
1 
 

 
  

   SSuummaarr     
IInnffoo  RReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa      

  
 

  IInnffoo  EEvveenniimmeennttee  
 
 

 Campanie de informare destinată mediului 
privat 
 

 Semnarea contractului de finanţare a 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Dâmboviţa” (Târgovişte, 27 iulie 2010) 
 
 

  EEvveenniimmeennttee  vviiiittooaarree 
 

 Sesiune de informare pentru mass-media 

 

  IInnffoo  RReeggiioo 
 

  

     Fonduri Regio pentru echipamente de 
intervenţie în situaţii de urgenţă! 
 

     Restaurarea ansamblului medieval al 
fostei Mânăstiri Apostolache cu fonduri Regio! 
(28 iulie 2010) 

 

     Brandul turistic al României a fost lansat 
la Shanghai (29 iulie 2010) 

  

     Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO 
 

  IInnffoo  AAMM  PPOORR 
 
 
 
 
 

   Modificarea cotei de TVA 
 

   Instrucţiunea AM POR nr. 54, privind 
măsurarea indicatorului „locuri de muncă create” 
separat, pe bărbaţi şi femei 
 
 

  IInnffooPPrreessaa 
 
 
 
 
 

   Revista presei 
 

  ŞŞttiirrii  ddiinn  jjuuddeeţţee  
 

AArrggeeşş::  Asistenţă medicală gratuită la domiciliu 
  

CCăăllăărraaşşii:: Ziua Imnului Naţional la Călăraşi 
 

DDââmmbboovviiţţaa:: Centrul de Asistenţă pentru 
Dezvoltare Durabilă şi Resurse Umane 
 

GGiiuurrggiiuu:: Spitalele judeţene au fost preluate de 
CJ Giurgiu 
 

IIaalloommiiţţaa:: Amenajarea celui mai mare parc din 
Slobozia a intrat în linie dreaptă 
 

PPrraahhoovvaa:: Băile Boboci ar putea deveni 
funcţionale doar cu bani de la UE 
 

TTeelleeoorrmmaann:: O nouă reabilitare de drum judeţean 

 
 

CCaammppaanniiee  ddee  iinnffoorrmmaarree  ddeessttiinnaattăă  
mmeeddiiuulluuii  pprriivvaatt 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a organizat în a doua jumătate 
a lunii iulie 2010 o campanie agresivă de 
informare în toate judeţele regiunii cu scopul 
de a promova Programul Operaţional Regional 
(Regio), Axa 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local” 
(Domeniile majore de intervenţie  4.1 
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională 
şi locală” şi 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”). La cele şapte 
seminarii au participat aproximativ 150 de 
reprezentanţi ai mediului privat. 

Lehliu-Gară (jud. Călăraşi), 27 iulie 2010 
 

De această dată, pentru a ajunge mai 
aproape de potenţialii beneficiari, întâlnirile 
de lucru au fost organizate şi la nivel de oraşe 
mici şi mijlocii, pentru un număr restrâns de 
participanţi, pentru a-i sprijini individual în 
identificarea soluţiilor pentru dezvoltarea 
propriilor lor afaceri, prin fonduri 
nerambursabile Regio.  

În data de 27 iulie a avut loc întâlnirea 
cu reprezentanţii mediului privat din oraşul 
Lehliu-Gară. În cadrul acestui seminar, 
experţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională  
Sud Muntenia au prezentat potenţialilor 
beneficiari oportunităţile de finanţare cu 
fonduri europene nerambursabile pentru 
mediul de afaceri, atât pentru dezvoltarea 
structurilor de afaceri, cât şi pentru 
dezvoltarea microîntreprinderilor.  

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   
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Reamintim că pentru dezvoltarea 
microîntreprinderilor, cheltuielile eligibile 
aferente proiectelor de investiţie vor fi 
rambursate în proporţie de 100% din fonduri 
publice! 

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, prin 
experţii săi din Slobozia, a prezentat 
participanţilor activitatea instituţiei, 
programele cu finanţare de la bugetul de stat 
ce sunt operaţionale în acest moment, 
precum şi importanţa cunoaşterii prevederilor 
legilor menţionate, atât în ceea ce priveşte 
accesarea cu succes a fondurilor 
nerambursabile, cât şi în vederea evitării 
sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 12/1990.  

Boldeşti-Scăeni (jud. Prahova), 27 iulie 2010 
 

În aceeaşi zi, la Boldeşti-Scăeni, 
judeţul Prahova, experţii din cadrul Biroului 
Judeţean Prahova al ADR Sud Muntenia au 
organizat o întâlnire cu reprezentanţii 
societăţilor comerciale din oraş pentru a-i 
informa despre posibilităţile de finanţare 
oferite prin Regio pentru sectorul lor de 
activitate. Pentru a veni în sprijinul 
potenţialilor beneficiari cu posibilităţi de 
finanţare cât mai variate, la acest seminar au 
participat şi colegii de la OTIMMC Ploieşti, 
care au prezentat programele cu fonduri 
nerambursabile de la bugetul de stat 
gestionate de oficiu. De asemenea, la acest 
eveniment au participat şi reprezentanţi 
locali ai Fondului Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru IMM-uri.  

În data de 28 iulie au avut loc două 
întâlniri cu potenţialii beneficiari, şi anume la 
Alexandria, judeţul Teleorman, şi la Bolintin-
Vale, judeţul Giurgiu. La aceste seminarii s-a 
prezentat situaţia proiectelor depuse pe 
Programul Operaţional Regional la data de 26 

iulie 2010, etapele cererii de finanţare şi tipul 
de societăţi şi activităţi eligibile pentru a 
obţine fonduri nerambursabile prin Regio, Axa 
prioritară 4, Domeniile Majore de Intervenţie 
4.1 şi 4.3. 

Titu (jud. Dâmboviţa), 29 iulie 2010 
 

În data de 29 iulie au fost organizate 
ultimele două seminarii de informare din 
această caravană demarată de ADR Sud 
Muntenia cu scopul de a impulsiona 
depunerea de proiecte eligibile pentru a 
obţine finanţare nerambursabilă prin Regio, 
de această dată pentru reprezentanţii 
mediului de afaceri din municipiul 
Câmpulung, judeţul Argeş, şi din oraşul Titu, 
judeţul Dâmboviţa. 
 

AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  eessttee  OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  
ppeennttrruu  RReeggiioo  şşii  aarree  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  
iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  PPeennttrruu  mmaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  
ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăăţţiillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddiinn  RReeggiioo  şşii  ppeennttrruu  
ccoonnffiirrmmaarreeaa  ppaarrttiicciippăărriiii  llaa  uunnuull  ddiinn  sseemmiinnaarriiiillee  ccee  ssee  vvoorr  
oorrggaanniizzaa  îînn  SSuudd  MMuunntteenniiaa  ccoonnttaaccttaaţţii  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree::  
00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677,,  ee--
mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo;;  ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..  
 
 
 

Semnarea contractului de finanţare a 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Dâmboviţa” 
 - Târgovişte, 27 iulie 2010 –          

 

În data de 27 iulie, domnul Liviu 
Muşat, directorul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a 
participat la evenimentul de semnare a 
contractului de finanţare a proiectului 
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa”. 
Ceremonia a avut loc la Târgovişte, în Sala 

mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
mailto:comunicare@adrmuntenia.ro�


 
 

3 
  
 

Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, şi  
s-a desfăşurat în prezenţa prim-ministrului 
Emil Boc şi a ministrului Mediului şi 
Pădurilor, László Borbély.  

 

Valoarea totală a investiţiei, cea mai 
mare de până în acest moment derulată la 
nivelul judeţului Dâmboviţa din fonduri 
structurale, este de 104,2 milioane de euro 
(77,5% de la Uniunea Europeană, prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu, 
11,9% de la bugetul central, 1,8% de la 
bugetul local şi 8,8% de la Compania de Apă 
Târgovişte). 

Cu acest prilej, preşedintele 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Florin 
Popescu, a oferit celor prezenţi câteva 
detalii despre această investiţie deosebit de 
importantă pentru judeţ: „Aplicaţia a fost 
aprobată la Bruxelles pe 4 iunie, iar astăzi 
în judeţ se semnează cea mai mare 
investiţie europeană din judeţul Dâmboviţa 
la acest moment. Urmează licitaţia pentru 
alegerea operatorului, proiectantului, 

consultantului. Vor fi zece licitaţii pentru 
selecţia celor care vor executa lucrările de 
construcţie, licitaţii ce vor fi internaţionale. 
În luna august vom demara procedurile de 
achiziţii publice pentru două lucrări de 
execuţie. Este vorba de staţia de epurare de 

la Târgovişte şi reabilitarea reţelelor de 
canalizare din oraşul Titu. Totodată, vom 
selecta proiectantul şi consultantul precum 
şi dirigintele de şantier pentru derularea în 
bune condiţii a întregii investiţii pentru că 
suntem conştienţi că nu este de joacă cu 
banii europeni şi de aceea vreau să derulăm 
în bune condiţii licitaţiile, aşa cum s-au 
făcut şi până acum”. 

Prim-ministrul Emil Boc, aflat la a 
treia vizită în judeţul Dâmboviţa în acest 
an, şi-a exprimat convingerea cu privire la 
finalizarea în bune condiţii a proiectului de 
extindere şi reabilitare a infrastructurii de 
apă: „Cred că aici sunt şanse ca proiectul să 
fie finalizat la termen, iar România să nu 
piardă niciun euro. Şi când spun asta mă 
bazez pe programul anterior ce are ca 
termen de finalizare 31 decembrie 2010. 
91% din lu-
crările ce 
privesc pro-
iectul de ma-
nagement al 
deşeurilor 
este realizat. 
Sunt condiţii 
bune şi am convingerea că nu vom avea 
probleme cu acest proiect european extrem 
de important pentru ce înseamnă 
Târgovişte, pentru ce înseamnă Dâmboviţa, 
oamenii care locuiesc aici şi, nu în ultimul 
rând, capacitatea ţării de a utiliza aceşti 
bani europeni în interesul nostru. Spun asta, 
în contextul în care de implementarea unui 
proiect de 140 de milioane de euro vor 
beneficia aproximativ 172.000 de oameni”. 

La rândul său, ministrul Mediului şi 
Pădurilor, László Borbely, a evidenţiat 
importanţa atragerii de fonduri europene: 
„Este al 14-lea proiect pe apă pe care îl 
semnăm pe POS-ul de Mediu, fiind unul 
dintre cele mai mari ca valoare. În 
momentul de faţă România este pe primul 
loc la nivelul Uniunii Europene. Am semnat 
cele mai multe proiecte dintre toate ţările 
Uniunii Europene. Ca şi valoare avem 
aprobate de la Uniunea Europeană 2,5 
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miliarde de euro. Greul acum începe, 
pentru că trebuie implementate. Am avut 
mai multe analize şi la nivelul guvernului, 
cum să absorbim mai mulţi bani de la 
Uniunea Europeană.(...) Dâmboviţa este 
primul judeţ care la sfârşitul anului 2010 va 
avea finalizat sistemul integrat de 
management al deşeurilor derulat prin 
programul ISPA.”. Pentru a observa modul 
cum se derulează primul proiect funcţional, 
la nivel de ţară, în domeniul gestionării 
deşeurilor prin circuit judeţean integrat, 
ministrul Mediului, László Borbely, alături 
de preşedintele Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa, Florin Popescu, s-a deplasat la 
groapa ecologică de gunoi de la Aninoasa, 
unde a fost informat cu privire la stadiul 
execuţiei lucrărilor şi la oportunităţile de 
extindere a investiţiei în domeniul 
deşeurilor industriale. De asemenea, 
preşedintele CJ Dâmboviţa, Florin Popescu, 
a evidenţiat faptul că proiectul 
„Reabilitarea colectării, transportului, 
tratării şi depozitării deşeurilor solide în 
judeţul Dâmboviţa” înseamnă crearea a 
aproximativ 500 de noi locuri de muncă la 
nivelul judeţului, atât pentru forţa de 
muncă necalificată, cât şi pentru cei cu 
studii superioare. 

Alături de numeroase clarificări 
privind programele şi strategiile în derulare 
la nivel de Executiv, prim–ministrul Emil Boc 
a venit în Dâmboviţa cu veşti bune pentru 
judeţ: alocarea a 14 milioane de lei pentru 
refacerea infrastructurii afectate de 
alunecarea de teren, produsă în urmă cu 
aproximativ jumătate de an, în zona Malu 
cu Flori. 
 
 

   

EEE vvv eee nnn iii mmm eee nnn ttt eee    vvv iii iii ttt ooo aaa rrr eee   

  

SSeessiiuunnee  ddee  iinnffoorrmmaarree  ppeennttrruu  mmaassss--mmeeddiiaa      
 

 

Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului va organiza în această toamnă o 
nouă sesiune de informare destinată 

reprezentanţilor mass-media. Astfel, în 
perioada septembrie – octombrie 2010 se vor 
organiza vizite la proiecte de succes din cele 
opt regiuni de dezvoltare unde se 
implementează Programul Operaţional 
Regional 2007-2013.  

 
 

   

III nnn fff ooo RRR eee ggg iii ooo   

  

FFoonndduurrii  RReeggiioo  ppeennttrruu  eecchhiippaammeennttee  ddee  
iinntteerrvveennţţiiee  îînn  ssiittuuaaţţiiii  ddee  uurrggeennţţăă!!  

 
 

La sfârşitul lunii iunie 2010 s-a semnat 
contractul de finanţare pentru proiectul 
„Achiziţie echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă şi pentru acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă şi a primului ajutor 
calificat, în Regiunea Sud Muntenia”.  

Sursă: http://www.olteniteanul.ro/2009/10/aplicatie-isu-la-o-scoala-din-oltenita 

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud 
Muntenia”, în calitate de beneficiar al 
proiectului, a semnat, împreună cu 
reprezentanţii Autorităţii de Management 
pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului şi ai ADR Sud 
Muntenia, în calitate de Organism 
Intermediar pentru POR, contractul de 
finanţare, prin care va obţine fonduri 
nerambursabile din Regio, Axa prioritară 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 
3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă”.  

Valoarea totală a proiectului este de 
49.995.241,98 lei, din care:  
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- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 
35.696.437,12 lei; 
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 
naţional: 5.459.455,09 lei;  
- co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului: 
839.916,17 lei. 
 

Durata de implementare a proiectului 
este de 12 luni. 

Obiectivul general al acestui proiect 
este creşterea calităţii serviciilor pentru 
siguranţă publică şi de asistenţă medicală în 
situaţii de urgenţă şi dezastre majore, 
urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări 
economice şi sociale durabile şi echilibrate 
teritorial, la nivelul regiunii Sud Muntenia, 
prin creşterea gradului de siguranţă a 
populaţiei, indiferent de localizarea 
aşezămintelor umane. Obiectivul specific îl 
constituie îmbunătăţirea calităţii de răspuns 
în situaţii de urgenţă la nivelul regiunii, prin 
reducerea timpului de intervenţie pentru 
acordarea primului ajutor calificat şi pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent 
de locul acesteia.  

Sursă: http://www.olteniteanul.ro/2009/10/aplicatie-isu-la-o-scoala-din-oltenita 
 

În vederea utilizării eficiente a 
echipamentelor achiziţionate de Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de 
Urgenţă Sud Muntenia”, prin intermediul 
prezentului proiect, acestea vor fi date spre 
folosinţă Inspectoratelor judeţene pentru 
situaţii de urgenţă din regiunea Sud 
Muntenia. Modalitatea propusă pentru 
transferul echipamentelor este încheierea de 
contracte de comodat între Asociaţie şi 
utilizatorul final, având la bază o hotărâre a 
Adunării Generale a membrilor Asociaţiei, 
prin care se vor reglementa aceste aspecte.  

 
 
 
 
 
 

   
  

RReessttaauurraarreeaa  aannssaammbblluulluuii  mmeeddiieevvaall  aall  ffoosstteeii  
MMâânnăăssttiirrii  AAppoossttoollaacchhee  ccuu  ffoonndduurrii  RReeggiioo!!  

 
 

În data de 28 iulie 2010 s-a semnat cel 
de-al doilea contract din regiunea Sud Muntenia 
ce are ca obiectiv restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural.  

Astfel, Parohia Apostolache, în calitate 
de beneficiar de fonduri nerambursabile Regio, 
a devenit beneficiarul  contractului de finanţare 
pentru proiectul „Restaurarea şi punerea în 
valoare a ansamblului medieval al fostei 
Mânăstiri Apostolache”.  

Proiectul este finanţat din Programul 
Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 
5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimo-
niului cultural, precum şi crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe” şi are o valoare totală 
de 12.926.435,20 lei. Valoarea totală eligibilă 
a proiectului este de 9.578.570 de lei, din care  
asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 
este în valoare de 9.386.998,60 lei, iar 
contribuţia beneficiarului este de 191.571,40 
lei. 
  Proiectul se va derula pe o perioadă de 
47 de luni şi are ca obiectiv general creşterea 
importanţei turismului cultural-religios de pe 
Valea Cricovului, prin restaurarea şi conservarea 
ansamblului medieval al fostei Mânăstiri 
Apostolache din judeţul Prahova. Lucrările de 
restaurare şi conservare ce se vor executa la 
Complexul Apostolache vor viza biserica fostei 
mânăstiri, casa parohială, zidul de incintă, 
anexa gospodărească şi aleile carosabile şi 
pietonale.  

Obiectivele proiectului vizează: 
* Creşterea cu 900 a numărului de turişti atraşi; 
* Restaurarea unei suprafeţe de 1.960 mp a 
obiectivului de patrimoniu; 
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* Amenajări peisagistice de 3.842 mp; 
* Crearea a 10 de locuri de muncă temporare şi 
a 10 locuri de muncă permanente; 
* Amenajarea a 20 de locuri de parcare. 

Ansamblul fostei Mânăstiri Apostolache, 
monument de arhitectură, înscris în lista 
monumentelor istorice din judeţul Prahova, este 
atestat la mijlocul secolului al XVII-lea. Acest 
ansamblu a fost realizat în vremea domnitorului 
Matei Basarab începând cu mijlocul secolului al 
XVII-lea şi finalizat în a doua jumătate a acestui 
secol, ctitor fiind comisul Apostolache.  

Contractul de finanţare semnat pe 28 
iulie 2010 reprezintă o contribuţie substanţială 
la păstrarea identităţii culturale, fapt ce 
conduce implicit la revigorarea socio-economică 
a regiunii prin dezvoltarea zonelor turistice, 
zonelor de cazare şi de agrement. În acest 
context, prin valorificarea patrimoniului 
cultural-religios se vor resuscita activităţile 
meşteşugăreşti, prelucrarea lemnului, arta 
decorării, pictura pe sticlă, dar şi manifestări 
etno-culturale religioase tradiţionale. Prin 
această investiţie se doreşte refacerea traseului 
turistic de pe Valea Cricovului, ce va pune în 
valoare o zonă bogată în vestigii istorice.  

 
 

   

BBrraanndduull  ttuurriissttiicc  aall  RRoommâânniieeii    
aa  ffoosstt  llaannssaatt  llaa  SShhaanngghhaaii  

 

 

Ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, doamna Elena Udrea, a lansat 

brandul turistic al 
României, în data de 
29 iulie a.c., în cadrul 
Zilei României la Expo 
2010 Shanghai.  

În ceea ce 
priveşte identitatea 
vizuală a brandului 
turistic, aceasta este susţinută de un element 
grafic puternic ancorat în natura şi tradiţia 
românească, completat de o invitaţie adresată 
publicului ţintă. Simbolul grafic sugerează 
varietatea formelor de relief specifice României 
şi trimite la elementele primordiale pamânt-
apă, natură sălbatică, aventură, dinamism. 
„Explore the Carpathian Garden” se constituie 
într-o invitaţie adresată tuturor celor care 
doresc să descopere „cărări neumblate” cu 
natură neatinsă, cultură autentică şi tradiţii 
străvechi. 

Proiectul de brand iniţiat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului este finanţat 
din fonduri europene prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 şi are ca 
obiectiv crearea unei imagini pozitive şi 
creşterea atractivităţii României în străinătate. 
În acelaşi timp, proiectul urmăreşte atingerea 
obiectivelor specifice stabilite prin Master 
Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 
2007-2026: dezvoltarea durabilă a turismului 
autohton, recunoaşterea domeniului ca factor 
cheie în cadrul economiei, iniţierea unui proces 
de conştientizare a populaţiei României cu 
privire la atracţiile turistice ale ţării şi 
stimularea dorinţei de a le face cunoscute 
oaspeţilor. 

Cu această ocazie, ministrul Elena 
Udrea a declarat următoarele: „România, ca 
destinaţie turistică, are nevoie să se afirme 
pe plan mondial, să se distingă şi să devină 
memorabilă; de aceea, realizarea acestui 
brand devenise imperativă”.  

Brandul turistic al României, realizat de 
asocierea THR-TNS, a fost conceput pe baza 
unei ample cercetări de piaţă desfăşurate în 
România şi în cele opt pieţe principale pentru 
turismul românesc, respectiv Germania, Marea 
Britanie, Italia, Rusia, Austria, SUA, Franţa şi 
Ungaria. Studiul include două componente: una 
calitativă şi alta cantitativă, cuprinzând 10.800 
de interviuri telefonice, 90 de interviuri 
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directe, două focus grupuri, cinci workshop-uri 
cu echipa de proiect şi trei branding council-uri.  

Concluziile cercetărilor au evidenţiat 
cele mai competitive şase produse turistice ale 
României: circuitele culturale, turismul în 
natură, turismul rural, pachetele tip city break, 
turismul activ şi de aventură, turismul balnear 
şi wellness. În acelaşi context s-a stabilit că 
principalele avantaje competitive ale României 
sunt natura şi peisajele neatinse (lanţul 
Carpaţilor, Delta Dunării), unicitatea 
patrimoniului cultural (site-urile înscrise în 
patrimoniul UNESCO), precum şi autenticitatea 
culturii şi a stilului de viaţă. 

 

Elena Udrea a subliniat că este mai 
eficient să canalizăm investiţiile către zonele ce 
s-au dovedit a deţine un potenţial major. 
Zonele ce vor reuşi să îşi păstreze caracterul, 
autenticitatea şi modul tradiţional de viaţă vor 
trezi interesul mai multor segmente de 
potenţiali vizitatori, ţinând cont de faptul că pe 
piaţa internaţională se remarcă două tendinţe 
importante: de sofisticare a gustului turiştilor, 
aflaţi în căutare de experienţe deosebite, 
precum şi creşterea numărului celor care 
optează pentru vacanţe în care arta, cultura, 
istoria, educaţia şi spiritualitatea joacă un rol 
important. 

Grupul ţintă vizat este reprezentat de 
călătorii cu discernământ, dispuşi să întreprindă 
eforturi suplimentare pentru a ajunge în locuri 
neexplorate şi să evadeze din zonele 
aglomerate de turismul de masă.  

Este important ca autorităţile publice 
locale, operatorii din turism şi toţi ceilalţi 
factori implicaţi să-şi asume sarcina de a 
dezvolta şi promova produsele turistice.  

După lansarea internaţională a brandului 
va urma campania de comunicare şi promovare 
a României ca destinaţie turistică, mergând pe 
coordonatele oferite de cercetarea efectuată pe 
pieţele ţintă şi folosind identitatea vizuală 
aferentă brandului. 

 
   

III nnn fff ooo AAA MMM    PPP OOO RRR   

••  MMooddiiffiiccaarreeaa  ccootteeii  ddee  TTVVAA  
 

 

 Pentru modificarea TVA-ului din 
cadrul bugetului se va avea în vedere cota 
TVA de 19% ce a fost aplicată de la începerea 
implementării proiectului până la data de 30 
iunie 2010 şi modificarea acesteia la 24% după 
data de 1 iulie 2010, această modificare fiind 
corelată cu contractele ce se află în derulare 
sau ce se vor încheia. 

  
  

  

••  IInnssttrruuccţţiiuunneeaa  AAMM  PPOORR  nnrr..  5544,,  pprriivviinndd  
mmăăssuurraarreeaa  iinnddiiccaattoorruulluuii  „„llooccuurrii  ddee  mmuunnccăă  
ccrreeaattee””  sseeppaarraatt,,  ppee  bbăărrbbaaţţii  şşii  ffeemmeeii  
 
  

 Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional (AM POR) a 
emis Instrucţiunea nr. 54, ce vizează 
obligativitatea beneficiarilor de a transmite 
datele referitoare la indicatorul locuri de 
muncă create, separat pentru bărbaţi şi 
femei.  
 Începând cu data de 2 august 2010, 
pentru a se asigura informaţiile şi datele 
necesare realizării unei analize calitative care 
să răspundă cerinţelor DG Regio, precum şi 
pentru a se asigura o înregistrare corectă a 
datelor în Sistemul Unic de Management al 
Informaţiilor CSNR 2007 - 2010, cele opt 
Organisme Intermediare pentru Programul 
Operaţional Regional vor informa beneficiarii 
contractelor încheiate despre obligativitatea 
furnizării datelor privind locurile de muncă, 
separat pentru bărbaţi şi pentru femei, atunci 
când rezultatele proiectului sunt măsurate şi 
prin indicatorul locuri de muncă create. 
 Documentul integral este publicat pe 
site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia - http:// regio.adrmuntenia.ro, 
la secţiunea Clarificări utile/Prevederi 
aplicabile potenţialilor beneficiari, link: 
http://regio.adrmun-tenia.ro/prevederi-
aplicabile-potentialilor-beneficiari-p13.html, 
dar şi la secţiunea dedicată beneficiarilor – 
link: http://regio. adrmuntenia.ro/prevederi-
aplicabile-benefi-ciarilor-p14.html. 

http://regio.adrmun-tenia.ro/prevederi-aplicabile-potentialilor-beneficiari-p13.html�
http://regio.adrmun-tenia.ro/prevederi-aplicabile-potentialilor-beneficiari-p13.html�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
– 30 IULIE 2010 - 

 
Până la data de 30 iulie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 425 de 
proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional) şi Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti. 
Din cele 425 de proiecte depuse şi PIDU-ul municipiului Piteşti, 89 au fost respinse, patru au fost retrase de 
aplicanţi. Situaţia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se află în diferite etape ale 
procesului de evaluare, este următoarea: 
 
AXA PRIORITARĂ 1 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere (buget 194 milioane de euro) 
 

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” (buget 
38,80 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – impreună cu opt 
cereri de finanţare din care: trei se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii şi pentru cinci au fost 
solicitate proiectele tehnice.  
 
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 mil. euro) 
au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, conţinând 35 de cereri de finanţare. 
Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanţare), trei cereri de finanţare au 
fost respinse, pentru patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 cereri de finanţare) sunt în precontractare, 
iar cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanţare). 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 

 
AXA PRIORITARĂ 2

NNoottăă::  TTooaattee  cceellee  1100  pprrooiieeccttee  rreessppiinnssee  şşii  pprrooiieeccttuull  rreettrraass  ddee  aapplliiccaanntt  aauu  ffoosstt  uulltteerriioorr  rreeddeeppuussee,,  ffiiiinndd  îînn  pprreezzeenntt  ffiiee  îînn  ddiiffeerriittee  
eettaappee  aallee  pprroocceessuulluuii  ddee  eevvaalluuaarree,,  sseelleeccţţiiee  şşii  ccoonnttrraaccttaarree,,  ffiiee  sseemmnnâânndduu--ssee  ddeejjaa  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannţţaarree..  

: 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 milioane de euro)  
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, 
inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură. 
Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse şi 1 proiect retras de aplicant. Valoarea totală 
solicitată prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 milioane de euro.  
Din cele 28 de proiecte rămase, 13 proiecte sunt în rezervă, iar pentru 15 s-au semnat contractele de finanţare. 
 

DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  aaxxee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  1111..0033..22000099,,  oorraa  1166::3300..  
  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B, 
km 0+000 - km 19+000, Ciochina – Orezu - Raşi Judeţul Ialomiţa 36.462.900,65 29.423.908,41 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în 
staţiunea balneară Amara Oraşul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10 

Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al 
municipiului Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 88.789.047,00 70.273.252,50 

Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene 701, DJ 
401A şi DJ 711A, pe traseul Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – 
Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari 

Judeţul Dâmboviţa 66.894.836,12 53.968.478,48 

Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – Gratia - Poieni 
– Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca - 
Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km) 

Judeţul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38 

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 301, 
tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578 Judeţul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80 

Modernizare DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina, în 
vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de 
turism, km 0+000 – 19+840, L=19,840 km 

Judeţul Argeş 51.142.578,38 41.351.925,62 

Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – 
Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea Judeţul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62 
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îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 
0+000 – 9+550, L=9,550 km 
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, 
oraş Mizil, judeţul Prahova UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47 

Reabilitare DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu – 
Şirna – Hăbud – Crivăţu (DN 1A) km 0+000 – km 24+020, 
judeţul Prahova, km 24+020 – km 30+120, judeţul 
Dâmboviţa 

Parteneriatul dintre 
UAT Judeţul 
Prahova şi UAT 
Judeţul Dâmboviţa 

45.802.088,03 37.647.805,82 

Modernizarea DJ 703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleţ – 
Brădetu – Poienile Vâlsanului, în vederea îmbunătăţirii şi 
dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, 
L=24,778 km 

Judeţul Argeş 46.020.473,81 37.926.152,00 

Îmbunătăţirea accesului la reţeaua rutieră europeană de 
transport TEN-T7 în judeţul Călăraşi, prin reabilitarea şi 
modernizarea DJ 201B, km 19+000 - km 39+950, pe 
traseul limita jud. Ialomiţa - Valea Argovei, şi DJ 303, km 
26+294 - km 48+278, pe traseul Valea Argovei - 
Mânăstirea 

Judeţul Călăraşi 44.944.350,96 36.974.362,74 

Modernizare Calea Daciei Consiliul Local 
Câmpina 25.477.127,02 20.308.570,08 

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ303, 
tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 55.557.533, 56 45.705.002,00 

Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti - Băbăiţa, km 
17+400 - km 58+000 Judeţul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

TOTAL  - lei - 731.159.109,66 592.740.864,59 

 
AXA PRIORITARĂ 3:  
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenţie: 
 

Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
– alocare regională 24,21 milioane de euro. 
Au fost depuse 12  proiecte, din care 10 proiecte sunt în rezervă, un proiect se află în etapa precontractuală, iar 
un contract a fost semnat. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 48,72 
milioane de euro. 
 

NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0099..22000099,,  oorraa  
1166::0000..  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi 

Judeţul 
Călăraşi 19.783.631,62 14.809.448 

TOTAL  - lei - 19.783.631,62 14.809.448 
 

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro. 
Au fost depuse 34 de proiecte, din care: un contract a fost semnat, un proiect a fost retras de aplicant, patru 
proiecte au fost respinse, patru proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 22 de proiecte 
se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar două sunt în etapa precontractuală (analiza PT şi vizita la faţa 
locului), valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 15,23 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Amenajare Centrul Comunitar al Persoanelor în 
vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337 

TOTAL  - lei - 1.045.015,00 823.337 
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Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 milioane de euro. A fost depus un proiect, ce s-a 
semnat. Asistenţa financiară solicitată prin acest proiect este de aproximativ 10,15 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea 
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii 
de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud 
Muntenia 

Asociaţia de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
„Situaţii de urgenţă 
Sud Muntenia" 

49.995.241,98 41.155.892,21 

TOTAL  - lei - 49.995.241,98 41.155.892,21 
 
Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare 
regională 39,73 milioane de euro.  
Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 13 contracte de finanţare sunt semnate, opt 
proiecte se află în etapa de contractare, două proiecte sunt în etapa de vizită la faţa locului, şapte proiecte sunt în 
etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de finanţare revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară/rezerve, şase proiecte au fost respinse, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru 
toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro. 
 

NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  1144..0099..22000099,,  oorraa  1166::0000..  
  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul 
Naţional „Constantin Carabella” (corp A+B), 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 10.305.346,07 8.471.678,00 

Modernizare cămine, modernizare sală de 
festivităţi, amenajare bază sportivă – Liceul 
Teoretic „Iancu C. Vissarion”, oraş Titu 

Oraşul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01 

Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Voineşti, jud. Argeş 

Consiliul Local 
Lereşti 

2.162.459,38 1.723.987,58 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Pojorâta, jud. Argeş 

Consiliul Local 
Lereşti 

 
727.056,29 

 
588.818,30 

Mansardare corp existent Liceul de arte „Bălaşa 
Doamna” din municipiul Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

Reabilitare şi mansardare corp vechi, reabilitarea 
bazei sportive - Şcoala nr. 2 Titu 

Oraşul Titu 
 

7.139.282,12 5.710.574,66 

Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Generală 
cu clasele I - VIII, sat Râca, comuna Râca, judeţul 
Argeş 

Consiliul Local 
Râca 

1.941.023,74 1.540.201,72 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale - Şcoala cu 
clasele I - VIII „Paul Bănică” din Municipiul 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

7.790.229,86 6.421.824,64 

Construire şcoală cu 22 săli de clasă şi reabilitare şi 
modernizare clădire internat la Grupul Şcolar „Goga 
Ionescu” din oraşul Titu, jud. Dâmboviţa 

Unitatea 
administrativ-
teritorială Oraşul 
Titu 

6.904.561,42 4.558.975,85 

Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I - VIII 
Brăteşti, comuna Albeştii de Argeş, judeţul Argeş 

Comuna Albeştii de 
Argeş 

2.108.056,47 1.645.639,52 
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Reabilitare, modernizare şi extindere a Liceului Teoretic 
ION GHICA, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

Consolidare cu demolare parţială Colegiul Naţional 
Unirea din Municipiul Turnu Măgurele, judeţul 
Teleorman 

Consiliul Local 
Turnu Măgurele 

12.496.349,87 10.209.401,86 

TOTAL  - lei - 75.82.605.916,31       65.732.217,58 

 
AXA PRIORITARĂ 4:  
Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local  
 
Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală – alocare regională 38,27 milioane de euro.  
S-au depus 15 proiecte, două proiecte au fost retrase de către aplicant, un proiect a fost respins, două contracte 
de finanţare au fost semnate, opt proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi două proiecte se află 
în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 
aproximativ 32,67 milioane de euro. 
 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Centru Multifuncţional de dezvoltare 
a afacerilor 

S.C. Camion Logistic S.R.L., 
com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu 15.377.529,99 8.506.947 

Lucrări de modernizare a 
infrastructurii la S.C. MORENI PARC 
INDUSTRIAL S.A. 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 50.403.568,50 17.872.914 

TOTAL  - lei - 65.781.098,49 26.379.861 

 
Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de 
noi activităţi – alocare regională 33,50 milioane de euro.  
NICIUN PROIECT DEPUS. 
 
Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 
milioane de euro. 
În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de 
finanţare în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă 
solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea 
contractului, iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finanţare. 
PPee  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  
ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””..  CCeerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ppoott  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  pprreecciizzaattee  îînn  gghhiidd,,  îînncceeppâânndd  ccuu  
ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099,,  iiaarr  aallooccaarreeaa  ffiinnaanncciiaarrăă  ddiissppoonniibbiillăă  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  cceerreerree  ddeesscchhiissăă  ddee  pprrooiieeccttee  eessttee  ddee  2277,,2288    mmiill..  
eeuurroo..  
  

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 73 de proiecte, din care 15 proiecte au fost 
respinse. În momentul de faţă, 43 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, trei proiecte sunt 
în etapa precontractuală, 12 proiecte sunt în etapa de verificare preliminară a cererii de finanţare, cu o valoare 
totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 9,31 milioane de euro. 
 
AXA PRIORITARĂ 5:  
Dezvoltarea şi promovarea turismului  
 
Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 milioane de euro.  
Au fost depuse 30 de proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, patru au 
fost respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, 11 proiecte se află în etapa precontractuală, 12 
proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile 
solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,92 milioane de euro. 
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NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  oorraa  1122::0000.. 

  
Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din 
FEDR este de 32,87 milioane de euro (două sesiuni de depunere de proiecte). 
PPee  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  rreeggiioonnaallee  ddee  2222,,117777  
mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
PPee  ddaattaa  ddee  2255  ffeebbrruuaarriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ddeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  
ssuussppeennddaattăă..  
  

Până la termenele limită au fost depuse 32 de proiecte (13 până la termenul limită de 19.12.2008 şi 19 începând cu 
23.11.2009 până la 25.02.2010 inclusiv), din care: 10 proiecte au fost respinse, 16 proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, un proiect se află în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, un proiect a fost 
retras, iar pentru patru proiecte s-au semnat contractele de finanţare. Proiectele aflate în diferite stadii de 
evaluare şi contractele semnate au o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile solicitate de aproximativ 
72,69 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Modernizare prin extindere şi transformare 
cabana Valea cu Peşti în complex turistic şi 
agrement 4 stele 

S.C. Valea cu Peşti S.A., 
Arefu, jud. Argeş 16.856.816,00 8.840.093,74 

Reabilitarea parcului balnear din staţiunea 
Amara Oraşul Amara  

16.545.748,10 
 

12.967.959,00 
Modernizarea infrastructurii de turism a 
S.C. Resalcom S.A. în vederea diversificării 
serviciilor turistice 

S.C. RESALCOM S.A., 
Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

 
14.188.605,53 

 
7.752.171,45 

Modernizarea infrastructurii şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice în staţiunea 
Buşteni 

Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

TOTAL  - lei - 62.788.563,05 34.346.219,68 
 

Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro.  
Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI 5.3 al POR, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Poarta C, Sector 1, 
Bucureşti, 010873, Director: Gabriela Elena BOSTĂNESCU, e-mail: gabriela.bostanescu@mturism.ro, site 
www.turism.gov.ro. 
 
AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  eessttee  OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  ppeennttrruu  RReeggiioo  şşii  aarree  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  
iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăăţţiillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddiinn  RReeggiioo  ppuutteeţţii  
oobbţţiinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrţţiiii  SSeerrvviicciiuulluuii  CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  
00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo.. 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului 
Medieval al Fostei Mânăstiri Vărbila 

Parohia Vărbila, com. 
Iordăcheanu, jud. 
Prahova 

 
8.214.351,04 

 
6.656.946,88 

Reabilitarea patrimoniului cultural din staţiunea 
Buşteni Oraşul Buşteni 2.128.409,71 1.552.435,27 

Restaurare şi punere în valoare a ansamblului 
medieval al fostei Mânăstiri Apostolache 

Parohia Apostolache, 
jud. Prahova 

12.926.435,20 9.386.998,60 

TOTAL  - lei - 23.269.195,95 17.596.380,75 

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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AAssiisstteennţţăă  mmeeddiiccaallăă  ggrraattuuiittăă  llaa  ddoommiicciilliiuu  
Un nou serviciu medical de urgenţă va intra în 

funcţiune în Argeş de la 1 august. Astfel, pacienţii 
care au urgenţe uşoare şi care nu necesită transportul 
la spital vor fi îngrijiţi acasă, gratuit. Dacă până acum 
bolnavii care sufereau de dureri de rinichi sau de fiere, 
aveau febră, migrene sau nevralgie erau nevoiţi să 
aştepte cel puţin 30 de minute până venea ambulanţa, 
de la 1 august medicul va sosi la domiciliul lor în doar 
câteva minute. În acest scop va fi înfiinţată o linie de 
gardă specială pentru urgenţele uşoare, ce nu pun 
viaţa pacienţilor în pericol, medicul de la ambulanţă 
fiind disponibil atunci când medicii de familie şi 
policlinicile nu sunt disponibile, adică în intervalul orar 
20.00 – 08.00. 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş a 
alocat şi o maşină de intervenţie mică pentru astfel de 
solicitări, care să se strecoare prin aglomeraţia din 
oraş pentru a ajunge cât mai repede la pacient. Este 
vorba de un Fiat Punto ce are toate dotările necesare, 
de la defibrilator, EKG, trusă de resuscitare, tub de 
oxigen şi altele pentru orice urgenţă ar putea apărea. 
„Avem cel puţin şase astfel de solicitări pe zi şi ne 
costă mai puţin decât să deplasăm o ambulanţă mare, 
de tip C, cu medic, asistent şi ambulanţier, iar 
pacientul rămâne la domiciliu. Aşa cazul îl preia 
medicul şi rămân celelalte maşini pentru urgenţele 
primare”, explică dr. Tudor Ionescu, directorul general 
al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş.  

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//bbrraaiillaa//AAssiisstteennttaa--mmeeddiiccaallaa--ggrraattuuiittaa--
ddoommiicciilliiuu__00__330077776699337755..hhttmmll  
                                            

        ◊◊  
  

  
  

ZZiiuuaa  IImmnnuulluuii  NNaaţţiioonnaall  llaa  CCăăllăărraaşşii  

 În data de 29 iulie 2010, la ora 13:00, pe 
platoul din faţa Instituţiei Prefectului judeţul Călăraşi a 
avut loc evenimentul ocazionat de sărbătorirea Zilei 
Imnului Naţional al României.  

Mesajul prefectului Niculae Enciu, cu ocazia 
Zilei Imnului Naţional al României: 

În aceste vremuri dificile, când societatea 
românească pare preocupată mai mult de asigurarea 
traiului pentru ziua de mâine, de locurile de muncă şi 
de confruntările politice, apariţia unor momente 
precum cel de astăzi, care să ne unească şi să ne 
arate că avem şi lucruri în comun, ne aduce tuturor o 
clipă de linişte şi ne îndeamnă să medităm la noţiunea  
de ţară, de patriotism, la respectul pentru ceea ce 
înseamnă ROMÂNIA. Cinstim această zi, deoarece 
pentru noi, toţi românii, indiferent de culoarea politică,  

 
etnie, religie sau naţionalitate, 29 iulie reprezintă ZIUA 
IMNULUI NAŢIONAL.  

Se cuvine să ne aducem aminte că 
„Deşteaptă-te, române!” a fost interpretat, pentru 
prima dată, în timpul Revoluţiei din 1848. El a 
reprezentat atunci o chemare spre emancipare 
naţională şi social-politică a tuturor românilor. 

Îmi doresc şi vreau să cred că IMNUL 
„Deşteaptă-te, române!” reprezintă şi acum, pentru 
noi, pentru toţi românii, chemarea către un efort 
conjugat al nostru al tuturor, pentru modernizarea 
României. 

La Mulţi Ani, călărăşeni, La Mulţi Ani, români 
şi să ne ajute Dumnezeu să depăşim cât mai uşor 
această perioadă destul de dificilă din viaţa naţiunii 
noastre, să avem înţelepciunea să înţelegem că 
ROMÂNIA înseamnă mai mult decât noi, cei care 
suntem, mai mult decât cei care au fost! 
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ddiinnccaallaarraassii..rroo//zziiuuaa--iimmnnuulluuii--nnaattiioonnaall--llaa--ccaallaarraassii//22001100//0077// 
  
  

◊◊  
  
  
  

  

CCeennttrruull  ddee  AAssiisstteennţţăă  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  
DDuurraabbiillăă  şşii  RReessuurrssee  UUmmaannee  

Centrul de Asistenţă pentru Dezvoltare 
Durabilă şi Resurse Umane anunţă începerea proiec-
tului „PhotoVoice:eu-du-us”, pe tema „Dezvoltarea 
solidarităţii şi a toleranţei între tineri” în perioada 26 iu-
lie - 9 august, în localitatea Moroeni, județul Dâmbo-
viţa, la pensiunea Naparis. 

În speranţa de a combate barierele pe care le 
impun diferenţele etnice şi discriminarea, un grup de 
15 tineri români provenind din mediul rural şi din 
comunitatea romă va conlucra cu alţi 15 tineri 
norvegieni, tineri care se confruntă, la rândul lor, cu 
discriminarea imigranţilor. Folosind metoda Photo-
Voice, participanţii vor îmbina situaţii, sentimente şi 
atitudini împotriva discriminării pe care le vor mate-
rializa ulterior într-o expoziţie tematică. Impactul aces-
tei expoziţii va fi dublat de conferinţa de presă, ce va 
avea loc în scopul susţinerii aceleiaşi idei. Proiectul se 
desfăşoară sub egida „Anului European al combaterii 
sărăciei şi al excluziunii sociale” şi este finanţat de 
Comisia Europeană, prin Programul „Tineret în Acţi-

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    
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une”.  Acest schimb de experienţă între tineri îşi 
propune astfel schimbarea atitudinii pe care o au 
tinerii actualmente referitor la diferenţele culturale şi 
îmbunătăţirea relaţiilor dintre aceştia. 
  

SSuurrssăă::  http://www.impactdb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id= 
46:centrul-de-asistenta-pentru-dezvoltare-durabila-si-resurse-umane-caddru-  
  

        ◊◊  
  
  

SSppiittaalleellee  jjuuddeeţţeennee  aauu  ffoosstt  pprreelluuaattee  
      ddee  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeţţeeaann  GGiiuurrggiiuu  
Preluarea managementului asistenţei medi-

cale pentru Spitalul Judeţean Giurgiu, Spitalul de Psi-
hiatrie Vadu-Lat, Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 
şi Spitalul de Boli Infecţioase de la Singureni a fost 
aprobată miercuri, în şedinţă ordinară a Consiliului 
Judeţean Giurgiu. „În situaţia în care pentru spitalele 
din mediul rural mesajul ministrului Sănătăţii a fost 
clar: cele care nu sunt preluate se închid, iar pentru 
Spitalul judeţean un război de uzură dintre noi şi 
minister era în defavoarea asistenţei medicale, am 
ales soluţia amiabilă de preluare a spitalului care la 
nivelul datoriilor nu se prezintă foarte rău, dar, din 
punctul de vedere al lucrărilor investiţiilor, absolut 
necesare pentru acreditare, ridică semne de întrebare 
şi va fi nevoie de eforturi conjugate”, a declarat 
preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Dumitru 
Beianu. Totodată, acesta a lansat şi invitaţia celor 
care pot investi în spitalele din judeţ să facă acest 
lucru.  
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3322550044 
  

◊◊  
  

  
  

AAmmeennaajjaarreeaa  cceelluuii  mmaaii  mmaarree  ppaarrcc  ddiinn  
SSlloobboozziiaa  aa  iinnttrraatt  îînn  lliinniiee  ddrreeaappttăă  

           Primăria Slobozia a demarat lucrările în Parcul 
Tineretului, ce va fi reconfigurat cu 13 miliarde de lei 
vechi, bani câştigaţi pe Fondul de Mediu. Viceprimarul 
Valentin Băcanu spune că toate aleile din parc vor fi 
ecologice, iar noutatea constă în sistemul de irigaţie. 
Proiectul de amenajare a Parcului Tineretului are 
termen de execuţie decembrie 2010, iar contribuţia 
primăriei va fi de aproximativ 6 miliarde de lei vechi, 
restul reprezentând bani nerambursabili pe Fondul de 
Mediu. 
SSuurrssăă::hhttttpp::////wwwwww..gguurraaiiaalloommiitteeii..ccoomm//ssttiirrii//aammeennjjaarreeaa--cceelluuii--  mmaaii--mmaarree--  ppaarrcc--ddiinn--sslloobboozziiaa--aa--
iinnttrraatt--iinn--lliinniiee--ddrreeaappttaa//ccoommmmeenntt--ppaaggee--11//##ccoommmmeenntt--660066  

◊◊  
  

  
BBăăiillee  BBoobbooccii  aarr  ppuutteeaa  ddeevveennii  ffuunnccţţiioonnaallee  

ddooaarr  ccuu  bbaannii  ddee  llaa  UUEE  
           Băile Boboci, situate la peste 30 km de 
Ploieşti, în estul judeţului, celebre altădată pentru 
curele de sănătate, sunt astăzi lăsate în paragină din 
lipsa de fonduri, iar singura speranţă de reabilitare a 

lor este accesarea de fonduri europene. Deşi, ca 
locaţie, Băile Boboci se află pe raza comunei 
Jugureni, din 1989 acestea au fost trecute în 
proprietatea Primăriei Mizil. „Drumul este 
impracticabil cu maşina până la Băi. Totul este lăsat 
în paragină şi neîngrijit.”, ne-a declarat Constantin 
Marcoceanu, primarul comunei Jugureni. „Acolo mai 
este şi un sit arheologic şi o biserică veche cu valoare 
istorică, reabilitată printr-o sponsorizare. Din păcate 
nici noi nu am fi avut banii necesari să investim”. La 
rândul său, edilul oraşului Mizil a explicat că nici 
primăria nu are fonduri să aloce pentru o asemenea 
investiţie, singura speranţă fiind accesarea unor fon-
duri europene. „Intenţionăm să introducem Băile 
Boboci într-un circuit turisitic, dar nu vom reuşi să le 
reabilităm decât dacă obţinem o finanţare europeană. 
Sperăm, de asemenea, ca într-un an, doi, să asfaltăm 
şi drumul cu ajutorul Consiliului judeţean”, a mai 
precizat primarul oraşului Mizil. 
             Băile Boboci sunt cunoscute pentru cele şase 
izvoare cu apă sulfuroasă indicate în afecţiuni precum 
reumatismul, artroze, acnee, căderea părului, furun-
culoza. O atracţie turistică în zonă este şi biserica sa-
tului Boboci, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului”, ce datează din 1816.     (Cristina DOBRE)  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullpprraahhoovvaa..rroo//ssttiirrii//aaddmmiinniissttrraattiiaa--llooccaallaa//7744552200//bbaaiillee--
bboobbooccii--aarr--ppuutteeaa--ddeevveennii--ffuunnccttiioonnaallee--ddooaarr--ccuu--bbaannii--ddee--llaa--uuee  

  

◊◊  
  

  
  

OO  nnoouuăă  rreeaabbiilliittaarree  ddee  ddrruumm  jjuuddeeţţeeaann 

Programul de modernizare a întregii reţele 
rutiere judeţene, demarat de CJ Teleorman în 2000, 
are printre priorităţi, aşa cum a precizat preşedintele 
Liviu Nicolae Dragnea, „reabilitarea tronsoanelor–
cheie, cele ce realizează legătura localităţilor cu 
drumurile naţionale, cu calea ferată sau cu municipiile 
şi oraşele judeţului, precum şi conexiunea între 
principalele drumuri judeţene”.  

Un astfel de tronson se găseşte în zona 
centrală a Teleormanului, unde este în curs de 
realizare obiectivul de investiţii „Reabilitare tronson DJ 
612, Băbăiţa–Orbeasca, km 34+150–39+354 (5,204 
km)”, aflat în faza obţinerii avizelor şi acordurilor 
prevăzute de reglementările legale în vigoare. DJ 612 
traversează Teleormanul de la est la vest, din dreptul 
localităţii giurgiuvene Milcovăţu (DN 61/km 10+300), 
până la Ciolăneşti, unde face legătura cu DJ 701/km 
84+485, după ce trece prin 16 sate şi comune şi 
intersectează căile ferate Giurgiu - Videle şi Bucureşti 
- Roşiorii de Vede. De asemenea, prin drumurile 
judeţene intersectate, DJ 612 asigură accesul la DN 6, 
DN 61 şi DN 65A, precum şi la centrele urbane 
Alexandria, Videle, Giurgiu, Roşiorii de Vede şi Piteşti. 
Valoarea lucrărilor este de 13 milioane de lei, 
finanţarea fiind asigurată din bugetul propriu al 
judeţului.                                SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjtteelleeoorrmmaann..rroo//  

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN  
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Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresă: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 cod 910019, 
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 Independentei, 
nr. 1, et. IV, cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
Tel.: 0245/220.647 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Biroul Judeţean IALOMIŢA 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, B-dul 
Chimiei, nr. 13-15, et. II, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa 
Tel.: 0243/234.806 
Fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 
Biroul Judeţean GIURGIU 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul 
Mihai Viteazu, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax: 0246/215.271 
E-mail: giurgiu@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.: 0244/595.594 
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 

DDaattee  CCoonnttaacctt  AAggeennţţ iiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă   SSuudd  MMuunntteenniiaa  

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunnii ccaarree 
 

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU, Diana NEAGU, Liviu Georgian OLTENACU - Sediul central Călăraşi 

Alexandra GHERASIM, Marinică FOLOGEA - Biroul Judeţean Argeş 
Marius TĂNASE - Biroul Judeţean Dâmboviţa 

Mădălina CILIBEANU, Aurelian MOROIANU - Biroul Judeţean Ialomiţa 
Alexandru VOINESCU - Biroul Judeţean Prahova 

Silviu MITREA - Biroul Judeţean Teleorman 
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro        

                        
                                                                                                      

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

  
 

Editor: Serviciul Comunicare 
Data publicării: 2 august 2010 

 
AADDRR    SSuudd  MMuunntteenniiaa  rreeaalliizzeeaazzăă  ssăăppttăămmâânnaall  uunn  nneewwsslleetttteerr  eelleeccttrroonniicc  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  ,,  mmaatteerriiaall  ccuu  iinnffoorrmmaaţţiiii  pprrooaassppeettee  ddeesspprree  

aaccttiivviittăăţţiillee  ddeerruullaattee  ddee  ccăăttrree  AAggeennţţiiee  şşii  ddee  ccăăttrree  MMiinniisstteerruull  DDeezz vvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  şşii  TTuurriissmmuulluuii,,  îînn  vveeddeerreeaa    pprroommoovvăărriiii  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraaţţiioonnaall  
RReeggiioonnaall  22000077  ––  22001133..  PPee  llâânnggăă  aacceessttee  nnoouuttăăţţii,,  ssee  ddoorreeşşttee  iinnffoorrmmaarreeaa  ppuubblliiccuulluuii  ţţiinnttăă  ddeesspprree  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  mmeemmbbrree  aallee  RReeţţeelleeii  ddee  

IInnffoorrmmaarree  RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa  şşii  ddeesspprree  cceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  eevveenniimmeennttee  oorrggaanniizzaattee  ddee  aacceesstteeaa  îînn  jjuuddeeţţeellee  rreeggiiuunniiii..  
ÎÎnn  aacceesstt  sseennss,,  AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  vvăă  ooffeerrăă  ooccaazziiaa  ddee  aa  vvăă  pprroommoovvaa,,  îînn  ffiieeccaarree  ssăăppttăămmâânnăă,,  iinnssttiittuuţţiiaa  şşii  aaccttiivviittăăţţiillee  ppee  ccaarree  dduummnneeaavvooaassttrrăă  llee  

ddeessffăăşşuurraaţţii..  ÎÎnn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  ssuunntteeţţii  iinntteerreessaaţţii  ddee  pprroommoovvaarree aa  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””,,  vvăă  rruuggăămm  ssăă  nnee  ttrraannssmmiitteeţţii  uunn  ssccuurrtt  
mmaatteerriiaall  ddee  iinnffoorrmmaarree  ((mmaaxxiimm  11..550000  ddee  ccaarraacctteerree  ccuu  ttoott  ccuu  ssppaaţţiiii)),,  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  22  ppoozzee,,  cceell  ttâârrzziiuu  ppâânnăă  vviinneerrii,,  llaa  oorr aa  99::0000,,    

aacceessttaa  uurrmmâânndd  ssăă  ffiiee  pprreelluuaatt  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  ssăăppttăămmâânniiii  uurrmmăăttooaarree..  
MMaatteerriiaalleellee  ddee  iinnffoorrmmaarree  vvoorr  ffii  ttrraannssmmiissee  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..    

PPeennttrruu  iinnffoorrmmaaţţiiii  ssuupplliimmeennttaarree  vvăă  rruuggăămm  ssăă  ccoonnttaaccttaaţţii  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677..  
NNeewwsslleetttteerr--uull  vvaa  ffii  ppuubblliiccaatt  ppee  ssiittee--uull  AAggeennţţiieeii  ––  wwwwww..aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo  şşii  vvaa  ffii  ddiissttrriibbuuiitt  eelleeccttrroonniicc  ssăăppttăămmâânnaall  ttuuttuurroorr  mmeemmbbrriilloorr  RReeţţeelleeii  ddee  IInnffoorrmmaarree  

RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  CCoonnssiilliiiilloorr  jjuuddeeţţeennee  şşii  llooccaallee  ddiinn   rreeggiiuunnee,,    
MMiinniisstteerruulluuii  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  şşii  TTuurriissmmuulluuii,,  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  mmaassss--mmeeddiiaa  ddee  llaa  nniivveelluull  rreeggiiuunniiii  SSuudd  MMuunntteenniiaa  

  şşii  ssiittee--uurriilloorr  ddeeddiiccaattee  ((ppoorrttaalluurriilloorr  ddee  şşttiirrii  eeccoonnoommiiccee)).. 
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