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eeuurrooppeennee  CCEECC  BBaannkk  PPrraahhoovvaa      

  
  

––  1111  ooccttoommbbrriiee,,  PPllooiieeşşttii  --  
 

  
ADR Sud Muntenia a participat în data 

de 11 octombrie la inaugurarea Biroului 
pentru accesarea fondurilor europene al CEC 
Bank – Sucursala Prahova. Biroul pentru 
accesarea fondurilor europene, prin personal 
de specialitate, va oferi consiliere şi 
îndrumare gratuită atât clienţilor care au 
nevoie de cofinanţare în cazul proiectelor 
deja aprobate de către autorităţile de 
management pentru programele operaţionale, 
cât şi celor care intenţionează să scrie 
proiecte pentru a obţine fonduri comunitare. 

 
La inaugurarea acestui birou au fost 

prezenţi domnul Radu Graţian Gheţea, 
preşedinte al CEC Bank şi, totodată, al 
Asociaţiei Române a Băncilor, reprezentanţi ai 
autorităţilor de management şi ai orga-
nismelor intermediare de aprobare a fon-
durilor europene, oficialităţi locale şi oameni 
de afaceri.  

 

„Produsele 
de creditare puse la 
dispoziţie de CEC 
Bank se adresează 
tuturor proiectelor 
finanţabile din fonduri europene, indiferent 
de programul de finanţare accesat de clienţi. 

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   
SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   

BB uu ll ee tt ii nn   II nn ff oo rr mm aa tt ii vv   nn rr ..   22 44                     
1111  ––  1177  ooccttoommbbrriiee  22001100 
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Astfel, până acum, am acordat cofinanţări în 
cazul a peste 5.000 de proiecte, în urma 
cărora titularii acestora au obţinut subvenţii 
de circa 300 de milioane de euro. Misiunea 
CEC Bank este de a finanţa cu prioritate IMM, 
agricultura şi instituţiile din administraţia 
publică locală.", a declarat domnul Radu 
Graţian Gheţea.  

 

În cadrul acestei întâlniri s-a mai 
subliniat şi faptul că majoritatea investiţiilor 
realizate cu fonduri europene şi cofinanţate 
de CEC Bank – care se regăsesc inclusiv în 
Prahova - au vizat construirea sau mo-
dernizarea unor ferme agricole ori pensiuni 
turistice, reabilitarea sistemelor de canalizare 
sau a staţiilor de epurare a apelor uzate, 
achiziţionarea de echipamente şi programe 
informatice. 

  
  

 
 

Seminarii de instruire a beneficiarilor de 
fonduri alocate prin Regio 

 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a 
organizat săptămâ-
na trecută  două 
seminarii de infor-
mare şi instruire 
pentru beneficiarii 
contractelor de fi-
nanţare ce s-au 

semnat în ultima perioadă pentru a obţine 
fonduri nerambursabile prin Regio.  

În data de 12 octombrie s-a organizat 
seminar de informare şi instruire pentru 
echipele de implementare a trei proiecte ce 

vizează sprijinirea dezvoltării micro-
întreprinderilor. Beneficiarii contractelor de 
finanţare sunt SC Tehno Doctor Endoscopy 
SRL, municipiul Piteşti, judeţul Argeş 
(„„DDoottaarreeaa  ccaabbiinneettuulluuii  mmeeddiiccaall  aall  SSCC  TTeehhnnoo  
DDooccttoorr  EEnnddoossccooppyy  SSRRLL  ccuu  aappaarraattuurrăă  
mmooddeerrnnăă””), SC TOYLAND INTERNATIONAL 
SRL, municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi 
(„„AAcchhiizziiţţiioonnaarreeaa  uunnoorr  uuttiillaajjee  şşii  eecchhiippaammeennttee  
ppeennttrruu  ccrreeşştteerreeaa  pprroodduuccttiivviittăăţţiiii  şşii  
ccoommppeettiittiivviittăăţţiiii  eeccoonnoommiiccee  aa  ssoocciieettăăţţiiii  
TTOOYYLLAANNDD  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  SSRRLL””), şi SC 
ROTATIP SRL, municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa („„AAcchhiizziiţţiioonnaarree  aappaarraatt  ttiippăărriitt  TTrruuee  
PPrreessss  334444RRLL””).  

 
Cele trei microîntreprinderi au primit 

asistenţă financiară nerambursabilă din 
Programul Operaţional Regional, Axa prio-
ritară 4, Domeniul major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprin-
derilor”.  

 
Cea de-a doua întâlnire de lucru a avut 

loc în data 13 octombrie pentru echipa de 
implementare din cadrul Primăriei oraşului 
Breaza, judeţul Prahova. Beneficiarul a primit 
fonduri europene din Regio, Axa prioritară 2 
„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale”, Domeniul major de 
intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, 
inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de 
centură”, pentru proiectul „„RReeaabbiilliittaarreeaa  şşii  
mmooddeerrnniizzaarreeaa  rreeţţeelleeii  ddee  ssttrrăăzzii  uurrbbaannee,,  oorraaşş  
BBrreeaazzaa,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa””. Valoarea totală a 
investiţiei este de 48.209.259,08 lei, din care 
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valoarea totală a asistenţei financiare 
nerambursabile este de 37.983.438,84 lei. 

În cadru acestor întâlniri de lucru, 
beneficiarii au primit informaţii utile de 
specialitate despre procesul de implementare 
a proiectului şi despre etapele de derulare a 
activităţilor prevăzute în cererea de 
finanţare.  

De asemenea au fost informaţi despre 
priorităţile în derularea contractului – acte 

adiţionale şi des-
pre prefinanţa-
re/cererile de 
rambursare (pre-
finanţare, noti-
ficare privind de-
punerea cererii 
de prefinanţare/ 
rambursare, ter-

men de depunere, documente ce trebuie să 
însoţească 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, con-
form regulilor specificate în Manualul de Iden-
titate Vizuală pentru Programul Operaţional 
Regional, ediţia a III-a, septembrie 2010. 
 

 
 
 

III nnn fff ooo    CCC ooo nnn ttt rrr aaa ccc ttt eee      

 

S-a semnat cel de-al doilea contract de 
finanţare Regio din judeţul Călăraşi!   

 

 

La începutul lunii octombrie s-a 
semnat cel de-al doilea contract de 
finanţare ce vizează îmbunătăţirea mediului 
de afaceri din judeţul Călăraşi. Beneficiarul 
asistenţei financiare nerambursabile din 
Programul Operaţional Regional, Axa pri-
oritară 4, Domeniul major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinde-
rilor”, este SS..CC..  TTOOYYLLAANNDD  IINNTTEERRNNAAŢŢIIOONNAALL  
SS..RR..LL.. din municipiul Olteniţa, care a primit 
fonduri europene pentru proiectul 

„Achiziţionarea unor utilaje şi echipamente 
pentru creşterea productivităţii şi competi-
tivităţii economice a societăţii TOYLAND 
INTERNAŢIONAL SRL”. 

Sursă: http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/image/ 
                                                                                    semnare_1.jpg 

 

Valoarea totală a proiectului este de 
756.017 lei, din care valoarea totală 
eligibilă este de 609.861,29 lei (finanţare 
nerambursabilă din FEDR). Durata de imple-
mentare este de şase luni. Obiectivul gene-
ral al proiectului este îmbunătăţirea calităţii 
produselor cosmetice şi a detergenţilor 
lichizi. Cu ajutorul fondurilor Regio, societa-
tea va creşte productivitatea, prin introdu-
cerea de produse noi, precum şi îmbună-
tăţirea modului de prezentare al acestora 
pe piaţă. 

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

• Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, 
moderne pentru activitatea de producţie, prestare 
servicii, construcţii a microîntreprinderii; 

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

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

 

           Aplicanţii eligibili sunt societăţile 
comerciale sau societăţile cooperative care se 
încadrează în categoria microîntreprinderilor. 
Ghidul solicitantului pentru DMI 4.3 s-a publicat 
în data de  2.11.2009, iar cererile de finanţare 
pot fi depuse continuu, în condiţiile precizate în 
ghid, începând cu data de 23 noiembrie 2009. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  14 OCTOMBRIE 2010 – 
 

 

Până în data de 14 octombrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 723 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 723 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 42 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, 31 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 18,11 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  
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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 

UAT 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 
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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. 
 

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 360 de proiecte, din care: 24 de proiecte au 
fost respinse, iar 14 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate cinci contracte, 
nouă proiecte se află în etapa de contractare,134 sunt în etapa preliminară, iar 174 de proiecte se află în etapa de 
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evaluare tehnică şi financiară, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 56,18 
milioane de euro, din care 4,92 milioane de euro reprezintă valoarea solicitată de proiectele în rezervă. 
 

**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 

Achiziţionarea unor utilaje şi 
echipamente pentru creşterea 
productivităţii şi competitivităţii 
economice a societăţii TOYLAND 
INTERNATIONAL SRL 

SC TOYLAND INTERNATIONAL  
SRL, municipiul Olteniţa, jud. 
Călăraşi 

756.017,00 609.861,29 

Achiziţionare aparat tipărit True Press 
344RL 

SC ROTATIP SRL, municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa 

1.518.628 846.880 

TOTAL  - lei - 4.784.908,23 3.329.608,54 
 
 
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 

Consolidarerestaurare 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  ffiinnaannţţaarree  îînncchheeiiaattee  şşii  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  aaffllaattee  îînn  pprroocceess  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  sseelleeccţţiiee  ddeeppăăşşeeşşttee  ccuu  5500%%  vvaallooaarreeaa  ttoottaallăă  aallooccaattăă  ppee  
rreeggiiuunneeaa  rreessppeeccttiivvăă  ((ssuummaa  îînnttrree  aallooccaarreeaa  FFEEDDRR  şşii  aallooccaarreeaa  ddee  llaa  bbuuggeettuull  ddee  ssttaatt,,  mmaaii  ppuuţţiinn  ccoonnttrriibbuuţţiiaa  ssoolliicciittaannttuulluuii  llaa  cchheellttuuiieelliillee  eelliiggiibbiillee  aallee  pprrooiieeccttuulluuii)),,  ppeennttrruu  
rreessppeeccttiivvuull  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee,,  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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PPrrooiieeccttee  ffiinnaannţţaattee  ddiinn  ffoonndduurrii  eeuurrooppeennee  

ppeennttrruu  mmooddeerrnniizzaarreeaa  aa  1144  şşccoollii  ddiinn  AArrggeeşş  
  

Un număr de 14 unităţi de învăţământ din 
zece localităţi argeşene au obţinut aprobarea 
proiectelor privind reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale, finanţate prin 
Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 3. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Con-
stantin Nicolescu, a anunţat marţi că valoarea totală a 

proiectelor depăşeşte 55 de 
milioane de lei, însă trec-
erea la implementarea lor 
efectivă depinde încă de o 
serie de formalităţi. „Sunt 14 
şcoli care au primit apro-
barea proiectelor, dar mo-
mentul semnării contrac-
telor depinde de rapiditatea 
cu care vor putea fi re-

zolvate procedurile. Sperăm ca toate aceste forma-
lităţi să fie parcurse fără mari probleme”, a precizat 
preşedintele Constantin Nicolescu. Cele 14 unităţi de 
învăţământ, din municipiul Câmpulung Muscel şi nouă 
comune, ar urma să beneficieze de sume cuprinse 
între 700.000 şi 12 milioane de lei. Cel mai recent 
contract semnat a fost pentru  proiectul privind 
modernizarea şi extinderea Şcolii Generale cu clasele 
I-VIII din comuna Cocu. Valoarea totală este de 
2.090.708 lei. Şcoala va avea o sală de sport cu o 
suprafaţă de 488 de metri pătraţi, iar clădirea 
existentă va fi modernizată şi dotată cu echipamente 
informatice de ultimă generaţie. 
  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3333550077  
  

◊◊  
  

  
  

FFeessttiivviittaatteeaa  ddee  ddeecceerrnnaarree  aa  ddiissttiinnccţţiiiilloorr  îînn  
ccaaddrruull  TTooppuulluuii  FFiirrmmeelloorr,,  eeddiiţţiiaa  22001100  

  

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
(CCIA) Călăraşi a organizat în data de 14 octombrie, 
pe platoul din faţa Instituţiei Prefectului Judeţul 
Călăraşi, festivitatea de decernare a distincţiilor în 
cadrul Topului Firmelor, ediţia 2010. Evenimentul a 
coincis cu aniversarea a 20 de ani de la renaşterea 
sistemului cameral în România. Preşedintele CCIA 
Călăraşi, domnul Marian Drăgan, a dat citire celor 
peste 500 de firme care au primit premii şi diplome 
pentru rezultatele economico-financiare bune obţinute 
în anul 2009. La decernarea distincţiilor pentru 
societăţile din judeţul nostru au participat, alături de  

 
organizatori, parlamentarii călărăşeni, reprezentanţii 
prefecturii şi condu-
cerea Consiliului ju-
deţean. Totodată, în 
această zi a fost 
deschis oficial Târ-
gul Anual Expo Euro 
Dunărea, la care au 
standuri deschise 
atât firmele călără-
şene, cât şi cele din 
Silistra (Bulgaria). Târgul Anual Expo Euro Dunărea 
este organizat în parteneriat cu Asociaţia Bulgaro-
Elveţiană Louis Eyer din Ruse şi are ca obiectiv 
promovarea unei dezvoltări economice durabile în 
regiunea de graniţă România - Bulgaria, în vederea 
reducerii caracterului periferic, prin creşterea 
cooperării între mediile de afaceri şi sectorul public. 
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//ttooppuull--ffiirrmmeelloorr--oorrggaanniizzaatt--ppee--
ppllaattoouull--ddiinn--ffaattaa--pprreeffeeccttuurriiii  

  

◊◊  
  

  
  

TTâârrggoovviişştteeaa  aa  rrăămmaass  ffăărrăă  CCaassăă  ddee  ccuullttuurrăă  
  

Instituţia a funcţionat timp de 70 de ani fără 
întrerupere, iar acum 
a fost comasată în ca-
drul Teatrului Munici-
pal. Angajaţii Casei de 
Cultură „I. Gh. Vasiliu” 
îşi susţin drepturile în 
faţa instanţei de jude-
cată, după ce consi-
lierii locali le-au res-
pins contestaţia formulată. Comasare prin fuziune! 
Este metoda prin care consilierii au transformat Casa 
de Cultură „I. Gh. Vasiliu” într-o secţie a nou-înfiin-
ţatului Teatru Municipal Târgovişte. Prin efectul aces-
tei reorganizări, salariaţii s-au văzut lăsaţi pe drumuri, 
prin încetarea contractelor individuale de muncă. 
Oamenii au ajuns să se lupte pentru drepturile lor în 
faţa instanţei de judecată. Iniţial, şi-au încercat noro-
cul la Consiliul Local Târgovişte, solicitând aleşilor să 
revoce hotărârea de comasare. În susţinerea con-
testaţiei, salariaţii Casei de Cultură „I. Gh. Vasiliu” 
arată că instituţia a fost înfiinţată prin Decret regal în 
anul 1938, sub denumirea Căminul Cultural Judeţean 
„I. H. Rădulescu”, ceea ce înseamnă, spun oamenii, 
că „nu face parte din aparatul de specialitate al 
primarului şi nici dintre instituţiile publice înfiinţate prin 
hotărâri ale autorităţilor deliberative”.  
  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ttaarrggoovviissttee//TTaarrggoovviisstteeaa__aa__rraammaass__  
ffaarraa__CCaassaa__ddee__ccuullttuurraa__00__335533996644665544..hhttmmll 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    
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„„ZZiilleellee  AAggrriiccuullttuurriiii  GGiiuurrggiiuuvveennee””  
  

70 de firme şi producători agricoli individuali 
au venit săptămâna trecută în parcarea 
hipermarketului Interex, la „Zilele Agriculturii Giur-
giuvene”. Deschiderea târgului agricol şi de industrie 
alimentară, ajuns la cea de-a V-a ediţie, a avut loc 
vineri, de la ora 10.30. Timp de trei zile, giurgiuvenii 
au putut cumpăra legume, fructe, flori, produse de 
panificaţie, lactate, semniţe, ierbicide sau răsaduri. Cu 
această ocazie au venit aproximativ 50 de firme, dar 
şi alţi 20 de producători agricoli individuali din Giurgiu, 
Braşov, Teleorman şi Ilfov.  

De asemenea a venit şi o firmă din Austria, 
specializată în produse ecologice. În plus, a fost 
organizată şi o expoziţie cu utilaje agricole, respectiv 
pluguri, tractoare şi semănătoare. Accesul la târg a 
fost gratuit şi s-a desfăşurat între orele 10.00 şi 18.00. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ggiiuurrggiiuu//  
  

◊◊  
  
  

RReeaalliizzaarreeaa  „„SSttrraatteeggiieeii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aa  
jjuuddeeţţuulluuii  IIaalloommiiţţaa  22000099--22002200““  

  

În ziua de 11 octombrie, la Centrul Cultural 
UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia a avut loc sesi-
unea de încheiere a proiectului  „Document Strategic 
cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demo-
grafică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 
2009 - 2013, cu orizont 2013 - 2020 -  Realizarea 
Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”, cod 
SMIS 2817. 

 Proiectul este finanţat prin Fondul Social 
European, Programul Operaţional Sectorial Dezvolta-
rea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 „Îmbu-
nătăţiri de Structură şi proces ale managementului 
ciclului de politici publice”, Domeniul de intervenţie 1.1 
„Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel 
politico-administrativ”, Operaţiunea „Strategii de 
dezvoltare locală”. Domnul Ilie Cioacă, manager de 
proiect, a prezentat documentul final şi activităţile 
implementate ce au stat la baza finalizării proiectului. 

La dezbatere au participat aproximativ 90 de 
persoane: reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei 
publice judeţene şi locale, ai instituţiilor publice sub-
ordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, ai serviciilor 
publice deconcentrate în teritoriu, ai mediului local de 
afaceri, ai unor organizaţii non-guvernamentale, 
funcţionari publici din cadrul instituţiei, precum şi 
reprezentanţii firmelor contractante  din proiect.    

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..cciiccnneett..rroo//ssttiirrii..hhttmm  
  

  
  

  
  

VViinn  bbaannii  ppee  DDrruummuull  VViinnuulluuii  
  

Drumul Vinului, program implementat în 
Prahova încă din 2000 - 2004, va beneficia anul viitor 
de finanţare în valoare de 20 de milioane de euro, 
pentru infrastructură şi dezvoltarea pensiunilor 
agroturistice, a anunţat preşedintele Consiliului Jude-
ţean Prahova, recent întors de la Bruxelles, unde 
proiectul a fost declarat eligibil.  

 

 

În Prahova, Drumul Vinului străbate podgorii 
renumite ale judeţului şi include numeroase conace, 
curţi domneşti şi mănăstiri.            (Roxana  TĂNASE)  

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..tteelleeggrraaffuullddeepprraahhoovvaa..rroo//ppllooiieessttii//aaddmmiinniissttrraattiiee//66887744--VViinn--

bbaannii--ppee--DDrruummuull--VViinnuulluuii  
  

◊◊  
  

  

  
  

RReeccoonnssttiittuuiirrii  uurrbbaannee  şşii  eettnnooggrraaffiiccee    
llaa  mmuuzzeeuull  ddiinn  RRooşşiioorrii  

  

La Muzeul municipal de istorie „Petre 
Voivozeanu” din Roşiorii de Vede se pot vizita cinci 
expoziţii din domenii dintre cele mai diverse, de la 
unelte din paleolitic până la reconstituiri ale tindei şi 
camerei de dormit ţărăneşti. Sala mare de la parterul 
muzeului găzduieşte mereu expoziţii temporare 
ocazionate de diferite evenimente. Acum cei care 
vizitează muzeul vor găsi lucrările copiilor din oraş, 
expuse cu ocazia zilei de 1 iunie. Acestea constau în 
picturi şi lucrări din plastilină. Cum urci scările spre 
etaj pe stâga se poate admira un tablou ce reprezintă 
târgul săptămânal de la Roşiori. Imediat lângă se află 
o donaţie a unei voluntare japoneze de la Clubul 
Copiilor. Deasupra trusoului domneşte tabloul „Mircea 
cel Bătrân şi oştenii săi la Marea cea mare”, expus în 
original.  

                
 

 SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//RReeccoonn--
ssttiittuuiirrii--  uurrbbaannee--eettnnooggrraaffiiccee--mmuuzzeeuull--RRoossiioorrii__00__335533996644664444..hhttmmll  

  
  
  
  
  
  

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,  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: 18 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..  
 

mailto:office@adrmuntenia.ro�
mailto:comunicare@adrmuntenia.ro�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
http://www.adrmuntenia.ro/�
http://regio.adrmuntenia.ro/�

	Inaugurarea Biroului de accesare a fondurilor europene CEC Bank Prahova
	Seminarii de instruire a beneficiarilor de fonduri Regio
	S-a semnat cel de-al doilea contract de finanţare Regio din judeţul Călăraşi!
	Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO
	Revista presei
	InfoPresa
	Revista presei

