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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a organizat miercuri şi joi două semi-
narii de informare şi instruire pentru beneficiarii 
contractelor de finanţare ce s-au semnat în luna 
septembrie 2010 pentru a obţine fonduri neram-
bursabile prin Regio – Programul Operaţional 
Regional.  

În data de 6 octombrie s-a organizat semi-
nar de instruire pentru echipa de implementare a 
proiectului „Reabilitarea şi modernizarea Spita-
lului Judeţean Dâmboviţa”. Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa, în calitate de beneficiar, primeşte 
asitenţă financiară nerambursabilă din Regio, Axa 
prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.1 
„Reabilitarea/modernizarea/echiparea infra-
structurii serviciilor de sănătate”, în valoare de 
83.106.684,78 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 Spitalului Judeţean Dâmboviţa şi vor fi 
realizate dotări cu echipamente de specialitate.  

 

Cea de-a doua întâlnire de lucru a avut loc 
în data 7 octombrie pentru echipa de implemen-
tare din cadrul Primăriei municipiului Curtea de 
Argeş. Contractele de finanţare semnate ce fac 
parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană 
(PIDU) a municipiului Curtea de Argeş au o 
valoare totală de 55.652.169,74 lei, din care 
finanţarea nerambursabilă solicitată este de 
43.236.950,22 lei. Cele trei proiecte sunt urmă-
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toarele: „Creşterea calităţii infrastructurii rutiere 
în municipiul Curtea de Argeş”, „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”, „Creşterea sigu-
ranţei şi securităţii cetăţenilor din municipiul 
Curtea de Argeş, prin implementarea unui sistem 
de supraveghere video”. 

În cadru aces-
tor întâlniri de lucru, 
beneficiarii au primit 
informaţii utile de 
specialitate despre 
procesul de imple-
mentare a proiec-
tului şi despre etape-

le de derulare a activităţilor prevăzute în cererea 
de finanţare. De asemenea au fost informaţi 
despre priorităţile în derularea contractului – 
acte adiţionale şi despre prefinanţare/cererile de 
rambursare (prefinanţare, notificare privind de-
punerea cererii de prefinanţare/rambursare, ter-
men de depunere, documente ce trebuie să înso-
ţească cererile de plată).  

Totodată, beneficiarii au fost instruiţi 
despre modul în care trebuie ţinută evidenţa 
contabilă distinctă folosind conturi analitice, 
despre Raportul de progres şi au primit detalii 
legate de vizita la faţa locului şi cum trebuie 
realizate pistele de audit. În ultima parte a 
întâlnirii de lucru s-au purtat discuţii despre 
activităţile de informare şi publicitate ce vor fi 
implementate în cadrul proiectului, conform 
regulilor specificate în Manualul de Identitate 
Vizuală pentru Programul Operaţional Regional, 
ediţia februarie 2009. 

  
  

 

Seminarul de informare  
„Biomasa – energie regenerabilă şi  

factor de dezvoltare economico-socială”  
– Ploieşti, 6 octombrie – 

 

 

În data 6 octom-
brie, la sediul Institu-
ţiei Prefectului judeţul 
Prahova a avut loc se-
minarul cu tema „Bio-
masa – energie regene-
rabilă şi factor de dez-

voltare economico-socială”, organizat de SC 

Dioghenis International Ploieşti, în parteneriat 
cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, Consiliul judeţean şi Asociaţia pentru 
Dezvoltare Europeană şi Reconstrucţie.  

 

În cadru accestui seminar, ADR Sud 
Muntenia, prin experţii Biroului judeţean 
Prahova, a prezentat situaţia proiectelor depuse 
la sediul Agenţiei pentru a obţine finanţare 
nerambursabilă din Programul Operaţional 
Regional, precum şi oportunităţile de finanţare 
din POR pentru mediul de afaceri. 

Cu acest prilej au fost prezentate, în 
premieră în Prahova, avantajele economice 
deosebite de care pot beneficia firmele cu profil 
agricol prin cultivarea în România a plantei 
„Iarba elefantului" (Miscanthus Giganteus), o 
iarbă perenă cu potenţial mare pentru utilizarea 
în producţia de energie. Printre cei aproximativ 
200 de invitaţi prezenţi în sală (oameni de 
afaceri, primari, consilieri locali sau judeţeni)  
s-au numarat şi Victor Surdu – vicepreşedinte al 
Comisiei pentru Agricultură din Camera 
Deputaţilor, Karl Schneighofer (Austria) şi 
Alexandru Coman – reprezentanţi ai Asociaţiei 
ARGE Miscanthus Romania, care promovează 
cultura „Ierbii elefantului" în ţara noastră.  
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Fonduri Regio nerambursabile  
pentru dezvoltarea turismului!   

 

 

Miercuri, 6 octombrie, s-a semnat un 
nou contract de finanţare în cadrul Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 
5, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Crearea, 
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor 
specifice pentru valorificarea durabilă a 
resurselor naturale cu potenţial turistic”. 
Beneficiarul finanţării nerambursabile este 
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Societatea Comercială ALPA SRL ce va primi 
asistenţă financiară din fonduri europene pentru 
proiectul „Extinderea pensiunii Marald, 
amenajarea unei parcări, branşamente 
utilităţi, ziduri de sprijin, împrejmuite teren, 
în staţiunea Sinaia, judeţul Prahova”. 

Bugetul total al proiectului este de 
4.499.257,58 lei, din care: valoarea totală 
eligibilă este de 3.215.964,70 lei, valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 
2.251.175,29 lei, cofinanţarea eligibilă a 
beneficiarului este de 964.789,41 lei, restul 
reprezentând cheltuieli neeligibile şi TVA. 
Durata de implementare a proiectului este de 30 
de luni. 

Obiectivul general al proiectului constă 
în extinderea pensiunii Marald, precum şi a 
utilităţilor conexe prin construcţia unui corp 
anexă dezvoltat pe întălţimea D + P + E + M, ce 
va fi legat structural de corpul existent printr-un 
culoar la nivelul parterului şi a cărui funcţionare 
este dependentă de clădirea existentă. Finan-
ţarea atrasă prin Regio va asigura: 
 extinderea capacităţii de cazare cu 18 

locuri a pensiunii Marald; 
 îmbunătăţirea calităţii serviciilor turis-

tice prin creşterea nivelului de clasificare de la 
3 la 4 stele şi oferirea de servicii conexe; 
 promovarea şi realizarea de servicii de 

agrement pe lângă cele de cazare. 
 
 

 
 

Mediul de afaceri din judeţul Ialomiţa, 
sprijinit cu fonduri Regio   

 

 

La începutul lunii octombrie s-a semnat 
primul contract de finanţare ce vizează 
îmbunătăţirea mediului de afaceri din judeţul 
Ialomiţa. Beneficiarul asistenţei financiare 
nerambursabile din Programul Operaţional 
Regional, Axa prioritară 4, Domeniul major de 
intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării micro-
întreprinderilor”, este SSoocciieettaatteeaa  CCoommeerrcciiaallăă  
RRoottaattiipp  SSRRLL, care va primi fonduri europene 
pentru proiectul „Achiziţionare aparat tipărit 
True Press 344RL”. 

Acesta este cel de-al patrulea contract 
ce se semnează după apariţia noului ghid de 
finanţare (iulie 2010), ce prevede eliminarea 
contribuţiei minime a solicitantului de 30% la 
valoarea eligibilă a proiectului (astfel valoarea 
finanţării nerambursabile solicitate poate 

reprezenta până la 100% din valoarea eligibilă a 
proiectului). 

Valoarea totală a proiectului este de 
1.518.628  de lei, din care valoarea totală eligi-
bilă este de 1.224.700 de lei (finanţarea 
nerambursabilă din FEDR este în valoare de 
846.880 de lei, iar restul reprezintă contribuţia 
solicitantului). Durata de implementare a pro-
iectului este de cinci luni.  

◊ 
            

 Domeniul major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 
finanţează proiecte ce pot avea următoarele 
obiective:  

• Achiziţionarea de 
echipamente şi tehnologii 
noi, moderne pentru activi-
tatea de producţie, presta-
re servicii, construcţii a 
microîntreprinderii; 

•   Achiziţionarea de 
sisteme IT (hardware şi/sau software);  

• Construirea/extinderea/modernizarea 
spaţiilor de producţie/prestare servicii ale 
microîntreprinderii. 

 

           Conform Ghidului solicitantului, 
solicitanţii eligibili sunt societăţile comerciale 
sau societăţile cooperative care se încadrează 
în categoria microîntreprinderilor

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

. Ghidul soli-
citantului pentru Domeniul major de intervenţie 
4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprin-
derilor” s-a publicat în data de  2 noiembrie 
2009, iar cererile de finanţare pot fi depuse 
continuu, în condiţiile precizate în ghid, înce-
pând cu data de 23 noiembrie 2009.  
 
 
 

  

  
  

POSDRU  
INVESTEŞTE ÎN OAMENI! 

 
 

Fondul Social European (FSE) este 
instrumentul principal prin care Uniunea 
Europeană finanţează obiectivele strategice ale 
politicii de ocupare. De peste 50 de ani, FSE 
investeşte în programe dedicate creşterii 
gradului de ocupare în statele membre UE. 
Pentru perioada de programare 2007 - 2013, 
scopul intervenţiilor FSE este de a susţine 
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statele membre să anticipeze şi să administreze 
eficient schimbările economice şi sociale. 
 

Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 

Pentru a beneficia de asistenţa FSE, 
Statele Membre elaborează programe operaţio-
nale ce sunt implementate de actori socio-eco-
nomici, precum instituţii de învăţământ, furni-
zori de formare profesională, IMM-uri, camere 
de comerţ şi industrie, parteneri sociali, ONG-
uri, instituţii publice, autorităţi locale etc.  

Obiectivul general al POS DRU îl con-
stituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 
competitivităţii acestuia, prin conectarea edu-
caţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii şi asigurarea participării crescute pe o 
piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, 
pentru 1.650.000 de persoane.  
 

Organismul Intermediar Regional pentru 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia 
În cadrul regiunii Sud Muntenia, POSDRU 

este implementat de către OIRPOSDRU Sud Mun-
tenia, organism ce asigură în teritoriu aplicarea 
unitară a atribuţiilor delegate de către Auto-
ritatea de Management pentru Programul Opera-
ţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 
 În îndeplinirea funcţiilor delegate, OIR 
este responsabil cu gestionarea proiectelor de 
grant, strategice şi de ajutor de stat şi de mini-
mis din cadrul următoarelor axe prioritare şi 
domenii majore de intervenţie din POSDRU:  
 

 Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabi-
lităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”: 

• DMI 3.1 - Promovarea culturii antrepre-
noriale 

o În cadrul acestui DMI, OIRPOSDRU Sud 
Muntenia gestionează trei proiecte în valoare 
totală de 4.000.000 de lei, din care un proiect în 
jud. Călăraşi (1.011.140 de lei) – „Antrepre-
noriatul - O opţiune de carieră pentru fiecare”. 

• DMI 3.2 - Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii  

o În cadrul acestui DMI, OIRPOSDRU Sud 
Muntenia gestionează 18 proiecte în valoare de 
59.000.000 de lei, din care un proiect în jud. 
Călăraşi (436.465 de lei) – „Investeşte în informa-
rea şi instruirea angajaţilor tăi, asigurându-le 
astfel un loc de muncă mai sănătos şi mai sigur!” 

 Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor 
active de ocupare”  

• DMI 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea 
măsurilor active de ocupare 

o În cadrul acestui DMI, OIRPOSDRU Sud 
Muntenia gestionează şase proiecte în valoare 
totală de 16.000.000 de lei, din care un proiect în 
jud. Călăraşi (953.266 de lei) – „Calificarea şi re-
calificarea – condiţie a dezvoltării resurselor 
umane şi creşterii competitivităţii acestora pe 
piaţa muncii.” 
 Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziu-
nii sociale”  
• DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a 

participării grupurilor vulnerabile pe piaţa mun-
cii 

o Nu există momentan proiecte aflate în 
implementare în cadrul acestui domeniu. 

• DMI 6.3 Promovarea egalităţii de şanse 
pe piaţa muncii 

o În cadrul acestui DMI, OIRPOSDRU Sud 
Muntenia gestionează un proiect în valoare 
totală de 15.000.000 de lei. 
 

Beneficiarii 
POSDRU sunt: şcoli, uni-
versităţi, centre de cer-
cetare, structurile Mini-
sterului Educaţiei, Cer-
cetării şi Tineretului, 
furnizori de formare profesională, camerele de 
comerţ şi industrie, sindicate şi patronate, 
agenţii de ocupare judeţene şi locale, IMM-uri, 
asociaţii şi fundaţii, autorităţi publice locale, 
alte organisme active în domeniul economiei 
sociale. 

În data de 27 august 2010 s-a lansat linia 
de finanţare pentru proiectele aferente Dome-
niului Major de Intervenţie (DMI) 5.1 „Dezvol-
tarea şi implementarea măsurilor active de ocu-
pare”. Criza economică şi financiară a afectat 
piaţa muncii şi grupurile vulnerabile din Româ-
nia, iar prin lansarea finanţării proiectelor afe-
rente DMI 5.1, fiecare dintre cele opt regiuni de 
dezvoltare ale ţării a beneficiat de alocări 
orientative de 51.184.800 de lei pentru proiecte 
destinate atragerii şi menţinerii cât mai multor 
persoane pe piaţa muncii. 

Sunt promovate activităţile de informare 
şi consiliere profesională, asistenţă în plani-
ficarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, 
formare profesională, programe locale de ocu-
pare în lucrări comunitare. Fiecare proiect poa- 
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te primi o finanţare cuprinsă între 213.270 de 
lei (echivalentul a 50.000 de euro) şi 2.132.695 
de lei (echivalentul a 499.999 de euro). Durata 
de implementare a proiectului va fi cuprinsă 
între şase luni şi doi ani. 

AM POSDRU a îmbunătăţit metodologia 
de evaluare, pe principiul „primul venit, primul 
servit”, astfel că perioada scursă între depune-
rea unei cereri de finanţare pentru un proiect şi 
semnarea contractului de finanţare este estima-
tă în prezent la circa 30 de zile, faţă de circa 14 
luni, cât a fost media în anul 2009. Prin noua 
metodologie vor fi punctaţi suplimentar solici-
tanţii care se angajează prin proiectele lor să 
asigure locuri de muncă. 

Ca urmare a numărului mare de proiecte 
depuse, în data de 21.09.2010, ora 10:00, s-a 
închis cererea de propuneri de proiecte de grant 
CPP nr. 101 „Dezvoltarea şi implementarea mă-
surilor active de ocupare în regiunea Sud Mun-
tenia”. 

Conform unui comunicat de presă al OIR 
POSDRU Sud Muntenia, până la data de 
17.09.2010, ora 17:43, au fost înregistrate în sis-
temul informatic ActionWeb, 120 de proiecte pe 
apelul de proiecte dedicat regiunii, suma totală 
a finanţării nerambursabile solicitate fiind de 
circa 227.694.102 lei. 
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Inovaţia - o prioritate a Uniunii Europene 
 

 

În data de 6 octombrie, Uniunea 
Europeană a publicat o nouă strategie pentru 
accelerarea ritmului de dezvoltare a noilor 
produse şi servicii, în vederea generării de 
locuri de muncă şi creştere economică. Astfel, 
Iniţiativa „O Uniune a inovării" face parte din 
Strategia Europa 2020 şi îşi propune să 
stimuleze şi să accelereze inovarea în Europa, 
îndepărtând în acelaşi timp blocajele ce 
împiedică ideile valoroase să ajungă pe piaţă. 

Unul dintre elementele fundamentale 
ale iniţiativei constă în „parteneriatele în 
domeniul inovării", ce vor reuni sectorul public 
şi cel privat pentru a scurta timpul de scoatere 
pe piaţă a inovaţiilor. Parteneriatele vor 
permite sporirea fondurilor pentru cercetare şi 
dezvoltare, o mai bună coordonare a inves-
tiţiilor şi actualizarea permanentă a reglemen-

tărilor şi standardelor în funcţie de necesităţile 
economice. 

Iniţiativa Comisiei Europene este 
fundamentată pe informaţiile cuprinse într-un 
studiu recent, potrivit căruia îndeplinirea 
obiectivului strategiei Europa 2020 de creştere 
a investiţiilor în domeniul cercetării şi dez-
voltării până la 3 procente din PIB ar putea du-
ce la crearea a 3,7 milioane de locuri de muncă 
şi la o creştere a PIB-ului anual de până la 795 
miliarde de euro până în 2025.  

„Uniunea inovării” se va concentra cu 
precădere asupra unor provocări cum sunt 
schimbările climatice, siguranţa aprovizionării 
cu energie şi alimente, sănătatea şi îmbătrâ-
nirea populaţiei şi va apela la intervenţia sec-
torului public pentru stimularea sectorului pri-
vat şi pentru eliminarea blocajelor din cauza 
cărora ideile nu ajung pe piaţă. 

 
„O Uniune a inovării” 

 

În cadrul Consiliului Competitivitate din 
11 - 12 octombrie 2010 şi al Consiliului ECOFIN 
din 19 octombrie 2010, Comisia va prezenta co-
municarea referitoare la iniţiativa emblematică  
„O Uniune a inovării”.  Aceasta va fi integrată 
în pregătirea dezbaterii privind cercetarea şi 
inovarea, a cărei desfăşurare este prevăzută cu 
ocazia Consiliului European din decembrie 
2010. 

Iniţiativa Comisiei Europene „O Uniune 
a inovării” a fost abordată şi în cadrul comu-
nicării din 3 martie 2010, intitulată „EUROPA 
2020 - O strategie europeană pentru o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”, 
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având rolul de a ghida dezvoltarea economică a 
UE în următorii zece ani. Strategia EUROPA 
2020 propune o abordare tematică a reforme-
lor, concentrată pe trei priorităţi reprezentati-
ve:  

 

1. dezvoltarea unei economii bazate pe cunoa-
ştere şi inovare - creştere inteligentă;  
2. promovarea unei economii mai ecologice şi 
mai competitive, bazata pe utilizarea mai efi-
cientă a resurselor - creştere suste-nabilă;  
3. promovarea unei economii cu grad înalt de 
ocupare, care să genereze coeziune socială şi 
teritorială - creştere incluzivă.  

 

Iniţiativa emblematică „O Uniune a ino-
vării” urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor-ca-
dru şi accesul la finanţările pentru cercetare şi 
inovare, astfel încât să se garanteze posibili-
tatea transformării ideilor inovatoare în produ-
se şi servicii ce creează creştere economică şi 
locuri de muncă. 
 

  
  

Forum pentru Inovare  
şi transfer tehnologic 

 

În perioada 6 - 9 octombrie va avea loc 
la Complexul Expoziţional ROMEXPO cea de-a 
36-a ediţie a Târgului Tehnic Internaţional Bu-
cureşti – TIB 2010. În cadrul acestuia, Consiliul 
Inovării, în colaborare cu Agenţia Managerială 
de Cercetare Ştiinţifică Inovare şi Transfer 
Tehnologic Politehnica şi Asociaţia Română 
pentru Transfer tehnologic şi Inovare, va orga-
niza „Forumul Deschis pentru Inovare şi Trans-
fer Tehnologic” sub egida Autorităţii Naţiona-
le pentru Cercetare Ştiinţifică.  

Forumul deschis pentru Inovare şi Trans-
fer Tehnologic a instaurat o tradiţie în peisajul 
Cercetării şi Dezvoltării din România, consti-
tuind cea mai importantă platformă de comu-
nicare pentru toţi actorii implicaţi în domeniu: 
autorităţile centrale şi locale, unităţi de cer-
cetare - dezvoltare, universităţi, întreprin-deri 
mici şi mijlocii şi alte instituţii cu rol cata-
lizator: centre de transfer tehnologic, camere 
de comerţ etc.  

În cele două zile destinate desfăşurării, 
forumul va avea patru secţiuni: 
1. Brokeraj de tehnologii (moderator Gabriel 
Vlăduţ, Asociaţia Română pentru Transfer teh-
nologic şi Inovare); 
2. Instrumente de finanţare a inovării (mode-
rator prof. univ. dr. ing. Nicolae Vasiliu – 

Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică 
Inovare şi Transfer Tehnologic Politehnica); 
3. Arhitectura Infrastructurii de Inovare şi 
Transfer Tehnologic (moderator Bogdan Cio-
cănel – Asociaţia Română pentru Transfer Teh-
nologic şi Inovare); 
4. Antreprenoriat şi Inovare (moderator Sorin 
Axinte – Asociaţia Română pentru Transfer 
tehnologic şi Inovare). 
 

 Pentru informaţii suplimentare accesaţi adresa web: 
http://www.amcsit.ro/conferinta2010/main/index.php. 
 
 
 

  

III nnn fff ooo    OOO ppp ooo rrr ttt uuu nnn iii ttt ăăă ţţţ iii    ddd eee    fff iii nnn aaa nnn ţţţ aaa rrr eee   
  
  

Catalogul surselor de finanţare 
(octombrie 2010) 

 

Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, prin Direcţia Dezvoltare, editează periodic 
un Catalog al surselor de finanţare nerambur-
sabilă. Scopul editării acestei publicaţii este de 
a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de 
fonduri nerambursabile din regiunea Sud Mun-
tenia care doresc să realizeze diferite investiţii. 
Astfel, în acest document sunt prezentate opor-
tunităţile de finanţare ale celor şapte programe 
operaţionale ce se derulează în prezent în Ro-
mânia, Programul Naţional pentru Dezvoltare 
Rurală 2007 – 2013 şi programele de cooperare 
transfrontalieră ce se implementează în zonele 
de graniţă ale ţării.  
 

Fondurile 
nerambursabile 
alocate Româ-
niei prin instru-
mentele specifi-
ce perioadei de 
post-aderare la 
Uniunea Euro-
peană reprezin-
tă o imensă o-
portunitate pen-
tru solicitanţii 
de finanţări din majoritatea domeniilor. Astfel, 
aceste fonduri vor finanţa proiecte de infra-
structură de mediu, transport, resurse umane, 
turism, egalitate de şanse, IT etc. 
 

Fondurile europene disponibile pentru 
România în perioada actuală de programare 
(2007 – 2013) sunt: 

http://www.amcsit.ro/conferinta2010/main/index.php�
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• Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR) - fond structural ce sprijină 
regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea 
de investiţii în sectorul productiv, 
infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare 
locală şi IMM–uri; 

• Fondul Social European (FSE) - fond 
structural destinat politicii sociale a Uniunii 
Europene, care sprijină măsuri de ocupare a 
forţei de muncă; 

• Fondul de Coeziune (FC) - instrument 
financiar ce sprijină investiţii în domeniul 
infrastructurii de transport şi de mediu; 

• Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) - finanţează 
investiţii pentru creşterea competitivităţii în 
agricultură şi silvicultură, protecţia mediului, 
ameliorarea calităţii vieţii şi diversificarea 
activităţilor economice în spaţiul rural; 

• Fondul European pentru Pescuit (FEP) - 
susţine dezvoltarea durabilă a sectorului de pes-
cuit şi a zonelor de coastă unde acest sector 
este preponderent. 
 

Totalul fondurilor europene alocate Româ-
niei pentru perioada 2007-2013 este de peste 30 
miliarde de euro, din care 19,667 miliarde re-
prezintă fondurile structurale şi de coeziune,  
restul reprezentând alocări financiare pentru 
dezvoltarea sectorului agricol şi a economiei 
rurale. 

Pentru oportunităţile de finanţare disponi-
bile pentru luna octombrie 2010, publicaţia poa-
te fi accesată pe site-ul Agenţiei, www.adr-
muntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente 
utile. 
 
 
 

  

III nnn fff ooo    AAA MMM    PPP OOO RRR   
  
  

Suspendarea procesului de depunere  
a cererilor de finanţare în cadrul DMI 4.3 

 
 

Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul Operaţional Regional a emis Instrucţiu-
nea privind suspendarea depunerii de cereri de 
finanţare în cadrul POR 2007-2013, Axa 
prioritară 4, Domeniul major de intervenţie 4.3.  

Începând cu data de 1 noiembrie 2010, 
ora 12:00, se suspendă procesul de depunere a 
cererilor de finanţare în cadrul Domeniului 
major de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” în regiunea Sud Muntenia. 

Demararea etapei de verificare prelimi-
nară a cererilor de finanţare depuse în perioada 
11 octombrie – 1 noiembrie 2010 se suspendă. 
Reluarea procesului va face obiectul unei ana-
lize la nivelul AM POR asupra disponibilităţii fon-
durilor alocate regiunii de dezvoltare Sud 
Muntenia. 

Documentul privind suspendarea depu-
nerii de proiecte în cadrul DMI 4.3 poate fi con-
sultat şi pe site-ul ADR Sud Muntenia http:// 
regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări uti-
le, Prevederi aplicabile potenţialilor beneficiari, 
link: http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-
aplicabile-potentialilor-beneficiari-p13.html. 

 
 

 
  

  
  

Modificarea „Instrucţiunii de prefinanţare  
şi rambursare a cheltuielilor” 

 în cadrul Regio 
 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turis-
mului, în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 
2013, a emis în data de 24 septembrie 2010 
NNoottiiffiiccaarreeaa ce vizează modificarea anexei la 
contractul de finanţare referitoare la „Instruc-
ţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuie-
lilor” în cadrul Regio. 

Începând cu luna 
octombrie, cererile de 
rambursare transmise de 
către beneficiari spre ve-
rificare şi plată vor avea 
formatul solicitat prin 
această notificare. Acea-
stă modificare este gene-
rată de actualizarea Ma-
nualului de Verificare şi 
Autorizare Plăţi, ediţia a 
II-a, al Autorităţii de Ma-
nagement - Direcţia Ge-
nerală Autorizare şi Plăţi Programe. Conform 
acestei notificări, beneficiarii de finanţare în 
cadrul Regio nu mai au obligaţia de a transmite 
împreună cu cererea de rambursare un raport 
de progres. 

Documentul integral privind notificarea 
de modificare a prezentei anexe poate fi consul-
tat pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro, sec-
ţiunea Clarificări utile, Prevederi aplicabile be-
neficiarilor, link: http://regio.adrmuntenia.ro 
/documente/1286431916_document.pdf.

http://www.adr-muntenia.ro/�
http://www.adr-muntenia.ro/�
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-potentialilor-beneficiari-p13.html�
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-potentialilor-beneficiari-p13.html�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  8 OCTOMBRIE 2010 – 
 

 

Până în data de 8 octombrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 674 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 674 de proiecte depuse, PIDU-ul municipiului Piteşti şi PID-ul Polului de Creştere Ploieşti, 97 au 
fost respinse, 18 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 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 zece cereri de finanţare, din care: o cerere se află în etapa de evaluare a conformităţii şi 
eligibilităţii, patru sunt în evaluare tehnică şi cinci proiecte sunt în precontractare. 
 

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, cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanţare), iar nouă 
contracte de finanţare au fost semnate. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 
 

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. 

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 

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 
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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, 12 proiecte sunt în rezervă, iar pentru 16 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 

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 
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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 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş 
Breaza, judeţul Prahova 

Oraşul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84 

TOTAL  - lei - 779.368.368,74 630.724.303,43 
 
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 
 

Au fost depuse 41 de proiecte, din care: un contract a fost semnat, două proiecte au fost retrase de 
aplicanţi, cinci 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 
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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 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: 19 contracte de finanţare sunt semnate, 
patru proiecte se află în etapa de contractare, două proiecte sunt în etapa de vizită la faţa locului, patru se află 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 

6.904.561,42 4.558.975,85 
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Titu 

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 

Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung Municipiul 
Câmpulung 

6.116.088,16 4.696.040,44 

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

Municipiul 
Târgovişte 

4.825.344,88 3.294.953,95 

Dotare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII, sat Pişcani, 
comuna Dârmăneşti, judeţul Argeş 

Consiliul Local 
Dârmăneşti 

1.783.286,24 1.315.114,92 

Dotare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII, 
sat Cocu, comuna Cocu, judeţul Argeş 

Consiliul Local Cocu 2.006.966,99 1.575.156,94 

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

Consiliul Local 
Lereşti 

3.856.577,84 2.906.389,68 

TOTAL  - lei - 111.481.378,3 87.662.198,4 
 
 
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, din care: 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 
 

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. 
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ÎÎnn  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  
ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””,,  iiaarr  cceerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  aauu  ppuuttuutt  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  pprreecciizzaattee  îînn  gghhiidd,,  
îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099..  AAllooccaarreeaa  ffiinnaanncciiaarrăă  ddiissppoonniibbiillăă  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  cceerreerree  ddeesscchhiissăă  ddee  pprrooiieeccttee  îînnssuummeeaazzăă  
2277,,2288  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
  

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 312 proiecte, din care: 24 de proiecte au 
fost respinse, iar 14 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate patru contracte, 10 
proiecte se află în etapa de contractare, 86 sunt în etapa preliminară, iar 174 de proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 47,58 
milioane de euro. 
 

**NNoottăă::  ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ssee  ssuussppeennddăă  pprroocceessuull  ddee  ddeeppuunneerree  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  
DDoommeenniiuulluuii  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””  îînn  rreeggiiuunneeaa  ddee  ddeezzvvoollttaarree  SSuudd  MMuunntteenniiaa..    
DDeemmaarraarreeaa  eettaappeeii  ddee  vveerriiffiiccaarree  pprreelliimmiinnaarrăă  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannțțaarree  ddeeppuussee  îînn  ppeerriiooaaddaa  1111  ooccttoommbbrriiee  ––  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100  ssee  
ssuussppeennddăă..  RReelluuaarreeaa  pprroocceessuulluuii  vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  uunneeii  aannaalliizzee  llaa  nniivveelluull  AAMMPPOORR  aassuupprraa  ddiissppoonniibbiilliittăăţţiiii  ffoonndduurriilloorr  aallooccaattee  rreeggiiuunniiii  
ddee  ddeezzvvoollttaarree  SSuudd  MMuunntteenniiaa..  
  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat hârtie 

SC ALMIMOS SRL, oraşul Buşteni, 
jud. Prahova 1.245.727,04 853.080,00 

Igienă şi confort, necesitate zilnică SC Softsense SRL,  
municipiul Călăraşi 691.201,11 557.420,25 

Dotarea cabinetului medical al SC 
Tehno Doctor Endoscopy SRL cu 
aparatură modernă 

SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, 
municipiul Piteşti, jud. Argeş 

573.335,08 462.367,00 

Achiziţionare aparat tipărit True Press 
344RL 

SC ROTATIP SRL, municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa 

1.518.628 846.880 

TOTAL  - lei - 4.028.891,20 2.719.747,25 
 
 
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 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 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, 10 se află în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară, şase se află în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, un proiect a 
fost retras, iar pentru cinci 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 

Extindere Pensiune Marald, amenajare 
parcare, branţamente utilităţi, ziduri de 
sprijin, împrejmuire teren în staţiunea 
Sinaia, judeţul Prahova 

S.C. ALPA S.R.L., oraşul 
Sinaia, jud Prahova 

4.499.257,58 2.251.175,29 

TOTAL  - lei - 67.287.820,63 36.597.394,97 
 
 

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, cod poştal 010873, Director Gabriela Elena BOSTĂNESCU, e-mail gabriela.bosta-
nescu@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.. 

 
 

OOBBSS..**NNoottăă::  PPeennttrruu  aaxxeellee  pprriioorriittaarree//ddoommeenniiiillee  mmaajjoorree  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  22000077--22001133  ppeennttrruu  ccaarree  ssuunntt  llaannssaattee  cceerreerrii  ddee  
pprrooiieeccttee  ccuu  ddeeppuunneerree  ccoonnttiinnuuăă,,  ssuussppeennddaarreeaa  ddeeppuunneerriiii  ddee  cceerreerrii  ddee  ffiinnaannţţaarree,,  ccaa  uurrmmaarree  aa  aattiinnggeerriiii  vvaalloorriiii  aallooccaattee,,  ssee  vvaa  rreeaalliizzaa  îînn  mmoommeennttuull  îînn  ccaarree  vvaallooaarreeaa  
ssoolliicciittaattăă  aa  ccoonnttrraacctteelloorr  ddee  ffiinnaannttaarree  îînncchheeiiaattee  şşii  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  aaffllaattee  îînn  pprroocceess  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  sseelleeccţţiiee  ddeeppăăsseeşşttee  ccuu  ccuu  5500%%  vvaallooaarreeaa  ttoottaallăă  aallooccaattăă  ppee  
rreeggiiuunneeaa  rreessppeeccttiivvăă  ((ssuummaa  îînnttrree  aallooccaarreeaa  FFEEDDRR  şşii  aallooccaarreeaa  ddee  llaa  bbuuggeettuull  ddee  ssttaatt,,  mmaaii  ppuuţţiinn  ccoonnttrriibbuuttiiaa  ssoolliicciittaannttuulluuii  llaa  cchheellttuuiieelliillee  eelliiggiibbiillee  aallee  pprrooiieeccttuulluuii)),,  ppeennttrruu  
rreessppeeccttiivvuull  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennttiiee,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  ddee  pprrooggrraammaarree  22000077--22001133..  
AAnnuunnţţuull  ddee  ssuussppeennddaarree  aa  ddeeppuunneerriiii  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  ssee  vvaa  ppuubblliiccaa  ccuu  mmiinniimm  1155  zziillee  lluuccrrăăttooaarree  îînnaaiinnttee  ddee  ddaattaa  lliimmiittăă  ppâânnăă  llaa  ccaarree  mmaaii  ppoott  ffii  ddeeppuussee  cceerreerrii  ddee  
ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  aacceelluuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee,,  ppeennttrruu  uunnaa  ssaauu  mmaaii  mmuullttee  rreeggiiuunnii,,  dduuppăă  ccaazz..  AAnnuunnţţuull  vvaa  mmeennţţiioonnaa  ddaattaa  şşii  oorraa  ppâânnăă  llaa  ccaarree  ssee  mmaaii  ppoott  
ddeeppuunnee  cceerreerrii  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  aacceelluuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee..  

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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CCoonnffeerriinnţţăă  ddeesspprree  gglloobbaalliizzaarree    

llaa  UUnniivveerrssiittaatteeaa  PPiitteeşşttii  
  

În zilele de 8 şi 9 octombrie, la sediul Univer-
sităţii Piteşti a avut loc conferinţa internaţională „Edu-
World 2010". Această ediţie a avut ca temă „Educaţia 
şi problemele lumii contemporane” şi scopul a fost de 
a iniţia o dezbatere cu privire la cele mai mari provo-
cări în educaţia din zilele noastre: globalizarea, inter-
culturalitatea, dezvoltarea, comunicarea, parteneria-
tele, specializarea, calificarea. Participanţii au fost in-
vitaţi să vorbească despre priorităţile în educaţie la în-
ceputul mileniului trei, despre multiplicarea funcţiilor 
educaţiei în era societăţii informaţionale, creşterea 
rolului instituţiilor de învăţământ şi despre modalităţi 
de inovaţie şi adaptare în procesele de predare şi de 
învăţare. Cu această ocazie au fost create ocazii pen-
tru continuarea discuţiilor şi formare continuă pentru 
personalul didactic, în cadrul organismelor europene 
de învăţământ (Societatea Europeană pentru Cerce-
tare şi Educaţia Adulţilor, Forumul European pentru 
formare şi educare vocaţională, Societatea Balcanică 
pentru Pedagogie şi Educaţie). 

Conferinţa a fost deschisă, în aceeaşi mă-
sură, cercetătorilor, celor care se ocupă cu strategiile 
sistemului de învăţământ, managerilor şi profesorilor 
care îşi desfăşoară activitatea atât în clase, cât şi în 
medii non-formale de educaţie, precum organizaţiile şi 
companiile. Între organizatori s-au numărat Univer-
sitatea Piteşti, Universitatea Bucureşti, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Argeş, Societatea Europeană pentru 
Cercetare şi Educaţie şi Forumul European pentru 
Educaţie şi Formare Vocaţională. La acest eveniment 
au participat peste 300 de invitaţi din ţară şi stră-
inătate (Turcia, Marea Britanie, Brazilia, Israel, Grecia, 
Republica Moldova, Germania, Serbia, Franţa, Alba-
nia şi Siria).                                    (Loredana Dascălu) 
  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ppiitteessttii//PPiitteessttii--
__CCoonnffeerriinnttaa__ddeesspprree__gglloobbaalliizzaarree__llaa__UUnniivveerrssiittaatteeaa__PPiitteessttii__00__334488556655339977..hhtt
mmll  
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JJuuddeeţţuull  CCăăllăărraaşşii  eessttee  ppaarrtteenneerr    
aall  AAssoocciiaaţţiieeii  DDrreeppttuurrii  CCiivviillee  îînn  pprrooiieeccttuull  
„„RRoommâânniiaa  ppeennttrruu  rroommâânnii,,  pprriinn  RRoommâânniiaa””  

  

Consilierii judeţeni au aprobat, în ultima şe-
dinţă de consiliu, proiectul ce prevede asocierea Călă-
raşiului cu Asociaţia Drepturi Civile, în vederea rea-
lizării proiectului „România pentru români, prin Ro-
mânia”. Acest proiect constă într-un tur al României  

 
 
pe vehicule tip ATV, şi are drept scop principal pro-
movarea oricărui produs ce defineşte sau reprezintă 
România.  

Acest proiect are şi o 
componentă socială, întrucât în 
cadrul turului se vor strânge 
fonduri pentru 41 de cazuri so-
ciale şi umanitare, dar şi o 
componentă turistică, şi anume 
promovarea obiectivelor turi-
stice de interes naţional. Durata de desfăşurare a 
proiectului este de 12 luni. Echipa ce va forma 
caravana va avea ca scop principal indexarea şi foto-
grafierea obiectivelor şi atracţiilor turistice din Româ-
nia. Consilierii judeţeni au votat acest proiect în unani-
mitate, cu un singur amendament, pozele realizate de 
Asociaţia Drepturi Civile să fie puse la dispoziţia Con-
siliului judeţean, fără niciun cost. 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..vvoocceessccaammppii..rroo//  
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FFoonndduurrii  eeuurrooppeennee  ppeennttrruu  pprroommoovvaarreeaa  
ttuurriissttiiccăă  aa  mmoonnuummeenntteelloorr  TTâârrggoovviişştteeii  

  

Administraţia locală a elaborat şapte proiecte 
care să scoată municipiul din anonimat. 21 de biserici 
din Târgovişte, şapte muzee, Ansamblul Naţional 
Curtea Domnească şi cinci mănăstiri vor fi cuprinse în  
pliante şi ghiduri turistice. 

După 20 
de ani în care tu-
rismul a supravie-
ţuit din inerţie la 
Târgovişte, admi-
nistraţia locală a 
decis că a venit 
vremea să se im-
plice. Trecutul ar 
putea contribui substanţial la dezvoltarea prezentă a 
oraşului, mai ales în condiţiile în care poate fi pus în 
valoare cu fonduri europene nerambursabile. Eva-
luarea resurselor locale pentru turism a scos la iveală 
peste 200 de monumente istorice, de arhitectură tradi-
ţională, muzee şi colecţii, muzică şi costume tradiţio-
nale, ateliere artizanale, situri, festivaluri etc. 

Proiectele, fiecare în valoare de câte 900.000 
de lei, vor fi finanţate în proporţie de 98% de către 
Uniunea Europeană, administraţia Târgoviştei având 
obligaţia să vină cu o contribuţie proprie de doar 2%. 
  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ttaarrggoovviissttee//FFoonndduurrii__eeuurrooppeennee__  
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ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    
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IInnvveessttiittoorrii  iittaalliieennii,,  iinntteerreessaaţţii  ddee  
ccoonnssttrruuiirreeaa  uunneeii  ffaabbrriiccii  ddee  uulleeii  ddee  rraappiiţţăă    

llaa  GGiiuurrggiiuu  
Aproximativ 75.000 de hectare de teren agri-

col ar putea fi cultivate cu rapiţă, în vederea construirii 
unei fabrici de ulei de rapiţă în următorii cinci ani în 
regiunea de graniţă Giurgiu - Ruse, în urma propunerii 
de colaborare făcute la Giurgiu, în cadrul întâlnirii Gru-
pului Comun de Lucru româno-bulgar pe probleme de 
agricultură, de un grup de investitori italieni. 

„În judeţ nu se pot cultiva mai mult de 30.000 ha 
anual, de aceea contez şi pe sprijinul părţii bulgare şi al 
judeţelor vecine în realizarea acestui proiect", a declarat 
preşedintele CJ Giurgiu, Dumitru Beianu. 

Investitorii italieni au în vedere construirea în 
zona localităţii Gostinu a unei fabrici de ulei de rapiţă 
pe o suprafaţă de 12 ha şi cu o capacitate de până la 
70.000 de tone de ulei pe an. Investiţia se ridică la 
aproximativ 30 de milioane de euro, iar judeţul Giurgiu 
este agreat de investitorii italieni pentru că este 
aproape de Dunăre şi se poate asigura un transport 
fluvial mai ieftin. 
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CCeennttrruull  oorraaşşuulluuii  SSlloobboozziiaa,,  mmooddeerrnniizzaatt    
ccuu  1100  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo  

  

Piaţa Revoluţiei va intra, anul viitor, într-un 
amplu proces de modernizare. Suma totală necesară 

pentru realizarea aces-
tui proiect ambiţios se 
ridică la peste zece mili-
oane de euro, trei dintre 
acestea urmând a fi asi-
gurate de la bugetul lo-
cal, iar restul sumei re-

prezentând fonduri europene. 
Din totalul de zece milioane de euro, la cât 

este estimată valoarea lucrării, Primăria Slobozia va 
contrbui cu trei milioane, restul sumei fiind asigurată 
din fonduri externe. „Cel mai devreme în decembrie 
vom semna contractul de finanţare şi, dacă lucrurile 
vor decurge normal, în primăvara lui 2011 vom dema-
ra lucrările de modernizare a pieţii.“, declară Valentin 
Băcanu, viceprimarul municipiului Slobozia. Piaţa Re-
voluţiei a suferit în ultimii 30 de ani o serie de inter-
venţii, reconversii, completări şi extinderi, amprenta 
timpului reliefându-se asupra spaţiilor publice.  

La finalizarea acestui proiect, Piaţa Revoluţiei, 
în suprafaţă de 27.000 mp, va beneficia de parcări 
subterane, multiple zone verzi, fântâni arteziene, iar 
întreaga reţea de străzi şi alei va fi complet refăcută. 

De asemenea, întreaga arhitectură a clădirilor din 
zonă va suferi modificări majore, printre care şi sediul 
primăriei, al prefecturii şi al Consiliului judeţean, ce 
sunt incluse în acest proiect de reconstrucţie.    

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//sslloobboozziiaa//SSlloobboozziiaa--__CCeennttrruull__oorraassuulluuii--
mmooddeerrnniizzaatt__ccuu__1100__mmiilliiooaannee__ddee__eeuurroo__00__334499116655112200..hhttmmll  
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IInnvveessttiiţţiiee  ddee  112266  mmiilliiooaannee  ddee  ddoollaarrii  îînn  
iinndduussttrriiaa  ppeettrroolliieerrăă!!  

Judeţul Prahova dovedeşte încă o dată că 
este un „magnet” pentru marii investitori. La numai o 
săptămână distanţă de la inaugurarea fabricii Procter-
&Gamble de la Urlaţi, iată că o nouă investiţie de pes-
te 100 milioane de dolari va demara în Prahova. 

Compania americană Lufkin Industries va de-
mara lucrările efective de construire a fabricii de 126 
milioane de dolari de lângă Ploieşti. Uzina va fi 
construită pe un teren de 33 ha, costurile fiind 
estimate la 126 milioane de dolari.  

Potrivit reprezentanţilor companiei, Guvernul 
României, prin Ministerul Finanţelor Publice, a 
acceptat să asigure pentru Lufkin stimulente pentru 
dezvoltare şi asistenţă financiară de 28 de milioane de 
euro. 

Lufkin Industries a fost fondată în anul 1902 şi 
are peste 2.800 de angajaţi la nivel mondial, fiind 
furnizor de echipamente de transmisie hidraulică.  
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PPeessttee  660000  ddee  pprrooffeessoorrii  ffaacc  ccuurrssuurrii  ddee  
ffoorrmmaarree  ppee  bbaannii  eeuurrooppeennii  

610 cadre didactice din Teleorman se şcolesc 
pe bani europeni în cadrul unui proiect câştigat de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Teleorman. Pro-
iectul în valoare de peste un milion de lei vizează 
instruirea profesorilor în scrierea de proiecte, 
managementul resurselor umane şi informatică. 

Proiectul al cărui beneficiar este Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Teleorman se numeşte „Investiţii în 
resurse umane prin educaţie activă şi continuă factor 
de succes în dezvoltarea carierei în învăţământul 
preuniversitar”. Casa Corpului Didactic Teleorman 
este partenerul ISJ, în derularea proiectului cofinanţat 
de Fondul Social European. Grupul ţintă a fost consti-
tuit iniţial de 480 de cadre didactice din judeţ, dar 
după finalizarea înscrierilor s-a ajuns la 610 profesori, 
educatori şi învăţători.                         (Elisa Bouleanu) 
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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,  Alexandra GHERASIM, Liviu Georgian OLTENACU - Sediul central Călăraşi 

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: 11 octombrie 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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