din Regio.  

În cadrul întâlnirii de lucru, beneficiarii 
proiectelor Regio au primit informaţii utile de 
specialitate despre procesul de implementare 
a contractelor şi despre etapele de derulare a 
activităţilor prevăzute în cererile de finanţa-
re. De asemenea au fost oferite informaţii des-
pre documentele folosite în derularea con-
tractelor (prefinanţare, notificare privind de-
punerea cererii de prefinanţare/rambursare, 
termen de depunere, documente ce trebuie 
să însoţească cererile de plată).  

Totodată, s-au purtat discuţii despre 
modul în care trebuie ţinută evidenţa conta-
bilă distinctă folosind conturi analitice, des-
pre Raportul de progres şi au fost oferite de-
talii legate de vizita la faţa locului şi cum se 
realizează pistele de audit. În ultima parte a 
instruirii s-au purtat discuţii despre activită-
ţile de informare şi publicitate ce vor fi im-
plementate în cadrul proiectelor, conform re-
gulilor de identitate vizuală Regio. 

 
 

   

III nnn fff ooo    AAA MMM    PPP OOO RRR    
   

Instrucţiunea nr. 91,  
privind forma actului adiţional 

 
 

În vederea accelerării procesului de 
analiză, avizare şi semnare a actelor adiţio-
nale, Autoritatea de Management a Programu-
lui Operaţional Regional a emis Instrucţiunea 
nr. 91/24.08.2012, privind forma actului adiţio-
nal ce are ca scop doar prelungirea perioadei 
de implementare a proiectului. 

Începând cu data emiterii prezentei in-
strucţiuni, 24 august 2012, beneficiarii de fon-
duri din cadrul Programului Operaţional Re-
gional au posibilitatea de a solicita o singură 
dată prelungirea duratei de implementare a 
proiectelor, cu o perioadă de maxim şase luni, 
pe parcursul implementării contractului de fi-
nanţare, în conformitate cu prevederile art. 
18 din Contractul de finanţare, utilizând for-
matul standard de act adiţional. 
  

Sursă: http://www.finantare.ro/am-por-instructiunea-nr-91-din-24-08-
2012-privind-forma-actului-aditional.html?utm_source=Abonati+News-

letter&utm_campaign=87dd6b5988-NL_free_20_septem-
brie_20119_20_2011&utm_medium=email 
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Noi prevederi  
privind monitorizarea proiectelor 

 
 

  AM POR din cadrul Ministerului Dez-
voltării Regionale şi Turismului a emis Instruc-
ţiunea nr. 90 din 10.08.2012, privind comple-
tarea Procedurii de Monitorizare a proiectelor 
finanţate din POR, prin: 
  -  introducerea unor prevederi referitoare la 
garanţiile de bună execuţie aferente subpro-
iectelor de lucrări/furnizare/servicii, după caz; 
  - introducerea obligativităţii raportării situa-
ţiilor în care clădirile reabilitate/moderniza-
te, echipamentele/bunurile achiziţionate în ca-
drul proiectului cu finanţare POR fac obiectul 
unei ipoteci bancare sau a unui gaj, după caz; 
  -  modificarea Anexelor 2 şi 13 ale Procedurii 
de monitorizare, adică formatul Raportului de 
progres al beneficiarului şi Raportul beneficia-
rului privind durabilitatea investiţiei. 
  Noile formate ale rapoartelor mai sus 
menţionate trebuie folosite începând cu data 
de 1 septembrie a.c., pentru raportările trimes-
triale/anuale pe care beneficiarii le transmit 
către Organismele Intermediare, conform con-
tractelor de finanţare. 
   

Sursă: http://fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=11525 

   
   

 

Notă AM POR privind prefinanţarea  
şi rambursarea cheltuielilor 

 
 

Autoritatea de Management pentru Re-
gio a emis în data de 29 august notificarea 
pentru modificarea punctului 12 al Anexei re-
feritoare la „Instrucţiuni de prefinanţare şi ram-
bursare a cheltuielilor”, după cum urmează: 

 

„În vederea rambursării cheltuielilor, 
acestea trebuie să fie realizate, iar beneficia-
rul trebuie să facă dovada plăţii lor. Data plă-
ţii se consideră data debitării contului bancar 
al Beneficiarului. Pentru cererea de rambur-
sare finală se consideră eligibile cheltuielile 
efectuate în perioada de implementare a pro-
iectului şi plătite până la data semnării notei 
de avizare a cererii de rambursare finală.”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prezenta notificare poate fi descărcată 
de pe site-ul Agenţiei dedicat exclusiv progra-
mului Regio, http://regio.adrmuntenia.ro, sec-
ţiunea Clarificări utile, link: http://www.adr-
muntenia.ro/stiri_regio/630/notificare-am-por-
privind-modificarea-punctului-12-al-anexei-
referitoare-la-inst.html. 

   

   
   

III nnn fff ooo    RRR eee ţţţ eee aaa uuu aaa    RRR eee ggg iii ooo    
   

Întâlnire tehnică la Craiova,  
despre implementarea proiectelor  

și măsurile pentru creșterea gradului  
de absorbție a fondurilor nerambursabile  

 
 

 
 

 
 

În data de 27 august, Secretariatul Teh-
nic Comun al Programului de Cooperare Trans-
frontalieră România-Bulgaria 2007-2013 din 
cadrul Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Călărași pentru Granița Ro-
mânia - Bulgaria a organizat la Craiova o întâl-
nire tehnică pe tema „Aspecte privind imple-
mentarea proiectelor și măsuri pentru creș-
terea gradului de absorbție a fondurilor ne-
rambursabile în contextul Programului de Co-
operare Transfrontalieră România - Bulgaria 
2007 - 2013”. Întâlnirea a fost dedicată bene-
ficiarilor Programului de Cooperare Transfron-
talieră România-Bulgaria 2007-2013 din jude-
țele Dolj, Olt și Mehedinți. 

 

 

http://regio.adrmuntenia.ro/
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Echipa STC/BRCT Călărași prezentă la 
această întâlnire a fost formată din următoa-
rele persoane:  Nicoleta MINCU - directorul e-
xecutiv, Cristian RADU - şeful Serviciului Ma-
nagement Proiecte, Simona PEȚU – manager 
financiar, Simona ȚUȚUIANU – manager de pro-
iect și Claudia CROITORU – consultant expert 
Serviciul Dezvoltare. Discuțiile s-au concentrat 
pe raportarea progresului tehnic și financiar 
al proiectelor implementate în cadrul Progra-
mului, cu accent pe obligațiile contractuale 
ale beneficiarilor privind obiectivele proiec-
telor, indicatorii și rezultatele acestora, ra-
portarea și rambursarea cheltuielilor; amen-
darea contractelor de finanțare și prevederile 
Instrucțiunii Autorității de Management nr. 
42, privind stabilirea de termene obligatorii 
de depunere a cererilor de rambursare de că-
tre beneficiari în decursul anului 2012. Discu-
țiile privind cheltuielile plătite pe parcursul 
implementării proiectelor pentru care nu a 
fost solicitată validarea de către controlul de 
prim nivel și posibile cheltuieli ce se pot in-
clude în cererile de rambursare până în luna 
octombrie 2012 au completat agenda zilei. 

 
Sursă: http://cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=vizualizare-
evenimente 

 
 

 

 

 

Peste 326 de milioane de euro  
disponibili din septembrie  

pentru investiţii în mediul rural 
 

 

 
 

Începând cu data de 3 septembrie, A-
genţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit primeşte cereri de finanţare pentru 
proiectele de împăduriri, investiții non-agri-

cole în mediul rural, dar și pentru irigații şi 
lucrări de îmbunătăţiri funciare.  

Astfel, în perioada 3 – 28 septembrie, 
cei interesați de împădurirea terenurilor agri-
cole vor avea la dispoziție 131.886.127,19 euro 
prin Măsura 221 „Prima împădurire a terenu-
rilor agricole”. 

Implementarea Măsurii 221 are ca scop 
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul 
rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a 
terenurilor agricole prin împădurire. Concret, 
cu sprijinul acestei Măsuri se poate finanţa re-
alizarea de perdele forestiere sau plantaţii de 
arboret. Prima împădurire a terenurilor agri-
cole este destinată prevenirii pagubelor pro-
duse de factorii naturali dăunători, reducerii 
eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de 
retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, pro-
ducerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de 
calitate, prin menţinerea sau creşterea bio-
diversităţii. 

Prin această Măsură se pot acorda trei 
tipuri de plăţi: o primă pentru lucrările de în-
fiinţare, o primă anuală pentru lucrările de în-
treţinere a plantaţiei pe o perioadă de cinci 
ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei fo-
restiere şi o primă compensatorie fixă anuală 
pe hectar, pentru pierderea de venit ca urma-
re a împăduririi, pe o perioadă de 15 ani, în-
cepând cu anul înfiinţării plantaţiei. 

Tot în perioada 3 – 28 septembrie se 
pot depune la APDRP cereri de finanțare pen-
tru investiții în mediul rural prin Măsura 312 
„Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de mi-
croîntreprinderi”. Fondurile totale disponibile 
în cadrul acestei sesiuni de primire a proiec-
telor pentru Măsura 312 sunt de 134.668.992 
de euro. Banii puşi la dispoziţie reprezintă 
tota-lul fondurilor disponibile pentru această 
Măsu-ră până la finele perioadei de finanţare, 
mai precis 31 decembrie 2013.   

Suma maximă nerambursabilă ce poate 
fi acordată pentru finanţarea unui proiect din 
cadrul acestei Măsuri este de 200.000 de euro. 

  
 

Serviciul Relaţii Mass-media al APDRP 
Tel.: +4 021/310.16.35;  

E-mail: massmedia@apdrp.ro;  
Website: www.apdrp.ro 

 

 

 

http://www.apdrp.ro/
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Summit extraordinar al UE  
privind bugetul 2014 - 2020 

 

 
 

Un summit extraordinar al liderilor eu-
ropeni, având ca obiectiv ajungerea la un a-
cord asupra viitorului cadru financiar multia-
nual 2014 - 2020, va avea loc în zilele de 22 şi 
23 noiembrie, la Bruxelles. 

 

 

Surse diplomatice europene, citate de 
AFP, au indicat că liderii UE examinează posi-
bilitatea organizării, în noiembrie, a unui 
summit, în tentativa de depăşire a profunde-
lor divergenţe pe acest subiect spinos. 

Preşedinţia cipriotă în exerciţiu a Uniu-
nii Europene a confirmat ulterior desfăşurarea 
în noiembrie a unui summit extraordinar al li-
derilor europeni, cu obiectivul ajungerii la un 
acord asupra viitorului cadru financiar multi-
anual, 2014 - 2020, fără însă a indica data e-
xactă. 

În iunie 2011, Comisia Europeană a 
propus un buget de 1.083,3 miliarde de euro 
pentru perioada 2014 - 2020, adică 1,1% din 
PIB al UE şi cu 5% mai mult faţă de preceden-
tul cadru financiar multianual, 2007 - 2013. 

Propunerea a provocat nemulţumirea 
mai multor state, în frunte cu Marea Britanie, 
care se opun oricărei creşteri a bugetului UE. 
În timp ce Franţa, Marea Britanie, Germania, 
Austria, Finlanda, Olanda şi Suedia - toate con-
tributoare nete la bugetul UE - susţin o redu-
cere drastică a viitorului buget, statele mai 
sărace pledează pentru o creştere a acestuia. 
O altă dispută priveşte ajutorul pentru regiu-
nile defavorizate versus menţinerea ajutoare-
lor agricole. Franţa, principalul beneficiar al 
Politicii Agricole Comune /PAC/ se află în o-
poziţie mai ales cu Marea Britanie în ce pri-
veşte menţinerea sau nu a acestor fonduri, e-
chivalente cu aproape 40% din bugetul UE. 
 
Sursă: http://www.agerpres.ro/media/index.php/international/ 
item/145311-Summit-extraordinar-al-UE-pe-2223-noiembrie-privind-
bugetul-20142020.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ajutoare de minimis pentru compensarea 
efectelor fenomenului de secetă 

manifestat asupra culturilor agricole 
 

 
 

Ajutoarele de minimis se acordă produ-
cătorilor agricoli pentru compensarea efecte-
lor fenomenului de secetă manifestat în pe-
rioada 2011 - 2012, asupra culturilor agricole.  

 

 

Schema de ajutor de minimis regle-
mentată de prezenta hotărâre nu se aplică 
următoarelor categorii de ajutoare: ajutoare-
lor, a căror sumă se stabileşte pe baza preţului 
sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă; 
ajutoarelor pentru activităţile legate de ex-
port, adică ajutoarelor legate direct de canti-
tăţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea 
unei reţele de distribuţie sau de alte cheltu-
ieli curente legate de activitatea de export; 
ajutoarelor condiţionate de utilizarea de pro-
duse naţionale în defavoarea celor importate. 
Beneficiarii prezentei scheme sunt producăto-
rii agricoli persoane fizice, care exploatează 
culturi agricole, în teren arabil. Cuantumul spri-
jinului financiar repreznintă un ajutor de mi-
nimis de 100 de lei/ha şi se acordă pentru su-
prafeţe de minim un hectar şi maxim 10 hec-
tare cu culturi agricole, inclusiv pe exploata-
ţie, fără însă a depăşi plafonul maxim prevă-
zut la art. 3, alin. (2) din Regulament. 

Sprijinul financiar se acordă pentru fie-
care beneficiar într-o singură tranşă, începând 
cu data de 15 noiembrie 2012. Beneficiarii 
sprijinului financiar nu pot renunţa la calita-
tea de producători agricoli care exploatează 
suprafeţele de teren pentru care primesc spri-
jinul în cauză, pe o perioadă de trei ani, înce-
pând cu anul în care sprijinul financiar a fost 
acordat (de trecut în NF de ce se doreşte 
menţinerea angajamentului pe o perioadă de 
trei ani). 

Termenul de depunere a cererilor de 
sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor 
de minimis este 31 octombrie 2012, inclusiv. 
 

Sursă: http://www.finantare.ro/ajutoare-de-minimis-pentru-
compensarea-efectelor-fenomenului-de-seceta-manifestat-in-anul-

agricol-2011-2012-asupra-culturilor-agricole.html  
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Judeţul ARGEŞŞ  
 
 

Sărbătorile Argeșului și Muscelului 2012, 
ediția a VI-a 

 

 

 
 

Consiliul Județean Argeș și instituțiile de 
cultură finanțate de CJ Argeș au organizat, în 
perioada 10 august - 2 septembrie a.c., ediția a 
VI-a a „Sărbătorilor Argeșului și Muscelului”, se-
rie de evenimente menită să promoveze tradi-
țiile, cultura pupulară și spiritul argeșean la ni-
vel național și internațional. Și la această edi-
ție, publicul a putut participa la concursuri, spec-
tacole, expoziții și festivaluri diverse, pentru 
toate gusturile și vârstele. Festivalul Internațio-
nal de Folclor „Carpați”, Festivalul „Dracula 
Fest”, concursul de ciclism montan „Dracula 
Bike”, Festivalul Fanfarelor, Târgul de carte și 
joacă „Slove” pentru copii, expoziția culinară, 
taberele de meșteșuguri sunt doar câteva din 
evenimentele ce au animat viața argeșenilor 
timp de aproape o lună. 

În încheierea „Sărbătorilor Argeșului și 
Muscelului”, în data de 2 septembrie, de „Ziua 
Fiilor și Cetățenilor de Onoare ai Argeșului și 
Muscelului”, la Muzeul Viticulturii şi Pomicultu-
rii Golești au fost onorate personalitățile arge-
șene care și-au dedicat viața și cariera acestui 
județ, în domeniile educației, cercetării și să-
nătății. Sărbătoare a elitelor argeşene, această 
zi a intrat în conştiinţa colectivă drept eveni-
mentul definitoriu al vieţii publice argeşene, a-
sumat cu respect şi responsabilitate de către or-
ganizatori, recunoaşterea oficială a valorii unor 
personalităţi şi înscrierea numelor acestora în 
Catalogul Fiilor Argeşului constituind o moda-
litate obiectivă de consemnare a istoriei locale. 

 

Judeţul CĂLĂRAȘI  
 

 

Judeţul Călăraşi are cinci proiecte 
finanţate prin POR, în valoare  

de 42 de milioane de euro 
 

 

 La nivelul judeţului Călăraşi, pentru cinci 
proiecte finanţate în cadrul Programului Opera-
ţional Regional (reabilitarea a trei drumuri jude-
ţene – DJ 301, DJ 303, DJ 201B, reabilitarea şi 
dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Ju-
deţean Călăraşi, dotarea cu autospeciale şi e-
chipamente necesare intervenţiei în cazul situa-
ţiilor de urgenţă) au fost realizate cheltuieli, 
până în data de 31 iulie 2012, în valoare totală 
de 27,3 milioane de euro, fiind rambursate 18 
milioane de euro (66% din cheltuielile efectua-
te), pentru diferenţă existând cereri de rambur-
sare în procesare la nivelul Autorităţii de Mana-
gement – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Tu-
rismului.  

În cadrul Programului Operaţional Secto-
rial Mediu, prin cele două asociaţii de dezvol-
tare comunitară constituite - ECOAQUA şi ECO-
MANAGEMENT SALUBRIS -, se implementează pro-
iectele de reabilitare şi extindere a sistemelor 
de apă şi canalizare în mediul urban din judeţul 
Călăraşi, respectiv de gestionare a deşeurilor me-
najere. În data de 31 iulie, pe cele două pro-
iecte au fost efectuate cheltuieli totale de 44,7 
milioane de euro, fiind rambursate 38,8 milioa-
ne de euro (87% din cheltuielile efectuate), pen-
tru diferenţă existând cereri de rambursare în 
procesare la nivelul Autorităţii de Management – 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 
 

Sursă: http://actualitateacalarasi.ro/?p=313 
 
 
 

Judeţul DÂMBOVIȚA 
 
 

Complex olimpic de nataţie  
de peste 10 milioane de euro, la Târgovişte 

  

 

În Târgovişte se construieşte un complex 
de nataţie de dimensiuni olimpice, cu peste 10 
milioane de euro. Complexul va fi finalizat în 2014 
şi va fi construit de firma Delta ACM 93. 

Îndrăzneţul proiect prevede construirea 
unui bazin acoperit, a unui ştrand care va cu-
prinde o plajă amenajată, şezlonguri şi umbrele 
pentru relaxare, precum şi bazine pentru înot şi 
tobogane cu apă. Contractul este finanţat în 
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proporţie de 50% prin fonduri comunitare, prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 5, în timp ce restul de 50% sunt asi-
guraţi din bugetul local al municipiului Târgovişte. 
 
Sursă: http://ploiestiri.altphel.ro/2012/09/03/complex-olimpic-de-
natatie-de-peste-10-mil-euro-la-targoviste 

 
 

Judeţul GIURGIU 
 
 

Proiect european transfrontalier privind 
dezvoltarea resurselor umane în domeniul 

tehnologiilor de energie regenerabilă 
 

 

Colaborarea în regiunea transfrontalieră 
România - Bulgaria, între mediul economic şi cel 
academic, privind dezvoltarea resurselor umane 
în domeniul tehnologiilor de energie regenera-
bilă este tema proiectului prezentat săptămâna 
trecută la Giurgiu de unul dintre iniţiatorii pro-
iectului, Institutul Naţional de Cercetare Dezvol-
tare pentru Inginerie Electrică (INCDIE) ICPE-CA. 

 

 
 

„Proiectul reprezintă o iniţiativă comu-
nă asumată şi pusă în practică de patru parte-
neri din ambele părţi ale zonei transfrontaliere 
româno-bulgare, respectiv Universitatea Anghel 
Kancev din Ruse, Bulgaria, Agenţia Municipală 
pentru Energie din Ruse, INCDIE ICPE-CA Bucu-
reşti şi Academia Navală <<Mircea cel Bătrân>> 
din Constanţa şi are ca scop depăşirea barie-
relor socio-culturale şi a deschiderii oportunită-
ţilor comune pentru obţinerea unui loc de mun-
că de-a lungul zonei de frontieră”, a declarat 
directorul de proiect, Gimi Rimbu. 

 

Proiectul are o perioadă de desfăşurare 
de 18 luni, a fost demarat în luna iulie 2011 şi  

 

are o valoare de 945.837 de euro, fiind finanţat 
prin Programul de cooperare transfrontalieră 
România - Bulgaria 2007 - 2013. 

Potrivit iniţiatorilor proiectului, până a-
cum au beneficiat de cursuri în cadrul acestui 
proiect câteva mii de studenţi din Ruse şi Con-
stanţa, iar la evenimentul de la Giurgiu au fost 
invitaţi să participe reprezentanţi ai IMM-urilor 
şi ai autorităţilor locale în vederea stabilirii de 
noi contacte şi iniţierea de proiecte comune în 
domeniul energiilor regenerabile cu reprezen-
tanţii instituţiilor partenere în proiect. 
 

Sursă: http://www.administratie.ro/articol.php?id=40945 
 
 
 
 
 

Judeţul IALOMIŢA 
 
 

Un nou parc fotovoltaic în Ialomița 
 

 

 
 

După ce, în urmă cu câteva luni, Giurge-
niul a aflat că va fi dotat cu surse de energie re-
generabilă, este rândul municipalității din Fe-
tești să dea startul unei investiții de acest gen. 
Astfel, la Fetești, doi investitori specializați în 
energie regenerabilă și-au anunțat intenția de a 
investi în construirea a două parcuri fotovolta-
ice. Acestea s-ar întinde pe o suprafață de 14 
hectare, unul având opt, celălalt beneficiind de 
o arie de șase hectare, urmând a fi amplasate în 
apropierea municipiului Fetești. 

În comuna Giurgeni se va construi un parc 
fotovoltaic cu o suprafață de 30 ha. Banii pentru 
acest parc vin de la compania Gigawatt Global, 
ce va contribui cu 15 milioane de euro, iar res-
tul fiind asigurați de către Consiliul Județean 
Ialomița. Termenul de finalizare al parcului fo-
tovoltaic de la Giurgeni a fost stabilit pentru 
sfârșitul anului. 
 
Sursă: http://www.observatordeialomita.ro/stiri/un-nou-parc-fotovoltaic-

in-ialomita/ 
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Judeţul PRAHOVA 
 
 

Centura de Nord a Ploieştiului, 
construită cu fonduri europene  

şi finalizată cu un an mai devreme 
 

 
 

Lucrările la Centura de Nord a muni-
cipiului Ploieşti (DJ 236), proiect realizat cu 
fonduri Regio, vor fi finalizate cu un an înainte 
de termen, promit constructorii. 

 

 

La ultima verificare a stadiului lucrărilor 
la DJ 236, care face legătura între DN 1 şi DN 
1B, constructorii au dat asigurări că acestea vor 
fi terminate până la jumătatea lunii octombrie, 
în condiţiile în care termenul de finalizare, 
conform contractului, era noiembrie 2013. Va-
loarea totală a proiectului, finanţat în cadrul 
Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor - poli urbani de creştere”, este de 
43.912.185 de lei, din care 27.278.828 de lei re-
prezintă valoarea asistenţei nerambursabile, iar 
556.710 lei este valoarea contribuţiei proprii. 

 

 
 

DJ 236, ce face legătura dintre DN1 şi 
DN1B, prin spatele zonei comerciale Metro - 
Carrefour, va creşte mobilitatea de trafic în 
această zonă şi, în acelaşi timp, riscul de pro-
ducere a accidentelor va fi redus cu 25%, iar 
consumul de carburant va scădea cu 23%. Dru-
mul de centură va avea 2,05 kilometri, la care 
se vor adăuga alţi 1,44 kilometri reprezentând 
bretelele de acces, DJ 236 fiind prevăzut şi cu 
un pasaj suprateran de 104 metri, peste DN1. 
 
Sursă: http://www.administratie.ro/articol.php?id=40904 

 

 

Judeţul TELEORMAN 
 
 

S-a deschis cea de-a XXII-a ediţie  
a Agralimex 

 

 

În după-amiaza zilei de 30 august, la Ale-
xandria a avut loc deschiderea oficială a celei 
de-a XXII-a ediţii a Târgului Naţional pentru 
Agricultură şi Industria Alimentară – Agralimex 
2012, cea mai mare manifestare expoziţională 
de acest fel din partea de sud a ţării.  

Expoziţia-târg Agralimex, organizată de 
către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultu-
ră Teleorman, având drept parteneri Primăria 
Alexandria şi Direcţia pentru Agricultură Teleor-
man, a fost găzduită şi în acest an în Parcul Pă-
durea Vedea, într-un spaţiu natural extrem de 
generos pentru firmele expozante, dar şi pentru 
vizitatori. 

 

 
 

Ca şi în ceilalţi ani, au fost prezente fir-
me constructoare de tractoare şi maşini agricole 
de prestigiu din întreaga ţară, precum şi distri-
buitori ai celor mai renumite firme de profil din 
Europa, oferta pentru fermieri şi micii producă-
tori agricoli din Teleorman fiind deosebit de a-
tractivă.  

În cadrul Salonului pentru industria a-
limentară au expus firme care produc aparatură 
şi instalaţii utilizate în sectorul de procesare a 
cărnii şi a laptelui, instalaţii de morărit şi pa-
nificaţie, depozite pentru păstrarea produselor 
agricole.  

Într-un cadru festiv, firmele clasate pe 
primele locuri în judeţ, pe categorii de activita-
te, au fost premiate de către conducerea Came-
rei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleor-
man. 
 

Sursă: http://www.ziarulmara.ro/s-a-deschis-cea-de-a-xxii-a-editie-a-
agralimex/ 
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Implicarea organizațiilor neguvernamentale 
 în accesarea și absorbția fondurilor structurale (studii de caz) 

    

 

Autor: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 
 

Sediu social: Splaiul Independenţei, nr. 2K, sc. 1, et. IV, sector 3, București 
Tel.: +40-21-310 01 81; fax: +40-21-310 01 80 
E-mail: office@fdsc.ro; pagini web: www.fdsc.ro; www.stiriong.ro 
  

  

Principalele dificultăţi de natură financiară întâmpinate de ONG-urile contractante 
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DDAATTEE  DDEE  CCOONNTTAACCTT  

AAggeennțțiiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa  
  

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 

SSeerr vviicc iiuu ll CCoo mmuunn 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: 4 septembrie 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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