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ADR Sud Muntenia, alături
de Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic

România - Filiala Călăraşi
Agenţia pentru dezvoltare

Re gională Sud Muntenia a fost ală -
turi de Asociaţia de Sprijin a Co-
piilor cu Handicap fizic România
(ASCHf-R) - filiala Călăraşi la un eve -
niment pe care membrii Asociaţiei
l-au organizat la sfârşitul lunii fe-
bruarie la sala teatrului „Au rel
Elefterescu” din Călăraşi. Pen tru
cei prezenţi, ASCHf-R filiala Că -
lăraşi şi elevi ai unor şcoli din Că-
lăraşi au pregătit momente artis-
tice, ce ne-au adus aminte că via -
ţa înseamnă prietenie şi solidari-
tate cu cei mai puţin norocoşi.

În deschiderea spectacolului, copiii de la Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap fizic
România - filiala Călăraşi au prezentat un frumos program artistic

Au fost prezentate momente artictice presărate cu poezie, muzică şi dans
Cei mici au încântat audienţa
cântând la chitară

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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1 MARTIE la Agenţie!
Copiii de la Centrul SeRA au

adus Primăvara la sediul Agenţiei
pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia!

Micuţii au oferit de 1 Martie
doamnelor şi domnişoarelor de la
AdR mărţişoare realizate chiar de
ei înşişi!!!

Mulţumim mult pentru zâm-
betele calde de primăvară aduse
de copiii de la SeRA!!!

Copiii de la Centrul SeRA au oferit doamnelor şi domnişoarelor de la AdR mărţişoare confecţionate chiar de ei

Pe lângă mărţişoare, angajatele AdR au fost
plăcut surprinse şi de programul artistic
oferit de unul din copiii de la SeRA

Copiii au fost răsplătiţi cu dulciuri oferite de directorul economic al Agenţiei pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia, Andreea Mirela tache

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Seminar de instruire
destinat beneficiarilor de fonduri Regio
Agenţia pentru Dezvoltare»

Regională Sud Muntenia a organizat, în
data de 6 martie, un seminar de instruire
pentru beneficiarii de fonduri Regio –
Programul Operaţional Regional
2007 – 2013.

evenimentul, organizat la sediul central al AdR
Sud Muntenia, a fost dedicat echipelor de implemen -
tare a proiectelor, pentru care s-au semnat con-
tractele de finanţare din Regio în ultima perioadă.

În cadrul seminarului de instruire, noii bene-
ficiari au primit informaţii utile de specialitate des -
pre procesul de implementare a proiectelor şi des -
pre etapele de derulare a activităţilor prevăzute
în cererile de finanţare. În prima parte a întâlnirii
de lucru s-au purtat discuţii despre activităţile de
informare şi publicitate ce vor fi implementate în
cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate
vizuală Regio.

Beneficiarii au aflat de asemenea, cu această
o cazie, despre documentele folosite în derularea con -
tractelor (prefinanţare, notificare privind depune-
rea cererii de prefinanţare/rambursare, termen de
depunere, documente ce trebuie să însoţească ce-
rerile de plată). totodată, aceştia au fost informaţi
despre modul în care trebuie ţinută evidenţa con-
tabilă distinctă folosind conturi analitice, despre
Raportul de progres, precum şi despre vizita la faţa
locului şi cum trebuie realizate pistele de audit.

La seminarul organizat la sediul central al AdR Sud Muntenia au participat echipele de implementare a proiectelor finanţate din fonduri Regio

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Întâlnirea Grupului de Lucru
pentru pregătirea perioadei 2014 – 2020

pentru cooperare România – Bulgaria
Autoritatea de Management a Programului de

Cooperare transfrontalieră România – Bulgaria
2007 - 2013 (Ministerul dezvoltării Regionale şi Ad-
ministraţiei Publice din România), Autoritatea na-
ţională a Programului (Ministerul dezvoltării Regio-
nale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria), împreună
cu Secretariatul tehnic Comun al Programului (Bi-
roul Regional pentru Cooperare transfrontalieră
Călăraşi pentru Graniţa România - Bulgaria) vor or-
ganiza, în data de 12 martie, în Ruse, Bulgaria, cea
de-a doua întâlnire a Grupului Comun de Lucru
pentru pregătirea următoarei perioade de progra-
mare pentru cooperarea teritorială româno-bulga -
ră 2014 - 2020. 

Subiectele de pe agenda zilei se vor concentra
pe conceptul viitorului program de cooperare româ -
no-bulgară 2014+, cele două state partenere în ac-
tualul Program operaţional acordând o mare impor -
tanţă programării strategice de dezvoltare econo-

mică şi socială a zonei de graniţă româno-bulgare
pe termen lung, şi utilizării rezultatelor Programu-
lui de Cooperare transfrontalieră România - Bulga-
ria 2007 - 2013. fundamentul următorului cadru fi-
nanciar multianual pentru perioada 2014 - 2020
pentru aria transfrontalieră româno-bulgară este
actualul Program de cooperare transfrontalieră,
pen tru a impulsiona întărirea legăturilor formale
şi informale deja existente, pe baza respectului re -
ciproc, a înţelegerii şi cooperării, aplicând princi-
piul continuităţii.

Grupul Comun de Lucru are rolul de a asigura
eficienţa şi calitatea planificării şi programării vii-
torului exerciţiu financiar, respectiv a Programului
de Cooperare transfrontalieră România - Bulgaria
2014 - 2020. Grupul are în componenţa sa repre-
zentanţi la nivel naţional, regional şi local ai celor
două state.

Sursa: www.cbcromaniabulgaria.eu

A doua întâlnire a Grupului Comun de Lucru va avea loc la Ruse, Bulgaria, pe 12 martie

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Proiectul documentului cu priorităţile
României pentru 2014 - 2020 va fi definitivat

până la finalul lunii mai
Ministrul fondurilor europene, eugen teodoro-

vici, a prezentat, în şedinţa de Guvern din data de
6 martie, o notă privind acţiunile pe care trebuie să
le întreprindă ministerele pentru a pregăti absorb -
ţia fondurilor europene în perioada 2014 - 2020.
Acţiunile din acest an sunt cruciale pentru buna
utilizare a fondurilor ue alocate în următoarea pe-
rioadă de programare.

Până la sfârşitul lunii mai 2013 va fi definitivat
proiectul documentului strategic naţional prin care
se stabilesc priorităţile de utilizare a banilor alo-
caţi de ue (Acordul de Parteneriat).

În perioada imediat următoare, ministerele
vor elabora proiectul Acordului de Parteneriat şi
programele operaţionale prin intermediul cărora
vor fi atrase fondurile ue în 2014 - 2020. Ministe-
rele definitivează listele cu priorităţile de finan-
ţare din domeniile gestionate, iar Ministerul fondu -
rilor europene va finaliza strategia de utilizare a

fondurilor europene în următoarea perioadă de
programare.

România va înainta Comisiei europene până la
sfârşitul acestui an programele operaţionale. Alo-
carea ue pentru România în perioada 2014-2020
este de aproximativ 39 de miliarde de euro, sumă
din care fondurile structurale şi de coeziune re-
prezintă circa 21 de miliarde de euro.

Priorităţile de finanţare propuse României de
către Comisia europeană vizează îmbunătăţirea
capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare
a forţei de muncă şi politici mai bune privind in-
cluziunea socială şi educaţia, dezvoltarea unei in-
frastructuri moderne, promovarea competitivităţii
economice şi a dezvoltării locale, optimizarea uti-
lizării şi protejării resurselor şi activelor naturale,
respectiv modernizarea şi consolidarea adminis-
traţiei naţionale şi a sistemului judiciar.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Portalul IMM-urilor din România

Ministerul pentru Societatea Informaţională
(MSI) a încheiat procedura de achiziţie a serviciilor
de consultanţă în managementul proiectului, dez-
voltare de software, formare profesională, infor-
mare şi publicitate pentru proiectul Portalul IMM-
urilor din România. Licitaţia a fost câştigată de
asocierea formată din Ascenta It Services SRL-
parte a companiei norvegiene Computas AS - Power
net Consulting şi evolva trend Consultant, valoarea
contractată fiind de 3.379.611,92 lei, fără tvA. 

Consultantul va asigura expertiza tehnică şi ma -
nagementul de proiect necesar implementării cu
succes a proiectului „Portalul IMM-urilor din Româ -
nia – Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de
date destinate IMM-urilor”, obiectivul final al pro-
iectului fiind realizarea unui sistem care să pună la
dispoziţia mediului de afaceri o infrastructură care
să permită interoperabilitatea între membrii par-
ticipanţi, precum şi accesul securizat la această
infrastructură. Printre activităţile specifice se nu-
mără: planificarea, analiza şi dezvoltarea soluţiei
tehnice a portalului, livrarea componentelor hard -
ware necesare sistemului, testarea funcţională şi
integrată a sistemului, popularea cu date a bazelor
de date ale sistemului, servicii de dezvoltare de
conţinut electronic, instruirea utilizatorilor, suport
Go-Live, monitorizarea, controlul, informarea şi
publicitatea proiectului.

Proiectul îşi propune să ofere întreprinderilor
mici şi mijlocii din România o infrastructură puter-
nică şi sigură, prin care acestea să coopereze. de
asemenea, va contribui la diminuarea cheltuielilor

generate de activităţile de colaborare cu alte IMM-
uri. Platforma va oferi şi posibilitatea de a efectua
formalităţi administrative şi de a interacţiona cu
administraţia publică. Cetăţenii şi agenţii econo-
mici vor putea obţi ne informaţiile necesare fără a
se mai deplasa la se diul instituţiilor publice şi fără
a mai consuma din timpul alocat altor activităţi.
totodată, pentru utilizatorii sistemului se va pune
la dispoziţie un număr de 30 de aplicaţii prin care
utilizatorii sistemu lui pot interacţiona cu institu-
ţiile publice. Portalul IMM-urilor va fi disponibil pu-
blicului larg în luna septembrie 2013.

În faza iniţială de analiză a specificaţiilor teh-
nice demarată de Consultant se vor stabili o listă de
funcţionalităţi ale Portalului IMM-urilor pentru un
utilizator obişnuit, precum şi serviciile disponibile
pentru IMM-uri prin intermediul portalului. Infor-
marea publicului larg privind demararea proiectu-
lui se va realiza prin organizarea conferinţei de
lansare a proiectului în prima luna de derulare a
contractului. 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

AM POS CCE: Anunţ pentru solicitanţii
Operaţiunii 1.3.1 „Poli de Competitivitate”
Autoritatea de Management pentru Programul operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Eco -

nomice” (AM PoS CCe) anunţă solicitanţii operaţiunii 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afa ce -
rilor de interes naţional şi internaţional – Poli de Competitivitate” că, în urma finalizării procesului de
evaluare pentru etapa I (evaluarea strategiilor polilor de competitivitate – pachete integrate) şi de so-
luţionare a contestaţiilor şi după ce va avea loc întrunirea Comitetului de Selecţie, pentru apelul de pro-
puneri de proiecte aferent operaţiunii, urmează să publice pe site lista polilor de competitivitate ad mişi
pentru etapa a doua de depunere a proiectelor. Sursa: www.fonduri-structurale-europene.ro

http://www.fonduri-structurale-europene.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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România a primit încă 116 milioane de euro
prin POS Mediu

Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice,
Rovana Plumb, a avut, la Bruxelles, patru întâlniri de
lucru cu comisari europeni: comisarul pentru agri-
cultură şi dezvoltare rurală, dacian Cioloş, comisa -
rul pentru mediu, janez Potocnik, comisarul pentru
schimbări climatice, Connie Hedegaard, şi comisa -
rul pentru politica regională, johannes Hahn.

În cadrul întâlnirii bilaterale cu comisarul eu-
ropean pentru agricultură şi dezvoltare rurală, da-
cian Cioloş, subiectul principal abordat a fost Stra-
tegia privind dezvoltarea durabilă integrată a del-
tei dunării 2014 – 2020.

Cei doi oficiali au abordat şi problematica ma-
nagementului deşeurilor, în special în ceea ce pri-
veşte propunerea de eliminare a depozitării aces-
tora şi respectarea ierarhiei deşeurilor. Ministrul
român al mediului a subliniat importanţa respec-
tării angajamentelor din tratatul de Aderare a Ro-
mâniei la ue în acest sector, evidenţiind eforturile
pe care România le întreprinde în acest sens. unul
dintre acestea se referă la finalizarea noii Strategii

de Management al deşeurilor. „Acest document ia
în consideraţie principiile şi măsurile necesare a fi
întreprinse în continuare în acest domeniu, dar şi ac -
ţiunile pe care trebuie să le întreprindem împre -
ună cu operatorii economici şi cetăţenii, în general,
în vederea realizării obiectivelor de reciclare şi va -
lorificare a deşeurilor”, a apreciat Rovana Plumb.

Întâlnirea bilaterală dintre ministrul Rovana
Plumb şi comisarul european Connie Hedegaard a
avut ca principal subiect de discuţie Cartea verde
referitoare la stabilirea noului cadru politic pentru
schimbări climatice şi energie până în anul 2030,
document ce urmează să fie finalizat de Comisie
în perioada imediat următoare.

La finalul întâlnirii, ministrul Rovana Plumb a
mulţumit comisarului pentru sprijinul acordat în
gestionarea Programului operaţional Mediu şi pen-
tru plata a încă 116 milioane de euro către Româ-
nia (realizată chiar înainte de întâlnirea cu oficia-
lul european).

Sursa: www.finantare.ro

janez Potocnik, comisarul european pentru schimbări climatice

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 7 martie 2013, la sediul Agenţi -
ei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 889 de proiecte, prin care se solicită fi -
nanţare nerambursabilă prin Regio (Programul ope -
raţional Regional), Planul Integrat de dezvoltare ur -
bană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) - Municipiul

Piteşti, PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre
urbane. Până în prezent au fost semnate 480 de con -
tracte de finanţare , cu o valoare nerambursabilă
solicitată de, 2.688.375.449,76 lei. din cele 480 de
con tracte semnate 33 de proiecte au fost reziliate.

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro -
movarea potenţialului turistic şi crearea infras-
tructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii
României ca desti naţie turistică”, alocarea finan-
ciară în valoare de 150.355.934 de euro este dis-
tribuită la nivel naţional.

Coordonatele or ganismului Intermediar pen-
tru dMI 5.3 al PoR: direcţia Gestionare fonduri Co-
munitare pentru turism din cadrul Ministerului
dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publi ce, în
calitate de organism Intermediar, tel.: 0372-144.003,
0372-144.004, e-mail: georgiana.florescu@mturism.ro,
site: www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio şi are
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din Regio
puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Fonduri pentru asfaltări în Piteşti
Anul 2013 se anunţă a fi unul foarte important

din punctul de vedere al lucrărilor de reabilitare a
infrastructurii din Piteşti. Concret, municipalitatea
are prevăzute lucrări, a căror valoare însumează pes -
te 20 milioane de euro.

Pe lângă investiţiile din bugetul propriu pentru
reabilitarea străzilor, majorita tea fondurilor vin de
la uniunea europeană printr-un proiect ce a primit,
în sfârşit, aviz favorabil derulării.

este vorba de un proiect de „regenerare a in-
frastructurii urbane” şi care cuprinde următoarele
străzi: exerciţiu, Banat, Smeurei, I.C. Brătianu şi
Calea Bucureşti. este cel mai mare proiect de
acest gen din ultimii ani şi prevede, pe lângă as-
faltări, şi lărgiri de străzi, crearea de locuri de par-
care, reabilitarea aleilor şi a trotuarelor, dar şi de
reamenajare a unor spaţii verzi.

Sursa: www.ziarulargesul.ro

Bibliotecă modernă la Călăraşi
visul călărăşenilor de avea o bibliotecă decen -

tă, în care cărţile să nu mai stea teancuri pe jos, iar
cititorii să poată avea acces la întreg fondul de car -
te este cu un pas mai aproape de a deveni realitate.

Consilierii judeţeni au votat, în şedinţa din 28
februarie, aprobarea documentaţiei tehnico-eco-
nomice şi a devizului general la obiectivul de in-
vestiţie „Centrul Judeţean de Cultură şi Adminis-
traţie Publică ‘Barbu Ştirbei’”.

Biblioteca ar urma să fie construită în ime-
diata vecinătate a Consiliului judeţean (pe latura

către clădirea veche a Primăriei), deasupra spaţiu-
lui ce adăposteşte, în prezent, un garaj şi un adă-
post al Protecţiei Civile. Construcţia va avea sub-
sol, demisol, parter şi cinci etaje, pe o suprafaţă
desfăşurată de 3.316 mp.

Investiţia are o valoare totală de peste 4 mi-
lioane de euro, sumă pe care preşedintele Consi-
liului judeţean Călăraşi, Răducu filipescu, speră
s-o obţină, în cea mai mare parte, din fonduri eu-
ropene.

Sursa: www.infomuntenia.ro

Argeş

Călăraşi

Biblioteca ar urma să fie construită în imediata vecinătate a Consiliului judeţean Călăraşi

http://www.infomuntenia.ro
http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Realizarea şi reabilitarea infrastructurii în ju-
deţul Giurgiu reprezintă prioritatea Consiliului ju-
deţean Giurgiu pentru acest an. „Proiectele prio-
ritare în acest an sunt legate de infrastructură, şi
cel mai important proiect pentru acest an este re -
abilitarea Drumului Judeţean 603, între Comana
şi Naipu, pe o porţiune de aproximativ 30 de kilo-
metri, acesta fiind şi al doilea drum judeţean cel mai
lung din Giurgiu, primul fiind DJ 411, la care se lu -
crează”, a declarat preşedintele Cj Giurgiu, vasile
Mustăţea. 

totodată, în acest an se doreşte realizarea mas -
terplanului pentru întreg judeţul privind alimenta -
rea cu apă şi canalizările, astfel încât în 2014 Giur-
giu să fie pregătit în vederea implementării unor
proiecte cu fonduri europene. 

Sursa: www.administratie.ro
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A fost semnat contractul
„Lucrări la sursele de apă şi staţiile

de epurare Găeşti şi Titu”
În data de 28 februarie, la sediul Primăriei Gă -

eşti, a avut loc evenimentul de semnare a contrac-
tului de lucrări CL 8 - „Lucrări la sursele de apă şi
staţiile de epurare Găeşti şi Titu”. 

Contractul semnat face parte din proiectul
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă
şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa”, cofinanţat din
fondul de Coeziune prin Programul operaţional
Sectorial Mediu. valoarea contractului este de
37.080.214,64 lei, iar durata de execuţie – 18 luni.

Contractul presupune următoarele activităţi:
execuţia a cinci puţuri noi de captare a apei, com-
plet echipate şi împrejmuite la Găeşti, a două re-
zervoare noi de apă la gospodăria de apă Parc – Gă -
eşti, a conductelor de aducţiune la noile puţuri (Parc
Găeşti); reabilitarea şi extinderea staţiei de epu-
rare Găeşti; extinderea staţiei de epurare titu.

Sursa: www.cjd.ro

Dâmboviţa

Consiliul judeţean Giurgiu are în vedere şi asfaltarea dj 603,
Comana-naipu

Contractul a fost semnat la Primăria Găeşti în data de 28 februarie

Infrastructura reprezintă
prioritatea Consiliului Judeţean Giurgiu

pentru acest an

Giurgiu

http://www.cjd.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.administratie.ro
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Proiect european: piste de ciclism
de-a lungul Dunării

Ialomiţa ar putea intra în rândul lumii prin in-
termediul unui proiect european privind înfiinţarea
de piste pentru ciclişti de-a lungul dunării. Pentru
a asigura dezvoltarea infrastructurii necesare pe
întreg parcursul rutei este esenţială includerea a -
cestor investiţii în Programele operaţionale pentru
dezvoltare regională ale statelor membre riverane
dunării, din perioada 2014 - 2020.

tema a fost dezbătută în cadrul „Forumului pen -
tru Dunăre”, în cadrul căreia s-a vorbit despre fap-
pul că ruta pentru ciclişti de-a lungul dunării este

cea mai populară rută de vacanţă pentru bikerii
din europa, iar dezvoltarea acestor rute pentru ci-
clişti depinde de investiţiile specifice realizate la
nivel local, regional şi naţional.

5% din PIB-ul ue provine din turism, iar numă-
rul cicliştilor care utilizează rută pentru de-a lun-
gul dunării a ajuns la 700.000, anual. 

În 2013, Comisia va finanţa şapte proiecte cu
un buget total de 1,4 milioane de euro, în urma
cererilor de proiecte lansate anul trecut.

Sursa: www.guraialomitei.com

Ialomiţa

Pistele de ciclism ar putea deveni realitate de-a lungul dunării, pe teritoriul judeţului Ialomiţa

http://www.guraialomitei.com
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Două proiecte finanţate prin Regio,
lansate la Consiliul Judeţean Prahova

În data de 28 februarie, la Palatul Administrativ
din Ploieşti a avut loc evenimentul de lansare a două
proiecte ale Consiliului judeţean Prahova, a căror
valoare totală este de circa 51 de milioane de lei.
„Centrul de afaceri multifuncţional ‘Lumina Verde’”
şi „Reabilitarea/modernizarea şi echiparea speci-
fică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuro -
psihiatrică pentru Persoane cu Handicap din comu -
na Ariceştii Rahtivani (sat Nedelea)” fac parte din
lista de proiecte prioritare pentru dezvoltarea Po-
lului de Creştere Ploieşti - Prahova, contractele de
finanţare pentru acestea fiind semnate anul trecut.

Primul proiect finanţat în cadrul Regio vizează
dezvoltarea mediului de afaceri, prin crearea unei
noi structuri de sprijinire a întreprinderilor mici şi
mijlocii şi a microîntreprinderilor, ce vor fi găzduite
sau vor desfăşura activităţi de promovare şi de pre-
gătire de personal în viitoarele spaţii din zona Par-

cului Industrial Ploieşti. Centrul de afaceri se va
realiza pe un teren de aproape 10.000 mp şi va cu-
prinde un corp pentru birouri, un corp expoziţional,
dar şi o zonă de expoziţie în aer liber. viitorul cen-
tru de afaceri va beneficia în mod exclusiv de ali-
mentare cu energie regenerabilă, de altfel de aici
pornind şi numele acestui complex destinat oame-
nilor de afaceri – „Lumina Verde”.

Cel de-al doilea proiect vizează îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă pentru persoanele cu nevoi spe-
ciale beneficiare ale serviciilor sociale de la nede-
lea. În prezent, clădirile ce adapostesc centrul des-
tinat în special adulţilor cu handicap fizic, somatic,
vizual, mintal, neuropsihiatric, dar şi cu nevoi socia -
le sunt într-o stare avansată de degradare, fiind vor -
ba despre clădiri foarte vechi, ce necesită în primul
rând reabilitare şi, ulterior, modernizarea centrului.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

Prahova

La patru luni de la tăierea
panglicii pentru reabilitarea Spitalului Judeţean,

modernizarea unităţii este în toi
La începutul lunii noiembrie 2012, prim-minis-

trul victor Ponta, alături de preşedintele Consiliu-
lui judeţean teleorman, de la acea vreme, Liviu drag -
nea, au dat startul celui mai mare proiect de rea-
bilitare a unei unităţi sanitare din ţară; este vorba
despre proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman”.

Acum, la aproape patru luni de la tăierea pan-
glicii şi demararea lucrărilor, la spital muncitorii lu -
crează de zor. Proiectul „Reabilitarea Spitalului Ju -
deţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman”
presupune o investiţie cu o valoare de 83.496.061,52
lei, finanţare ce provine de la uniunea europeană,
pe de o parte, iar pe de alta de la Consiliul jude-
ţean teleorman, care este, de altfel, şi proprietar
al unităţii sanitare şi contractant, totodată, al lu-
crării în curs. Se va moderniza spaţiul hotelier al
pacienţilor, în sensul că saloanele vor dispune de
grupuri sanitare proprii, prin respectarea normelor

europene în ceea ce priveşte suprafaţa şi cubajul
de aer. Respectând aceste norme, saloanele vor
găzdui trei - patru paturi după caz, având depen-
dinţe speciale pentru bolnavii cu dizabilităţi, aces-
tora urmând a le fi create condiţii de acces la gru-
purile sanitare, prin montarea mobilierului sanitar
special pentru persoanele cu dizabilităţi.

tot în cadrul proiectului se va schimba şi sis-
temul de încălzire, prin montarea unui sistem de
climatizare, se va înlocui instalaţia electrică, la
capul fiecărui bolnav se vor monta console cu oxi-
gen, aer comprimat şi alte fluide medicale, dar şi
priză pentru aparatele electrice, precum şi cablu
şi internet. de asemenea, pe fiecare nivel vor e -
xista spaţii special amenajate pentru vizitatori. In-
vestiţia are ca principal scop reabilitarea corespun -
zătoare a clădirii spitalului şi crearea infrastruc turii
necesare susţinerii unui act medical de calitate. 

Sursa: www.ziarulteleormanul.ro

Teleorman

http://www.ziarulteleormanul.ro
http://www.ziarulprahova.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ziarul teleormanul / 28 februarie 2013
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
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. 

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CăLăRAŞI

Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769; 
Fax / 0242/313.167; 
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

Serviciul Comunicare

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Cristina RADU 
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM 
Marius CHIRCĂ
Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
info.regio@adrmuntenia.ro
Website / www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
Editor / Serviciul Comunicare
Data publicării / 11 martie 2013

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 ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în

viitoarea ediţie a newsletter-ului.

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 Administraţiei Publice,

reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum şi publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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

