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Ambulatoriul Integrat
al Spitalului Judeţean Călăraşi,
reabilitat şi modernizat prin Regio
Joi, 25 octombrie, directorul ADR Sud
Muntenia, Liviu Muşat, a participat la inaugurarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Judeţean Călăraşi, ce a fost reabilitat şi echipat cu sprijin financiar nerambursabil Regio.
Acesta a fost primul contract semnat
şi, de asemenea, primul finalizat la nivelul
regiunii Sud Muntenia, ce a vizat reabilitarea
infrastructurii de sănătate.

În luna aprilie 2010, beneficiarul –
Consiliul Judeţean Călărași – a primit fonduri
nerambursabile din cadrul Axei prioritare 3,
Domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate” pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean
Călăraşi”.
Valoarea totală a proiectului a fost de
20.599.631,52 lei, din care valoarea totală
eligibilă a fost de 15.128.353,38 lei (fonduri
FEDR: 12.859.100,37 lei, fonduri bugetul naţional: 1.950.348,01 lei, cofinanţare eligibilă
beneficiar: 318.905 lei).

www.adrmuntenia.ro

Perioada de implementare a proiectului a fost de 30 de luni (30 aprilie 2010 - 29
octombrie 2012). Prin această investiţie s-a
urmărit îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
serviciilor de asistenţă medicală de ambulatoriu în judeţul Călăraşi, prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea acestuia.
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La aceste evenimente au participat
peste 90 de reprezentanţi ai administraţiei
publice locale şi ai mediului privat, beneficiari de fonduri nerambursabile Regio, care au
în derulare proiecte europene în cele două
judeţe.

Totodată, proiectul a vizat creşterea
capacităţii şi calităţii serviciilor de asistenţă
medicală din ambulatoriu, prin îmbunătăţirea
condiţiilor tehnice şi de ambient în care se
desfăşoară actul medical.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean Călărași, ce a fost construit în anul
1975, a fost echipat cu aparatură medicală,
mobilier specific şi şapte echipamente medicale radiologice ce le înlocuiesc pe cele vechi
de peste 20 de ani. Aici îşi va desfăşura activitatea un număr sporit de medici de la 14,
câţi sunt în prezent, la 30 şi cadre medicale
cu pregătire medie, de la 6 la 21 după darea
sa în folosinţă.

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

Întâlniri informale cu beneficiarii
de fonduri Regio din Prahova şi Argeş

De asemenea s-au purtat discuţii despre posibilităţile de modificare a contractelor, prin notificare sau act adiţional, precum
şi despre rolul ofiţerului de monitorizare, care
asigură legătura permanentă a beneficiarilor
cu Organismul Intermediar pentru Regio.

ADR Sud Muntenia a organizat, în perioada 25 – 26 octombrie a.c., două noi seminarii de informare pentru beneficiarii de
fonduri Regio din judeţele Prahova şi Argeş.

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”.

www.adrmuntenia.ro
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Organizarea evenimentului a avut ca
scop promovarea Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 în rândul studenţilor, precum şi impulsionarea interesului tinerilor pentru oportunităţile oferite de
finanţările europene. Astfel, studenţilor
le-au fost prezentate noţiuni generale despre accesarea fondurilor europene prin Regio, dar şi câteva exemple de succes din
judeţul Dâmboviţa, de implementare a unor
proiecte realizate cu asistenţă nerambursabilă prin acest program.
Totodată, s-au purtat discuţii pe tema procesului de planificare pentru următoarea perioadă de programare (2014 –
2020). Astfel, au fost abordate subiecte privind noul context al programării strategice
pentru Sud Muntenia, precum şi noile orientări la nivel european, ce vor ghida programarea instrumentelor structurale pentru perioada 2014 - 2020.
Evenimentul destinat studenţilor de
la Universitatea „Valahia” din Târgovişte a
fost organizat cu sprijinul Axei prioritare 6
„Asistenţă tehnică”, finanţată din REGIO, acesta având scopul de a disemina rezultatele implementării Programului Operaţional
Regional în Sud Muntenia. Următoarea întâlnire din cadrul Sesiunii de informare destinată studenţilor din regiunea Sud Muntenia va avea loc la începutul lunii noiembrie,
când partenerii de dialog vor fi studenţii de
la Universitatea din Piteşti.

ADR Sud Muntenia, la Universitatea
„Valahia” din Târgovişte!
ADR Sud Muntenia a organizat o nouă
întâlnire informală destinată studenţilor din
regiunea noastră. Aceasta a avut loc în data
de 30 octombrie, în municipiul Târgovişte,
la Universitatea „Valahia”, unde au fost
prezenţi peste 200 de studenţi.

Proiecte de succes în Dâmboviţa,
finanţate prin Regio
În data de 31 octombrie, ADR Sud
Muntenia a organizat cea de-a şasea vizită împreună cu jurnaliştii la proiectele finanţate cu
fonduri nerambursabile în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. Acţiunea a vizat promovarea rezultatelor implementării programului Regio la nivelul judeţului Dâmboviţa.
www.adrmuntenia.ro
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Vizita în teren s-a realizat la locul de
implementare a patru proiecte ce au primit
asistenţă financiară nerambursabilă pentru restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural-religios, modernizarea infrastructurii de
turism, precum şi dezvoltarea infrastructurii
rutiere din judeţul Dâmboviţa.

Proiectele vizitate au fost următoarele:
1. „Ranforsarea şi modernizarea DJ
701, DJ 401A şi DJ 711A, pe traseul Dobra –
Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi - Corbii Mari” – beneficiar:
UAT Judeţul Dâmboviţa (finanţat în cadrul
DMI 2.1);

Întâlnirea cu jurnaliştii a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, la sala
de şedinţe, unde s-a organizat un scurt briefing de presă, pentru a prezenta agenda zilei.

www.adrmuntenia.ro
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1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurii conexe
în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”
– beneficiar: UAT Judeţul Dâmboviţa (finanţat în cadrul DMI 5.1);

3. „Modernizarea infrastructurii de turism a S.C. Resalcom S.A.: în vederea diversificării serviciilor turistice” – beneficiar:
SC Resalcom SA (finanţat în cadrul DMI 5.2).

2. „Restaurarea, realizarea picturilor
interioare, a frescelor şi anexelor bisericii
Sf. Dumitru din comuna Potlogi, judeţul
Dâmboviţa” – beneficiar: Parohia Potlogi (finanţat în cadrul DMI 5.1.);

www.adrmuntenia.ro

5

http://regio.adrmuntenia.ro

Acţiunea de la Dâmboviţa s-a desfăşurat în cadrul rundei de evenimente destinată
reprezentanţilor mass-media din Sud Muntenia
şi a avut ca obiectiv promovarea impactului
implementării programului Regio la nivel judeţean. Cea din urmă vizită cu jurnaliştii la
proiectele Regio din acest an va avea loc în
data de 7 noiembrie, în judeţul Argeş.

Pregătirea perioadei de programare 2014 - 2020

Conferinţa Regională
a Parteneriatelor din Sud Muntenia
În data de 1 noiembrie, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat cea de-a doua Conferinţă Regională a
Parteneriatelor. Evenimentul, organizat în cadrul procesului de planificare a noii perioade
de programare 2014 – 2020, a avut ca scop
prezentarea capitolului „Analiza socio-economică a regiunii Sud Muntenia” din cadrul Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia
2014 – 2020, varianta de lucru.
Cu această ocazie, reprezentanţii Grupurilor de Parteneriat Local de la nivelul regiunii Sud Muntenia au venit cu sugestii în vederea îmbunătăţirii analizei socio-economice.
Evenimentul a avut loc la sediul Agenţiei din Călăraşi şi s-a bucurat de prezenţa a
peste 70 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai direcţiilor deconcentrate, ai mediului de afaceri, ai sindicatelor şi
ai ONG-urilor din regiunea Sud Muntenia.

www.adrmuntenia.ro

Realizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) este una dintre cele mai importante sarcini ale ADR Sud Muntenia, deoarece
reprezintă ambiţiile economice şi sociale ale
unei regiuni. Următoarea întâlnire a membrilor
Grupurilor de Parteneriat Local din regiunea
noastră va avea loc la începutul lunii decembrie, la Sinaia, unde se vor purta discuţii despre analiza SWOT şi măsurile de dezvoltare
regională.
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1115/
15.07.2004, publicată în Monitorul Oficial nr.
694 din 2.08.2004, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională coordonează procesul de elaborare
al Planului de Dezvoltare Regională şi este un
partener responsabil cu elaborarea acestuia.
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Planul de Dezvoltare Regională 20072013 este principalul instrument de planificare strategică multianuală al unei regiunii de
dezvoltare. PDR reflectă profilul economic şi
social al regiunii Sud Muntenia, strategia de
dezvoltare regională, precum şi programarea
priorităţilor şi măsurilor de dezvoltare regională.

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, a preluat mandatul de
preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, iar preşedintele CJ
Giurgiu, Vasile Mustăţea, este noul vicepreşedinte al CpDR.
Cea de-a doua parte a şedinţei a fost
destinată informărilor privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional în
Sud Muntenia, a planificării perioadei 2014 –
2020 şi, totodată, privind criteriile de selecţie
a proiectelor strategice şi detalii despre cursurile de formare şi pregătire profesională
desfăşurate până în prezent. Ultima informare
a membrilor CpDR Sud Muntenia, aflată pe
agenda întâlnirii, a fost despre stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, pentru
judeţele din regiunea noastră.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia este instituţia responsabilă pentru elaborarea strategiei şi a Planului de Dezvoltare
Regională pentru următoarea perioadă de programare. Experții din cadrul Direcţiei Dezvoltare coordonează activitatea Grupurilor de Parteneriat Local şi a Grupurilor Tematice de Parteneriat. Mai multe detalii despre această activitate puteţi obţine contactând Serviciul Strategii, Dezvoltare, Cooperare din cadrul Direcţiei
Dezvoltare, e-mail programe@adrmuntenia.ro.

Mircea Cosma, noul preşedinte
al Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

Conferinţa cu tema „Corecţiile/
reducerile financiare şi aspecte penale”
În data de 2 noiembrie a avut loc Conferinţa „Corecţiile/ reducerile financiare şi
aspecte penale”.

În data de 2 noiembrie, la Turnu Măgurele a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Pe ordinea de zi au fost stabilite în vederea aprobării patru proiecte de hotărâre ce
vizează modificarea componenţei CpDR Sud
Muntenia, alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Consiliului, precum şi desemnarea
noilor reprezentanţi ai regiunii de dezvoltare
Sud Muntenia în Comitetul de Monitorizare al
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
şi în Comitetul Comun de Monitorizare pentru
Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013.

www.adrmuntenia.ro

Evenimentul, realizat în parteneriat cu
ADR Sud Muntenia, s-a adresat atât autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în gestionarea şi monitorizarea fondurilor europene, cât
şi solicitanţilor şi beneficiarilor acestor fonduri în România.
Din partea ADR Sud Muntenia a participat Gabriela Călin, şef Birou Audit Intern,
care a prezentat exemple de nereguli identificate şi corecţii aplicate la nivelul Organismelor Intermediare pentru POR.
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Informaţii de context

La această conferinţă s-a pus accentul pe
punctele nevralgice, potenţiale generatoare
de litigii, neregulile şi fraudele ce pot fi comise, cu exemple concrete, precum şi sancţiunile aplicabile – corecţii financiare şi aspecte penale.

Beneficiarii eligibili ai schemei de finanţare sunt unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) – municipii reşedinţe de judeţ în calitate
de reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari,
precum şi cele şase sectoare ale municipiului
Bucureşti.
Alocarea financiară (FEDR + buget de
stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă)
pentru domeniul major de intervenţie 1.2
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” pentru perioada
2007-2013 este de 182,40 milioane de euro,
fiind repartizată pe cele opt regiuni de dezvoltare în mod egal.
Alocarea financiară ce revine fiecărei
regiuni este de 22,80 milioane de euro (FEDR
+ buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă). Sunt eligibile următoarele categorii de lucrări de reabilitare termică a blocurilor:
 lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
 lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire.
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MDRT a lansat varianta finală a Ghidului
solicitantului pentru reabilitarea termică
a blocurilor cu fonduri europene
De la 1 noiembrie a fost pusă la dispoziţia celor interesaţi varianta finală a Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte din
cadrul subdomeniului 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţă energetică a blocurilor de
locuinţe”.

Sunt vizate în special blocurile de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990, în care locuiesc categorii
sociale vulnerabile şi familii cu venituri reduse (peste 50% dintre familiile – proprietari din
clădire au un venit net lunar pe membru de
familie de maxim 500 de euro).
Potenţialii beneficiari pot consulta ghidul publicat pe www.inforegio.ro, secţiunea
Ghidul Solicitantului (http://www.inforegio.ro/
node/15).

Sursă: www.mdrt.ro

Regio ar putea finanţa, în 2013,
investiţii în creşterea eficienţei
energetice pentru spitale publice

Depunerea cererilor de finanţare se
poate face începând cu data de 15 noiembrie
2012. Implementarea măsurilor privind eficienţa energetică va trebui să aibă ca rezultat o
reducere de cel puţin 40% a consumului de
energie pentru încălzire şi atingerea unui consum minim de energie pentru încălzire în
funcţie de zonele climatice la nivel naţional.

www.adrmuntenia.ro

Proiectele ce vizează creşterea eficienţei energetice ale spitalelor judeţene şi municipale ar putea primi finanţare, începând din
primăvara anului viitor, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
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Decizia a fost luată în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CM POR), reunit în perioada
23 - 24 octombrie a.c., la Oradea.

Primele demersuri pentru acest nou tip
de finanţare au fost făcute în luna septembrie
a.c., următoarea rundă de negocieri între
MDRT şi Comisia Europeană fiind programată
pentru sfârşitul lunii noiembrie. În acest scop,
MDRT beneficiază de asistenţă din partea
JASPERS - Banca Europeană de Investiţii pentru elaborarea schemei de finanţare a lucrărilor.

„Am primit avizul de principiu pentru ca
spitalele să poată beneficia de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice, finanţate din fonduri europene nerambursabile,
prin programul Regio. În primul trimestru al anului 2013,
cel mai probabil, va
fi lansat ghidul solicitantului, iar fondurile disponibile ar trebui contractate până la finalul
anului viitor”, a declarat secretarul de stat
Marcel Boloş în cadrul conferinţei de presă
organizate la finalul CM POR.

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional este structura
naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în
procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013.
CM POR are rolul de a asigura
eficacitatea şi calitatea implementării programului. Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional este alcătuit din
24 de membri cu drept
de vot şi 27 de membri
observatori, fără drept
de vot, reprezentanţi ai
structurilor implicate în
implementarea programului şi reprezentanţi ai
potenţialilor beneficiari.
La şedinţele CM POR pot
participa alţi reprezentanţi ai Guvernului, ai
consiliilor pentru dezvoltare regională, ai unor instituţii şi organizaţii
implicate în procesul de dezvoltare socioeconomică, precum şi parteneri socio-economici relevanţi pentru procesul de elaborare şi
implementare a politicii de dezvoltare regională, dacă şedinţa vizează probleme specifice
domeniului de activitate al acestora.

Obiectivul
avut în vedere de
minister este de a
reduce cheltuielile
de funcţionare ale
spitalelor publice,
dar şi de a spori
calitatea serviciilor
în aceste instituţii.

Finanţările
vor fi acordate după principiul primul venit,
primul servit, adică în ordinea depunerii dosarelor de proiect. Operaţiunea va finanţa lucrări de anvelopare a clădirii, înlocuirea tâmplăriei existente, refacerea ventilaţiei, a
sistemelor de energie electrică şi termică.
Bugetul estimat al operaţiunii este de
100.000.000 de euro.

www.adrmuntenia.ro
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ţiilor şi asigurarea serviciilor pentru călători conform standardelor europene. Valoarea totală a
proiectului este de peste 25.000.000 de lei.
69,25% din fonduri sunt nerambursabile de la
Comisia Europeană, iar restul sumei este asigurată de Guvernul României, prin bugetul de stat.
Lucrările trebuie să fie finalizate până în 2013.
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ARGEŞ
Se montează sistemele de supraveghere
video la Curtea de Argeş

Sursă: www.radiovocescampi.ro

Două dintre cele trei licitaţii pentru lucrările ce fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană şi-au desemnat câştigătorii. Astfel, vor demara lucrările din cadrul proiectului
Regio „Creşterea siguranţei şi securităţii cetăţenilor din municipiul Curtea de Argeş, prin implementarea unui sistem de supraveghere video”
(durată de implementare: 14 luni) – în valoare
totală de 2.159.042,38 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 1.565.597,00 lei
(98% din valoarea eligibilă a proiectului).
Obiectivul specific al acestui proiect este
creşterea siguranţei cetăţenilor din municipiul
Curtea de Argeş, pentru crearea unui mediu
propice îmbunătăţirii gradului de confort şi securitate, prin implementarea unui sistem de supraveghere video în locaţii publice precum intersecţii, străzi, parcuri, perimetrul şcolilor,
grădiniţelor şi alte instituţii de interes public.
Contractul semnat între municipalitate şi firma
câştigătoare vizează „montarea, instalarea şi gestionarea sistemului de supraveghere şi monitorizare video în Municipiul Curtea de Argeş”.

DÂMBOVIȚA
A fost inaugurat Centrul
de Recuperare şi Reabilitare
pentru Copilul cu Handicap Târgovişte
În data de 23 octombrie a avut loc evenimentul de inaugurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Handicap
Târgovişte, obiectiv realizat în baza unui parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Fundaţia „SERA România”. Centrul de
recuperare a fost construit pe un teren pus la
dispoziţie de către CJ Dâmboviţa, iar investiţiile
ce ţin de proiectare, construcţie, dotare şi formare de personal au fost asigurate de către
Fundaţia „SERA România”. Valoarea totală a investiţiei este de 350.000 de euro, iar beneficiarii direcţi ai centrului sunt cei 1.380 de copii cu
handicap din judeţul Dâmboviţa, instituţia putând oferi servicii de recuperare şi întreţinere
pentru 90 de copii în fiecare lună. Parteneriatul, încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa
şi Fundaţia „SERA România”, include şi formarea şi instruirea personalului care lucrează în
centru.

Sursă: www.ziarobiectiv.ro

CĂLĂRAȘI
Lucrările de reabilitare a staţiei
CFR Călăraşi sunt în plină desfăşurare
Lucrările de reabilitare a gării din municipiul Călăraşi sunt în plină desfăşurare. Modernizarea staţiei CFR Călăraşi Sud face parte dintr-un amplu proiect, în urma căruia vor fi reabilitate alte 14 gări. Se vor efectua lucrări de consolidare a clădirii, de reconstrucţie a peroanelor, a copertinelor şi a pasajelor pietonale subterane, de modernizare a liniilor de cale ferată, refacerea instalaţiilor sanitare, electrice,
termice şi de telecomunicaţii, precum şi amenajarea spaţiilor adiacente. Lucrările au ca scop
îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a stawww.adrmuntenia.ro

Sursă: www.cjd.ro
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GIURGIU

PRAHOVA

Centru de procesare a oţelului la Giurgiu

Proiect de 20 milioane de euro la Sinaia

Aproximativ 50 de noi locuri de muncă
au fost create în Giurgiu odată cu inaugurarea
Centrului de procesare a oţelului pentru tablă
de oţel de cea mai înaltă calitate din sud-estul
Europei al Voestalpine.
Construirea Centrului de prelucrare a oţelului de la Giurgiu a început în anul 2010 şi a
fost finanţată prin Fondul European
pentru Dezvoltare Regională şi de
Guvernul
României, prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Creşterea Competitivităţii Economice.
Centrul a fost construit în fosta zonă industrială
a municipiului, în apropierea portului la Dunăre,
şi se întinde pe o suprafaţă de 9.500 mp, investiţia totală fiind de 20 milioane de euro.

În data de 18 octombrie a.c. au demarat
lucrările de infrastructură aferente proiectului finanţat din fonduri europene „Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraş Sinaia Via Sinaia
Design-Verde-Deschis”, pe tronsonul cuprins între intersecţia Bulevardului Republicii cu strada
Tudor Vladimirescu şi intersecţia străzilor Mihail
Kogălniceanu, Avram Iancu şi Bulevardul Carol I
(sensul giratoriu din dreptul Hotelului Internaţional). Proiectul, finanţat prin Regio, are o
valoare de aproximativ 20 de milioane de euro
şi se va implementa în 26 de luni.
Sursă: www.ziarulprahova.ro

TELEORMAN
Alexandria s-a înscris
în lupta pentru „Oraşul reciclării”
Lansată în 23 octombrie, competiţia „Oraşul Reciclării” a mobilizat 20 de primării,
printre care şi municipalitatea alexăndreană, înscrise în campania de reciclare selectivă. Competiţia, organizată de Eco-Rom Ambalaje, se adresează primăriilor de municipiu şi se derulează pe parcursul a şase luni, în perioada 1 septembrie 2012 – 28 februarie 2013.
Prin această campanie se urmăreşte stimularea colectării selective a deşeurilor de ambalaje. Competiţia va fi câştigată de localitatea
în care se va colecta selectiv cea mai mare cantitate de deşeuri de ambalaje, dar care va avea
şi un sistem de colectare selectivă de calitate,
şi anume pubele accesibile populaţiei, în toate
cele 20 de localităţi competitoare fiind amplasate 7.500 de pubele de colectare selectivă. Localitatea victorioasă va primi, pe lângă titlul de
„Oraşul Reciclării”, marele premiu, ce constă în
amenajarea unei zone de picnic complet amenajată conform Legii Picnicului în vigoare.
Zona de picnic, ce urmează a fi amenajată în primul trimestru al anului viitor, va fi constituită din module de paleţi din lemn şi va cuprinde locuri de relaxare, mese, suporturi pentru biciclete, grătare, ecran de proiectat filme şi
zone de iluminat.

Sursă: www.semnal.eu

IALOMIŢA
La Slobozia s-a deschis
cel mai mare incinerator de deşeuri
industriale şi spitaliceşti din Europa
În data de 26 octombrie s-a inaugurat cel
mai mare incinerator de
deşeuri industriale şi spitaliceşti din Europa, în
prezenţa reprezentanţilor
Ministerului Mediului şi
ai partenerilor firmei
VIVANI Salubritate, dezvoltatorul proiectului. Investiţia totală se cifrează la câteva milioane de
euro. Capacitatea incineratorului este de 22.000
de tone pe an, iar prin valorificare energetică se
va asigura 80% din energia consumată pe toată
platforma depozitului de la VIVANI.
După inaugurarea incineratorului, reprezentanţii firmei vor organiza o zi a porţilor deschise şi vor asigura transportul pentru ca toţi cei
interesaţi să vadă investiţia realizată într-un depozit de deşeuri la Slobozia.

Sursă: www.ziarulmara.ro

Sursă: www.guraialomitei.com
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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: 6 noiembrie 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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