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IInnffoo  RReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa      

  
 

  IInnffoo  EEvveenniimmeennttee  
 
 

 Fonduri europene nerambursabile pentru  
valorificarea patrimoniului cultural-religios 
din Topoloveni! 
 

 A treia unitate medicală din regiunea Sud 
Muntenia, modernizată cu fonduri Regio! 
 

 Fonduri Regio pentru dezvoltarea 
durabilă a municipiului Târgovişte! 

 

  IInnffoo  RReeţţeeaauuaa  RReeggiioo 
 

 Eficienţă crescută la nivelul Instituţiei 
Prefectului judeţul Prahova 

 

 25 septembrie - ziua de curăţenie naţională! 
 

  IInnffoo  AAMM  PPOORR 
 Corrigendum-uri pentru domeniile majo-
re de intervenţie 3.2 şi 3.3 
 

 Contractele semnate după 15 septembrie au 
un nou Manual de Identitate Vizuală pentru REGIO! 

 

  IInnffoo  OOppoorrttuunniittăăţţii  ddee  ffiinnaannţţaarree 
 

 Catalogul surselor de finanţare 

 

  IInnffoo  RReeggiioo 
  Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO 
 

  IInnffooPPrreessaa 
 
 

 Revista presei 
 

  ŞŞttiirrii  ddiinn  jjuuddeeţţee  
  

AArrggeeşş::  Ministrul dezvoltării şi turismului vrea să pună 
magiunul de Topoloveni lângă frunza brandului turistic 
  

CCăăllăărraaşşii:: Proiectul MODEL RURAL, implementat 
cu succes după un an de la debut 
 

DDââmmbboovviiţţaa:: Colegiul Naţional „Ienachiţă 
Văcărescu” va fi reabilitat, modernizat şi dezvoltat 
 

GGiiuurrggiiuu::  Delegaţie din judeţul Giurgiu în 
Bulgaria, la Borovo 
 

IIaalloommiiţţaa:: Proiectul SSccrriieerreeaa  SSttrraatteeggiieeii  LLooccaallee  
ddee  DDeezzvvoollttaarree  aa  MMuunniicciippiiuulluuii  FFeetteeşşttii a ajuns în 
etapa finală 
 

PPrraahhoovvaa:: Reabilitarea turismului din Buşteni cu 
bani europeni 
 

TTeelleeoorrmmaann: Teleormanul curat – participă şi tu! 

 
 
 

 

FFoonndduurrii  nneerraammbbuurrssaabbiillee  ppeennttrruu  vvaalloorriiffiiccaarreeaa  
ppaattrriimmoonniiuulluuii  ccuullttuurraall--rreelliiggiiooss    

ddiinn  TTooppoolloovveennii!! 

 

Luni, 6 septembrie, oraşul Topoloveni a 
devenit beneficiarul a două proiecte finanţate 
din Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de 
intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea, modernizarea infrastructurilor 
conexe”.  

 

Primul dintre contractele semnate, 
„Consolidarea - restaurarea şi valorificarea 
turistică a bisericii cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului din Goleştii-Badii, oraş 
Topoloveni, judeţul Argeş”, este în valoare 
totală de 7.142.139,18 lei, din care valoarea 
totală eligibilă este de 5.648.822,79 lei 
(valoarea nerambursabilă din FEDR - 
4.801.499,37 lei; valoarea eligibilă neram-
bursabilă din bugetul naţional - 734.346,96 
lei). 

Prin acest proiect se va crea un 
obiectiv turistic nou în oraşul Topoloveni - 
„Biserica Adormirea Maicii Domnului” din 
cartierul Goleştii-Badii, monument istoric al 
epocii medievale târzii, aparţinând patri-
moniului naţional -, care va fi inclus în cir-
cuitele turistice cu caracter religios, memo-
rial-istoric şi cultural din Argeş şi judeţele 
învecinate. Durata de implementare a pro-
iectului este de 36 de luni. 

 

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   
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Cel de-al doilea proiect finanţat din 
Regio este „Consolidare - restaurarea şi 
valorificarea turistică a Bisericii cu hramul 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril Inuri, oraş 
Topoloveni, judeţul Argeş”. Bugetul total al 
proiectului este de 4.570.758,76 lei, din care 
valoarea totală eligibilă este de 3.608.819,21 
lei (valoarea nerambursabilă din FEDR - 
3.067.496,33 lei; valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul naţional - 
469.146,50 lei). Durata de implementare a 
proiectului este de 36 de luni. 

Cu ajutorul fondurilor Regio se vor 
realiza activităţi de restaurare, consolidare şi 
refacere a elementelor artistice ale monu-
mentelor istorice şi de creare a condiţiilor 
necesare desfăşurării activităţilor specifice, 
cu caracter religios, cultural şi turistic. 

 
Prin aceste investiţii, cele două biserici 

monument se vor constitui în noi obiective 
turistice pe harta localităţii şi a întregii zone, 
ceea ce va conduce la dezvoltarea turismului 
religios şi conectarea localităţii la curcuitele 
de pelerinaj existente în judeţul Argeş şi 
regiunile învecinate. 

Monumente istorice naţionale de cult 
ce au fost construite în prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea (Biserica Inuri - 1706, 
Biserica Goleştii-Babii – 1745) sunt obiective 
de mare potenţial pe segmentul turismului 
religios, reprezentativ pentru trecutul şi viaţa 
spirituală a locuitorilor acestor meleaguri.  

 

  

  
  
  

 

A treia unitate medicală din regiunea Sud 
Muntenia, modernizată cu fonduri Regio! 

 

 

 Miercuri, 8 septembrie, s-a semnat cel 
de-al treilea contract cu finanţare Regio, la 
nivelul regiunii Sud Muntenia, ce are ca 
obiectiv reabilitarea infrastructurii de să-
nătate. Beneficiarul contractului, Consiliul Ju-
deţean Dâmboviţa, va primi fonduri neram-
bursabile din cadrul Axei prioritare 3, Dome-
niul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/ 
modernizarea/echiparea infrastructurii servi-
ciilor de sănătate”, pentru proiectul „Rea-
bilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean 
Dâmboviţa”.  

 

 Contractul de finanţare semnat are o 
valoare totală de 83.106.684,78 lei, din care: 
• valoarea totală eligibilă este de 
66.610.914,38 lei (finanţare nerambursabilă şi 
contribuţia beneficiarului), din care valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 
56.619.277,22 lei, valoarea eligibilă neram-
bursabilă din bugetul naţional de 8.659.418,87 
lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului 
este de 1.332.218,29 lei; 
• valoarea neeligibilă estimată, inclusiv TVA 
aferentă acesteia, este de 660.412,10 lei; 
• valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 
este de 15.835.358,30 lei. 
 Durata de implementare a proiectului 
este de 36 de luni, perioadă în care vor fi 
executate lucrări de reabilitare la corpurile A, 
B, C şi D ale clădirii şi vor fi realizate dotări 
cu echipamente de specialitate.  
 „Odată cu semnarea acestui contract, 
asistenţa financiară nerambursabilă din Regio 
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destinată reabilitării şi modernizării infra-
structurii de sănătate din regiunea Sud 
Muntenia depăşeşte suma de 145 milioane de 
lei. Spitalul Judeţean din Târgovişte este cea 
mai mare şi mai importantă unitate medicală 
din judeţul Dâmboviţa, asigurând asistenţă 
medicală de urgenţă şi de specialitate atât 
pentru locuitorii municipiului, cât şi pentru 
cei peste jumătate de milion de locuitori ai 
judeţului.” a declarat Liviu Muşat, directorul 
ADR Sud Muntenia. 

 
 

Fonduri Regio pentru dezvoltarea 
durabilă a municipiului Târgovişte! 

 

În data de 8 septembrie s-au semnat 
cererile de finanţare ale Planului Integrat de 
Dezvoltare Urbană al Municipiului Târgovişte. 
Beneficiarul proiectelor, Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Municipiul Târgovişte, va obţine 
finanţare nerambursabilă din Regio, Axa pri-
oritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul 
major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, pentru oraşele/muni-
cipiile – centre urbane, altele decât polii de 
creştere şi polii de dezvoltare urbană de-
semnaţi prin HG nr. 998/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Cele trei contractele de finanţare 
semnate ce fac parte din Planul Integrat de 
Dezvoltare Urbanã (PIDU) al municipiului 
Târgovişte au o valoare totalã de 
149.090.863,13 lei, din care finanţarea ne-
rambursabilã solicitatã este de 
120.354.590,01 lei, şi o durată de imple-
mentare de 32 de luni.  

Planul Strategic Integrat pentru dez-
voltarea durabilă a municipiului Târgovişte va 
fi implementat prin următoarele trei proiecte:  

 

1. „„RReeaabbiilliittaarree  şşii  mmooddeerrnniizzaarree  iinnffrraassttrruuccttuurrăă  
uuttiilliittăăţţii  ppuubblliiccee  uurrbbaannee,,  rreeaabbiilliittaarreeaa  şşii  

mmooddeerrnniizzaarreeaa  ssppaaţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  uurrbbaannee  îînn  zzoonnaa  
AA  aa  zzoonneeii  ddee  aaccţţiiuunnee  uurrbbaannăă  ddiinn  MMuunniicciippiiuull  
TTâârrggoovviişşttee,,  jjuuddeeţţuull  DDââmmbboovviiţţaa””  - în valoare 
totală de 75.804.429,76 lei, din care finanţare 
nerambursabilă de 61.263.318,19 lei (98% din 
valoarea eligibilă a proiectului).  

În cadrul acestui proiect se va reabilita 
şi moderniza infrastructura rutieră (reţele 
stradale, trotuare, scuaruri, precum şi 
construirea de piste pentru biciclişti, locuri de 
parcare şi modernizarea staţiilor pentru 
transportul public în comun). Totodată se vor 
executa lucrări de reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii de utilităţi publice, respectiv a 
reţelelor de apă-canal, precum şi a infra-
structurii de iluminat public şi a infrastructurii 
asociate subterane de comunicaţii. 
 

2. „„RReeaabbiilliittaarree  şşii  mmooddeerrnniizzaarree  iinnffrraassttrruuccttuurrăă  
uuttiilliittăăţţii  ppuubblliiccee  uurrbbaannee,,  rreeaabbiilliittaarreeaa  şşii  
mmooddeerrnniizzaarreeaa  ssppaaţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  uurrbbaannee  îînn  zzoonnaa  
BB  aa  zzoonneeii  ddee  aaccţţiiuunnee  uurrbbaannăă  ddiinn  MMuunniicciippiiuull  
TTâârrggoovviişşttee,,  jjuuddeeţţuull  DDââmmbboovviiţţaa”” – în valoare de 
69.893.929,74 lei, din care finanţare ne-
rambursabilă de 56.486.096,61 lei (98% din 
valoarea eligibilă a proiectului). Obiectivele 
specifice ale acestui proiect vizează rea-
bilitarea şi modernizarea reţelelor stradale, a 
aleilor dintre blocuri şi a trotuarelor din in-
teriorul zonei B, construirea de piste pentru 
biciclişti, amenajarea de locuri de parcare, 
modernizare staţii pentru transportul public în 
comun, precum şi reabilitarea scuarurilor şi 
amenajarea terenului pentru crearea spa-
ţiilor verzi din interiorul zonei B. În interiorul 
zonei de acţiune se vor amenaja de asemenea 
şase spaţii de joacă pentru copii şi se va 
înlocui reţeaua de iluminat public. 
 

3. „„DDoottaarreeaa  ccuu  eecchhiippaammeennttee  ppeennttrruu  ccrreeşştteerreeaa  
ssiigguurraannţţeeii  şşii  pprreevveenniirreeaa  ccrriimmiinnaalliittăăţţiiii  îînn  zzoonnaa  
ddee  aaccţţiiuunnee  uurrbbaannăă  ddiinn  MMuunniicciippiiuull  TTâârrggoovviişşttee,,  
jjuuddeeţţuull  DDââmmbboovviiţţaa”” – în valoare totală de 
3.392.503,63 lei, din care valoarea finanţării 



 
 

4 
  
 

nerambursabile este de 2.605.175,21 lei (98% 
din valoarea eligibilă a proiectului). Prin acest 
proiect se doreşte implementarea unui sistem 
de monitorizare urbană, în scopul creşterii si-
guranţei cetăţenilor şi prevenirea crimi-
nalităţii. 
 
 

  

III nnn fff ooo    RRR eee ţţţ eee aaa uuu aaa    RRR EEE GGG III OOO    SSS uuu ddd    MMM uuu nnn ttt eee nnn iii aaa   
  

Eficienţă crescută la nivelul 
 Instituţiei Prefectului judeţul Prahova 

 
 

În data de 31 august a avut loc la Hotel 
Prahova Plaza din Ploieşti lansarea proiectului 
contractat de către Instituţia Prefectului 
judeţul Prahova, Proceduri simplificate – efici-
enţă crescută la nivelul Instituţiei Prefectului 
judeţul Prahova cod SMIS 11193”. La confe-
rinţa de lansare au participat domnul Mihai 
Capra, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, reprezentanţi ai 
primăriilor din judeţ şi ai instituţiilor 
deconcentrate.   

Proiectul este cofinanţat prin Fondul 
Social European în 
cadrul Programului 
Operaţional Dezvol-
tarea Capacităţii Ad-
ministrative, Axa 
prioritară 2 „Îmbu-
nătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării 

serviciilor publice, cu accentul pus pe pro-
cesul de descentralizare”, Domeniul major de 
intervenţie 2.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării serviciilor”, Operaţiunea 
„Implementarea iniţiativelor de reducere a 
duratei de livrare a serviciilor publice. 
Perioada de implementare este de 18 luni, 
începând cu luna februarie 2010. Valoarea 
totală a proiectului este de 1.190.000 de lei, 
din care asistenţa financiară nerambursabilă 
este de 1.011.500 de lei, iar contribuţia 
solicitantului de 178.500 de lei. 

Proiectul propus urmăreşte simpli-
ficarea procedurilor administrative prin imple-
mentarea managementului documentelor ce 
utilizează sistemele informatice ca mijloc de 
asigurare a transparenţei, trasabilităţii şi res-
ponsabilităţii în interacţiunea cu cetăţeanul şi 
în relaţiile dintre diversele instituţii publice în 

vederea creşterii calităţii serviciilor şi a vite-
zei de răspuns la solicitările beneficiarilor. Im-
plementarea sistemului 
de management al docu-
mentelor în Instituţia 
prefectului va uşura, pe 
de o parte, munca per-
sonalului şi, pe de altă 
parte, va implementa 
cele mai bune proceduri 
pentru eficientizarea activităţii şi pentru re-
ducerea duratei de livrare a serviciilor publi-
ce.               (Instituţia Prefectului judeţul Prahova) 
 

 

25 septembrie –  
ziua de curăţenie naţională! 

 

 Aşa cum au fost organizate acţiunea 
din Estonia (ţara de origine 
a iniţiativei) în 2008 şi cele 
din Letonia şi Lituania în 
2009, ziua de curăţenie na-
ţională în România va fi pe 
25 septembrie. 

La nivelul judeţului 
Prahova, câteva ONG-uri s-
au unificat pentru proiectul 
social naţional de curăţare a deşeurilor, ce se 
va desfăşura în 25 septembrie. Traseul de 
ecologizare este zona Sinaia, Buşteni şi Azuga.  

Proiectul naţional vizează curăţarea 
mormanelor de gunoi din arealele naturale ale 
ţării, într-o singură zi. Mormanele de gunoi ce 
vor fi curăţate în cadrul acestei campanii sunt 
cele aruncate de către cetăţeni (fie ei local-
nici sau turişti) în areale naturale.  

LLeett’’ss  DDoo  IItt  RRoommâânniiaa este un proiect 
solcial care presupune implicarea cetăţenilor, 
a autorităţilor locale, a firmelor private, a 
operatorilor de salubritate, a persoanelor pu-
blice şi a mass-mediei pentru a mobiliza po-
pulaţia să iasă în ziua stabilită şi să cureţe 
deşeurile conform planului realizat de către 
echipă. 

Ca obiective pe termen lung, proiectul 
îşi propune responsabilizarea cetăţenilor faţă 
de mediul înconjurător şi colaborarea cu 
autorităţile pentru îmbunătăţirea infrastruc-
turii şi a sistemului de amenzi. 

(Vasile Porumbaru, Preşedintele Asociaţiei Viitorul Tinerilor) 
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• Corrigendum-uri pentru  
domeniile majore de intervenţie 3.2 şi 3.3 

 
 

 Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional a dat 
publicităţii Corrigendum nr. 4 la Ghidul 
solicitantului pentru DMI 3.2 „Reabilitarea/ 
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infra-
structurii serviciilor sociale”. De asemenea a 
fost publicat Ghidul solicitantului, varianta 
consolidată - septembrie 2010 (aceasta este 
varianta revizuită a Ghidului solicitantului ce 
include prevederile Corrigendum-ului nr.1, 
Corrigendum-ului nr.2, Corrigendum-ului nr.3 şi 
ale Corrigendum-ului nr. 4). Cererea deschisă de 
proiecte a fost lansată în data de 28 ianuarie 
2008. 

Tot pentru Axa prioritară 3, Autoritatea 
de Management a dat publicităţii Corrigendum-
ul nr. 4 la Ghidul solicitantului  pentru DMI 3.3 
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă”. 

Cele două documentele descrise mai sus au fost 
publicate pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro, la 
secţiunea Ghidul solicitantului, link: http://regio. 
adrmuntenia.ro/axa-3-p8.html

Instrucţiunea nr. 58 emisă de AM POR, 
privind revizuirea Manualului de Identitate 
Vizuală, poate fi consultată pe site-ul ADR Sud 
Muntenia - http://regio.adrmuntenia.ro, la secţiunea 
Clarificări utile > Prevederi aplicabile beneficiarilor, 
link: 

. 
 
 
 

 
  

 

• Contractele semnate  
după 15 septembrie au un nou  

Manual de Identitate Vizuală pentru REGIO! 
 

 

Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional anunţă că, înce-
pând cu data de 15 septembrie 2010, intră în vi-
goare Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, 
ediţia a III-a, septembrie 2010. Manualul de 
ldentitate Vizuală ediţia a II-a, februarie 2009, 
va rămâne valabil pentru contractele de 
finanţare ce au fost încheiate înainte de 15 
septembrie 2010. 

http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile 
-beneficiarilor-p14.html. 

Ambele ediţii ale Manualului de Indentitate Vizuală 
pentru Regio pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia - 
http://regio.adrmuntenia.ro, la secţiunea Bibliotecă > Identitate 
vizuală Regio, link: http://regio.adrmuntenia.ro/identitate-
vizuala-regio-p71.html. 
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Catalogul surselor de finanţare  
(septembrie 2010) 

 
 

Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, prin Direcţia 
Dezvoltare, editează 
periodic un Catalog al 
surselor de finanţare 
nerambursabilă. Scopul 
editării acestei publi-
caţii este de a veni în 
sprijinul potenţialilor 
beneficiari de fonduri nerambursabile din re-
giunea Sud Muntenia care doresc să realizeze 
diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt 
prezentate oportunităţile de finanţare ale celor 
şapte programe operaţionale ce se derulează în 
prezent în România, Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi programele de 
cooperare transfrontalieră ce se implementează 
în zonele de graniţă ale ţării.  

Fondurile nerambursabile alocate 
României prin instrumentele specifice perioadei 
de post-aderare la Uniunea Europeană repre-
zintă o imensă oportunitate pentru solicitanţii 
de finanţări din majoritatea domeniilor. Astfel, 
aceste fonduri vor finanţa proiecte de 
infrastructură de mediu, transport, resurse 
umane, turism, egalitate de şanse, IT etc. 

Totalul fondurilor europene alocate 
României pentru perioada 2007-2013 este de 
peste 30 miliarde de euro, din care 19,667 
miliarde reprezintă fondurile structurale şi de 
coeziune,  restul reprezentând alocări finan-
ciare pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a 
economiei rurale. 

Pentru oportunităţile de finanţare 
disponibile pentru luna septembrie 2010, 
publicaţia poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, 
www.adrmuntenia.ro, secţiunea Biblioteca - 
Documente utile. 

http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile%20-beneficiarilor-p14.html�
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile%20-beneficiarilor-p14.html�
http://www.adrmuntenia.ro/�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

– 10 SEPTEMBRIE 2010 – 
 

 

Până la data de 10 septembrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au 
fost depuse 536 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 536 de proiecte depuse, PIDU-ul municipiului Piteşti şi PID-ul Polului de Creştere Ploieşti, 91 au 
fost respinse, 4 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: 
 
 

Notă. Termenul limită până la care se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană, Sub-domeniul „Centre 
urbane”,  a fost 31 martie 2009, ora 16:00.  
 

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 creştere (buget 97 
milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti şi o cerere de 
finanţare. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 6,36 milioane de euro. 
 
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” 
(buget 38,80 milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti 
– împreună 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, un Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (două cereri de finanţare) este în 
precontractare, iar cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanţare), nouă 
contracte de finanţare au fost semnate. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Sistem pentru Managementul Iluminatului 
Public în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 24.125.963,20 19.100.295,42 

Sistem pentru Managementul Traficului Rutier 
în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 9.499.324,57 7.523.346,47 

Sistem de supraveghere în vederea creşterii 
siguranţei şi prevenirii criminalităţii în 
municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 3.521.304,71 2.735.271,48 

Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în 
municipiul Curtea de Argeş 

 
UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 

47.649.554,76 37.196.083,26 lei 
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Revitalizarea utilităţii clădirilor degradate 
prin înfiinţarea unui centru de recreere 
pentru pensionari şi a unui centru de zi pentru 
persoanele cu dizabilităţi în municipiul Curtea 
de Argeş 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
5.843.572,60 4.475.269,96 

Creşterea siguranţei şi securităţii cetăţenilor 
din municipiul Curtea de Argeş, prin 
implementarea unui sistem de supraveghere 
video 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
2.159.042,38 1.565.597,00 

Reabilitare şi modernizare infrastructură 
utilităţi publice urbane, reabilitarea şi 
modernizarea spaţiilor publice urbane în zona 
„A” a zonei de acţiune urbană din municipiul 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 75.804.429,76 60.025.799,16 

Reabilitare şi modernizare infrastructură 
utilităţi publice urbane, reabilitarea şi 
modernizarea spaţiilor publice urbane în zona 
„B” a zonei de acţiune urbană din municipiul 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 69.893.929,74 55.345.077,46 

Dotare cu echipamente pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona 
de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, 
judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 3.392.503,63 2.552.811,19 

TOTAL  - lei - 241.889.625,35 123.964.554,77 
 
 
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 un proiect retras de aplicant. Valoarea 
totală solicitată prin aceste 28 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  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1111  mmaarrttiiee  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 
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Modernizarea 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 
îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 
0+000 – 9+550, L=9,550 km 

Judeţul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, 
oraş Mizil, judeţul Prahova UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47 

Reabilitarea 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 DJ 303, 
tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 55.557.533, 56 45.705.002,00 

Reabilitare DJ 506, 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

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

:  
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 nouă proiecte sunt în rezervă şi trei contracte au fost semnate. Valoarea 
totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 48,72 milioane de euro. 
 

  

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 

Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, 
judeţul Teleorman 

Consiliul 
Judeţean 
Teleorman 

83.496.061,52 66.568.370,17 

Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean 
Dâmboviţa 

Consiliul 
Judeţean 
Dâmboviţa 

83.106.684,78 65.278.696,09 

TOTAL  - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26 
 
 
 
 

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro 
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Au fost depuse 41 de proiecte, din care: un contract a fost semnat, două proiecte au fost retrase de 
aplicanţi, cinci proiecte au fost respinse, un proiect se află în etapa de evaluare a conformităţii şi 
eligibilităţii, 30 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 17,79 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 

 
 
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 a fost ulterior contractat.  
 

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: 15 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 
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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 

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 

Consolidare, reablitare Colegiul pedagogic  „Carol I" Municipiul 
Câmpulung 

12.449.657,26 9.866.312,47 

Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar 
„Voievodul Mircea" din Municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

4.825.344,88 3.294.953,95 

TOTAL  - lei - 97.718.459,07 77.169.496,42 

 
 
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 18 proiecte, două proiecte au fost retrase de către aplicant, două proiecte au fost respinse, două 
contracte de finanţare au fost semnate, două proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii, patru proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, şase proiecte 
se află în etapa precontractuală. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 44,37 
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 
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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    
mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
  

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 174 de proiecte, din care: 18 proiecte au 
fost respinse, iar şapte proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă, opt  proiecte se află în 
etapa de contractare, 31 de proiecte se află în etapa preliminară,110 proiecte se află în etapa de evaluare 
tehnică şi financiară cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 24,97 milioane 
de euro. 

 
AXA PRIORITARĂ 5

NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  oorraa  1122::0000.. 

:  
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, cinci contracte de finanţare au fost semnate, opt proiecte se află în etapa 
precontractuală, iar 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. 
 

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 

Consolidare-restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril, Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş 

Consiliul Local al 
oraşului Topoloveni, 
judeţul Argeş 

4.570.758,76 3.536.642,83 

Consolidare-restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
Goleştii-Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş 

Consiliul Local al 
oraşului Topoloveni, 
judeţul Argeş   

7.142.139,18 5.535.846,33 

TOTAL  - lei - 34.982.093,89 26.668.869,91 
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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 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 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, b-dul 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  oobbţţ iinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrţţiiii  SSeerrvviicciiuulluuii  CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  
00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo.. 

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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MMiinniissttrruull  ddeezzvvoollttăărriiii  şşii  ttuurriissmmuulluuii  vvrreeaa  
ssăă  ppuunnăă  mmaaggiiuunnuull  ddee  TTooppoolloovveennii  llâânnggăă  ffrruunnzzaa  

bbrraanndduulluuii  ttuurriissttiicc  
  

În vizită la fabrica de dulceţuri din 
Topoloveni, ministrul dezvoltării şi turismului, 
Elena Udrea, s-a arătat foarte încântată de felul 
în care s-a dezvoltat această afacere, inclusiv cu 
fonduri europene. Domnia sa a promis că va 
sprijini acest produs. De asemenea a mai spus 
că societatea ce administrează acest produs este 
un exemplu pentru toţi întreprinzătorii care 
doresc să atragă fonduri europene. 

Fabrica de la 
Topoloveni are o capa-
citate de producţie de 
500 de tone pe an. În 
prezent, 85% din pro-
ducţie este reprezentată 
de magiunul de Topo-

loveni şi de dulceţuri, aici fiind fabricate şi con-
serve din legume. 

Până în prezent, un singur produs ali-
mentar românesc a fost recunoscut la nivel eu-
ropean, respectiv magiunul natural de prune To-
poloveni.                 

 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////ssttiirriilleepprroottvv..rroo//ssttiirrii//ssoocciiaall//uuddrreeaa--vvrreeaa--ssaa--ppuunnaa--mmaaggiiuunnuull--ddee--ttooppoolloovveennii--llaannggaa--ffrruunnzzaa--bbrraanndduulluuii--
ttuurriissttiicc..hhttmmll  
                                            

◊◊  
  

  
  

PPrrooiieeccttuull  MMOODDEELL  RRUURRAALL,,  
  iimmpplleemmeennttaatt  ccuu  ssuucccceess  dduuppăă  uunn  aann  ddee  llaa  ddeebbuutt  

  

Asociaţia pentru învăţare permanentă 
Călăraşi, în colaborare cu AJOFM, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Călăraşi, Asociaţia pentru 
Educaţie şi Ştiinţă „Herman Oberth” Bucureşti şi 
cu şase primării din judeţul Călăraşi, a accesat, 
în urmă cu un an, proiectul MODEL RURAL. 

Finanţat din Fondul Social  European, prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvol-
tarea Resurselor Umane 2007-2013, având o va-
loare de 1,8 milioane de lei, proiectul Model 
Rural se derulează pe o perioadă de doi ani, 
termenul de finalizare fiind 31 august 2011. 
Activităţile din cadrul proiectului vizează crearea 
unor mecanisme menite să sporească şansele 
 

 
 
de ocupare a pieţei muncii în rândul cetăţenilor 
din mediul rural.  

În cadrul întâlnirii, organizată de 
coordonatorii proiectului, a fost adusă în atenţie 
oportunitatea derulării acestui proiect pentru 
iniţiativele viitoare ale cetăţenilor din mediul rural. 
„Prin acest proiect dorim să deschidem noi 
orizonturi cetăţenilor din mediul rural în iniţiativele 
lor viitoare şi să le facilităm o punte de 
interacţiune atât cu instituţiile publice, cât şi cu 
semenii lor", a precizat managerul proiectului, 
prof. Klaus Micescu. 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..eevveenniimmeennttuull..nneett//ppddff//pp0055..ppddff  

  
  

  
  

◊◊  
  
  

  
  

CCoolleeggiiuull  NNaaţţiioonnaall  „„IIeennaacchhiiţţăă  VVăăccăărreessccuu””    
vvaa  ffii  rreeaabbiilliittaatt,,  mmooddeerrnniizzaatt  şşii  ddeezzvvoollttaatt  

  

În cadrul Programului Operaţional 
Regional, Domeniul major de intervenţie 3.4 
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echi-
parea infrastructurii pre-
universitare, universita-
re şi a infrastructurii 
pentru formare profesi-
onală continuă” s-a a-
probat proiectul Primă-
riei Municipiului Târgovişte de reabilitare, moder-
nizare, dezvoltare şi echipare a infrastructurii 
educaţionale a Colegiului Naţional „Ienachiţă 
Văcărescu”.  

Durata de realizare a proiectului este de 
17 luni. Valoarea totală a investiţiei se ridică la 
7.208.183,08 lei, contribuţia municipalităţii fiind 
de 2% din această valoare.  

După finalizarea proiectului, rezultatele 
vor fi: în corpul B - 19 săli de clasă şi două 
cabinete de limbi străine; în corpul C - patru săli 
de clasă, patru laboratoare IT, trei cabinete de 
limbi străine şi un centru de documentare. 
Suprafaţa terenului de sport va fi de 1.500 mp. 
Acesta se reabilitează prin refacerea stratului de 
uzură pentru asigurarea scurgerilor pluviale; se 
împrejmuieşte cu gard de sârmă pe stâlpi 
metalici cu înălţimea de doi metri, se montează 
coşuri de baschet şi se asigură iluminat exterior. 
  

SSuurrssăă::  http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=8&p2_articleid=26751 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    
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DDeelleeggaaţţiiee  ddiinn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu    

îînn  BBuullggaarriiaa,,  llaa  BBoorroovvoo  
  

În data de 12 septembrie, o delegaţie a 
Consiliului Judeţean Giurgiu, condusă de 
administratorul public al judeţului Ionel Muscalu 
şi din care au făcut parte Nicu Mardale şi  Miruna 
Dudău, directori în cadrul Consiliului judeţean, 
Clara Mărculescu, director al Centrului de Afaceri 
Transfrontalier Danubius, şi un reprezentant al 
comunei Gogoşari, a participat la o întâlnire 
oficială la Primăria Borovo, prilejuită de Zilele 
Municipiului Borovo.  

Delegaţia giurgiuveană a primit invitaţia la 
acest eveniment ca urmare a relaţiilor de 
prietenie dintre judeţul Giurgiu şi districtul Ruse, 
precum şi a celor de înfrăţire dintre localităţile 
Gogoşari şi Borovo. După discuţiile oficiale din 
cadrul întâlnirii de la primărie, delegaţia română a 
fost invitată să ia parte la sărbătoarea din faţa 
Căminului Cultural, alături de prefectul şi 
subprefectul districtului Ruse, Plamen Stoilov şi 
Ivan Grigorov, ministrul de externe Nicolai 
Mladenov şi alţi oficiali ai statului bulgar. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////ggiiuurrggiiuu--nneett..rroo//??pp==22994422  
  

◊◊  
  

  
PPrrooiieeccttuull  SSccrriieerreeaa  SSttrraatteeggiieeii  LLooccaallee  ddee  

DDeezzvvoollttaarree  aa  MMuunniicciippiiuulluuii  FFeetteeşşttii    
aa  aajjuunnss  îînn  eettaappaa  ffiinnaallăă  

  

La Feteşti s-a desfăşurat săptămâna tre-
cută ultima prezentare a Strategiei de dezvoltare 
locală, proiect ce se va încheia la sfârşitul acestei 
luni, după o perioadă de elaborare de un an.  

Strategia locală cuprinde cinci direcţii 
strategice, şi anume dezvoltarea economică, 
dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea serviciilor 
publice, creşterea capacităţii de intervenţii în situ-
aţii de urgenţă/protecţia mediului şi creşterea ca-
pacităţii administrative.  

Scrierea Strategiei de Dezvoltare Locală 
a Municipiului Feteşti a fost cofinanţată din 
Fondul Social European „Dezvoltare a Capacităţii 
Ministerul Administraţiei şi Internelor Admi-
nistrative”, Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative. O parte din acest pro-
iect va fi inclusă în strategia de dezvoltare jude-
ţeană ce este în curs de elaborare. 

În zilele de 8 şi 9 septembrie s-au or-
ganizat patru consultări publice la Urziceni, 
Căzăneşti, Slobozia şi Feteşti, care au avut ca 
scop stabilirea priorităţilor acestor localităţi, prio-
rităţi ce trebuie să se regăsească şi în documen-
tul strategic judeţean.   (Adela Simona GHERGHE) 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruulliiaalloommiittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??aaccttiioonn==vviieeww&&aarrttiiccooll==1122001177 
  

◊◊  
  
  

RReeaabbiilliittaarreeaa  ttuurriissmmuulluuii  ddiinn  BBuuşştteennii  
ccuu  bbaannii  eeuurrooppeennii  

  

Între beneficiarii proiectelor subvenţionate 
prin Programul Regio, derulat de Agenţia de 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate 
de Organism Intermediar, se numără şi Consiliul 
Local Buşteni. Astfel, 
pentru implementarea 
proiectelor „Moderniza-
rea infrastructurii şi creş-
terea calităţii serviciilor 
turistice” (Axa prioritară 5 
„Dezvoltarea şi promovarea turismului”, DMI 5.2 „Cre-
area, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice”) şi „Reabili-
tarea patrimoniului cultural din staţiune” (Axa pri-
oritară 5 „Dezvoltarea şi promovarea turismului”, DMI 
5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimo-
niului cultural, precum şi crearea/modernizarea infra-
structurilor conexe”), subvenţia alocată ad-
ministraţiei din Buşteni a fost de 6.338.430 de lei.  

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullpprraahhoovvaa..rroo//ssttiirrii//eeccoonnoommiiee//7766772222//rreeaabbiilliittaarreeaa--
ttuurriissmmuulluuii--ddiinn--bbuusstteennii--ccuu--bbaannii--eeuurrooppeennii  
  

◊◊  
  

  
  

  

TTeelleeoorrmmaannuull  ccuurraatt  ––  ppaarrttiicciippăă  şşii  ttuu!!  
  

Asociaţia EcoAssist a lansat proiectul de cură-
ţare a deşeurilor abandonate în arealele naturale, 
„Let’s Do It, România”, planificat să se deruleze în 
data de 25 septembrie. Având în vedere că în proximi-
tatea majorităţii localităţilor teleormănene există zone 
poluate cu deşeuri, implicarea tuturor comunităţilor 
locale în această acţiune este binevenită. 

La cererea EcoAssist, CJ Teleorman solicită 
primarilor localităţilor să comunice (tel. 0247/312.786) 
disponibilitatea de a participa la acţiune şi zonele cu 
probleme de pe teritoriul localităţii şi estimarea 
cantităţilor de deşeuri. 

 

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 Independenţei, 
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./fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@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 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 

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: 13 septembrie 2010 

 
 

                          NNeewwsslleetttteerr--uull  ssăăppttăămmâânnaall  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  eessttee  uunn  mmaatteerriiaall  ccuu  iinnffoorrmmaaţţiiii  ddeesspprree  aaccttiivviittăăţţiillee  ddeerruullaattee  ddee  ccăăttrree  AAggeennţţiiee  şşii  ddee  
ccăăttrree  MMiinniisstteerruull  DDeezzvvoollttăărriiii  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..  DDaaccăă  ssuunntteeţţii  iinntteerreessaaţţii  ssăă  pprroommoovvaaţţii  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuţţiieeii  ddvvss..,,  vvăă  rruuggăămm  ssăă  nnee  ttrraannssmmiitteeţţii  uunn  ssccuurrtt  mmaatteerriiaall  ddee  iinnffoorrmmaarree  ((mmaaxxiimm  11..550000  
ddee  ccaarraacctteerree  ccuu  ttoott  ccuu  ssppaaţţiiii)),,  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  11  --  22  ppoozzee,,  cceell  ttâârrzziiuu  ppâânnăă  vviinneerrii,,  llaa  oorraa  1122::0000,,  aacceessttaa  uurrmmâânndd  ssăă  ffiiee  ppuubblliiccaatt  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  ppeennttrruu  
ssăăppttăămmâânnaa  rreessppeeccttiivvăă,,  ccee  vvaa  ffii  ttrraannssmmiiss  lluunneeaa..  MMaatteerriiaalleellee  ddee  iinnffoorrmmaarree  vvoorr  ffii  ttrraannssmmiissee  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..  

                        NNeewwsslleetttteerr--uull  vvaa  ffii  ppuubblliiccaatt  ppee  ssiittee--uull  AAggeennţţiieeii  ((hhttttpp::////rreeggiioo..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  şşii   
pprreeffeeccttuurriilloorr  ddiinn  rreeggiiuunnee,,  MMiinniisstteerruulluuii  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  şşii  TTuurriissmmuulluuii,,  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  mmaassss--mmeeddiiaa  ddee  llaa  nniivveelluull  rreeggiiuunniiii  SSuudd  MMuunntteenniiaa  şşii                           
ssiittee--uurriilloorr  ddeeddiiccaattee  ((ppoorrttaalluurriilloorr  ddee  şşttiirrii  eeccoonnoommiiccee))..  

                        PPeennttrruu  iinnffoorrmmaaţţiiii  ssuupplliimmeennttaarree  vvăă  rruuggăămm  ssăă  ccoonnttaaccttaaţţii  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677..  
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