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Recepţia lucrărilor  
de reabilitare a DJ 730 

– Călăraşi, 12 ianuarie 2011 - 
 

 

 În data de 12 ianuarie 2011 a avut loc 
recepţia lucrărilor de reabilitare a Drumului 
Judeţean 730. Acesta a fost modernizat cu 
sprijin financiar nerambursabil din cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, 
Axa prioritară 2, Domeniul major de 
intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură”. Beneficiarul lucrărilor este Consiliul 
Judeţean Argeş, care a  primit finanţare Regio 
pentru proiectul „Modernizare DJ 730 Podul 
Dâmboviţei – Dâmbovicioara – Ciocanu - limita 
judeţ Braşov, în vederea îmbunătăţirii şi 
dezvoltării infrastructurii de turism Km 0+000 
- 9+550, L=9,550 km”.  

Valoarea 
totală a con-
tractului este 
de 15.740.581,08 
lei, din care: 

- valoa-
rea eligibilă ne-
rambursabilă 
din FEDR: 
11.027.122,94 lei; 

- valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional: 1.466.033,68 lei;  

- co-finanţarea eligibilă a Beneficiaru-
lui: 254.962,38 lei. 

 

Obiectivul proiectului îl constituie rea-
bilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de ac-
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ces (DJ 730) către cele 14 chei, declarate mo-
numente ale naturii, cele cinci peşteri de-
clarate zone protejate şi Parcul Naţional Pia-
tra Craiului, precum şi monumentele istorice 
de pe raza localităţii Dâmbovicioara, în 
vederea dezvoltării turismului. Conexiunea DJ 
730 cu reţeaua drumurilor naţionale (DN 73) 
are implicaţii asupra dezvoltării judeţene, 
atrăgând în circuitul economic zone cu o 
dezvoltare structurală deficitară. 

Localitatea 
Dâmbovicioara, în 
proporţie de 75%, 
face parte din 
Parcul Naţional 
Piatra Craiului, 
zonă turistică de 
importanţă na-
ţională, iar dru-
mul judeţean ce 
face obiectul a-
cestui proiect es-
te situat la limita 
parcului menţio-
nat. 

„Este cel de-al doilea proiect de 
infrastructură pentru care se face recepţia 
lucrărilor şi mărturisesc că pentru noi este un 
motiv de mândrie, deoarece vorbim deja de 
rezultatele contractelor finanţate din Regio”, 
a declarat domnul Liviu Muşat, directorul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia.  
 
 
 
   

Încep lucrările de reabilitare  
la drumul Lereşti – Voina (judeţul Argeş) 

 
 

În data de 12 ianuarie a avut loc 
evenimentul de predare 
a amplasamentului lu-
crărilor de modernizare 
de pe drumul de interes 
turistic Lereşti - Voina, 
cu o lungime de 19 ki-
lometri. În martie vor 

începe lucrările ce trebuie finalizate în ter-
men de nouă luni. Societăţile Comerciale ce 
vor executa lucrările sunt General Trust Argeş 
şi Genesis Internaţional S.A. din Bucureşti.  

Obiectivul proiectului îl constituie îm-
bunătăţirea infrastructurii de acces destinată 
activităţii de turism de pe raza localităţilor 
Voineşti - Lereşti până la Cabana Voina, în 
vederea sprijinirii creşterii economice prin 
crearea unui cadru favorabil atragerii inves-
tiţiilor şi crearea unor locuri de muncă dura-
bile. 

 

Drumul de interes turistic este finanţat 
din fonduri europene, în valoare totală de 
51.142.578,38 lei, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa pri-
oritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale”, Domeniul major 
de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi moder-
nizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şo-
selelor de centură”. 

 
 

   
Seminar de informare şi instruire  

despre implementarea proiectelor Regio 
– 14 ianuarie, Călăraşi – 

 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a organizat în data de 14 
ianuarie primul seminar de instruire din acest 
an pentru beneficiarii de fonduri Regio. La 
întâlnirea de lucru, ce a fost organizată la 
sediul ADR Sud Muntenia, au participat e-    
chipele de implementare ale celor patru 
microîntreprinderi ce au primit fonduri ne-
rambursabile Regio la sfârşitul anului trecut 
pentru dezvoltarea afacerilor (Axa prioritară 4 
„Sprijinirea mediului de afaceri regional şi 
local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderi-
lor”). 

http://www.proarges.ro/cache/multithumb_images/72c1155f573294e5de7029e7262b8b39.jpg�
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Astfel S.C. Miroptic Med S.R.L. din 
municipiul Ploieşti a primit finanţare Regio 
pentru proiectul „Creşterea competitivităţii 
S.C. Miroptic Med S.R.L., prin achiziţionarea 
unor echipamente medicale inovative” (valoa-
rea totală: 1.208.089,57 lei), S.C. RBR Import 
Export S.R.L. din municipiul Alexandria a pri-
mit fonduri europene pentru „Construire ser-
vice auto şi utilităţi” (valoarea totală: 
1.512.566,79 lei), S.C. Est-Trans Interna-
tional S.R.L. a primit finanţare pentru 
„Construcţie pensiune” (valoarea totală: 
1.515.917,71 lei) şi S.C. Atchim S.R.L. a pri-
mit fonduri Regio pentru „Extindere suprafaţă 
de producţie prin supraetajarea halei de 
fabricaţie, dotarea cu o linie nouă de pro-
ducţie, echipament tehnologic, aparatură de 
laborator şi alte echipamente” (valoarea 
totală: 1.668.708,92 lei). 

 

În cadrul acestui seminar de instruire, 
beneficiarii au primit informaţii utile de spe-
cialitate despre procesul de implementare a 
proiectului şi despre etapele de derulare a 
activităţilor prevăzute în cererea de finanţa-
re. De asemenea au fost informaţi despre 
documentele folosite în derularea contractului 
(prefinanţare, notificare privind depunerea 
cererii de prefinanţare/rambursare, termen 
de depunere, documente ce trebuie să 
însoţească cererile de plată). Totodată, be-
neficiarii au fost instruiţi despre modul în care 
trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă fo-
losind 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 Pro-
gramul Operaţional Regional, ediţia a III-a - 
septembrie 2010. 
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Forumul IMM-urilor – 2011 
 

 

Camera de Comerţ din Luxemburg va 
organiza în perioada 10 - 11 februarie 2011 
Forumul IMM-urilor, ediţia 2011. Eveni-
mentul va fi organizat în colaborare cu  
partenerii din Marea Regiune (Luxemburg, 
Renania-Palatinat şi Saarland din Germania, 
Lorena din Franţa şi Volonia din Belgia) şi 
face parte din manifestările realizate la 
nivelul Uniunii Europene: B2Fair – Inter-
national Business Cooperation şi Enterprise 
Europe Network.  

Forumul IMM-urilor are ca scop faci-
litarea apropierii între firme, în vederea 
stabilirii unor relaţii de afaceri bazate pe 
încredere şi apropiere reciprocă, prin con-
tactul direct cu partenerii înscrişi la târg. 

Forumul IMM-urilor din 2011 se 
doreşte a fi atât un târg profesionist, cât şi 
o platformă de afaceri, care le oferă 
companiilor - vizitatori şi expozanţi – întâl-
niri de afaceri cu alte companii prin inter-
mediul unui catalog online ce conţine pro-
filuri detaliate ale companiilor şi nevoile/ 
aşteptările în domeniu. Astfel, companiile 
participante îşi pot planifica sigure cu cine 
doresc să se întâlnească şi ce subiecte vor 
să dezbată, ceea ce maximizează potenţia-
lul concretizării parteneriatelor directe.  

Forumul IMM-urilor din 2011 se va 
desfăşura în cadrul unui târg economic 
(Foire Contact), care se va desfăşura pen-
tru a patra oară consecutiv la sediul Lux-
expo şi va fi împărţit în pavilioane tema-
tice ce vor acoperi toate domeniile de in-
teres, cu privire la crearea, transmiterea şi 
dezvoltarea de societăţi comerciale, pre-
cum şi la finanţare, informaţii şi tehnologii 
de comunicare şi servicii pentru companii. 
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Companiile participante sunt dispuse 
să extindă relaţiile de afaceri atât în 
regiunile învecinate, cât şi în multe alte 
ţări europene. La Forumul IMM-urilor din 
2011 se preconizează participarea unei 
delegaţii a reprezentanţilor oamenilor de 
afaceri din România. Participarea delega-
ţiei oamenilor de afaceri din România, ală-
turi de reprezentanţi din Ungaria, Italia, 
Polonia, Bulgaria, Croaţia, Serbia, Turcia va 
contribui la internaţionalizarea eveni-
mentului. 

Forumul IMM-urilor din 2011 este 
oportunitatea ideală pentru reprezentanţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii din Ro-
mânia, interesaţi să colaboreze cu mediul 
de afaceri din Marea Regiune. În acest 
scop, din momentul înscrierii şi până la 
desfăşurarea evenimentului, reprezentan-
ţii IMM-urilor din România pot selecta, prin 
intermediul platformei web, partenerii eco-
nomici cu care doresc să se întâlnească pe 
durata desfăşurării evenimentului. Astfel, 
fiecare participant din România îşi poate 
planifica singur, din ţară, anticipat, cu cine 
doreşte să se întâlnească şi care sunt 
subiectele pe care urmează să discute, 
ceea ce maximizează potenţialul concre-
tizării parteneriatelor directe.    

Sectoarele de activitate pe care se 
concentrează Forumul IMM-urilor din 2011 
sunt: construcţii, metalurgie, industria de 
automobile, alimentar, mediu, turism, trans-
port şi logistică. 

 

Informaţii suplimentare referitoare la 
Forumul IMM-urilor organizat la Luxemburg 
pot fi găsite la adresa: http://www.b2fair. 
com/b2fairScripts/b2fair.CGI?Action=111&Ev
entId=61&Language=044&SD=F&SessId

 

. 
 

   
  

Primul raport de guvernanţă economică în 
Uniunea Europeană 

 

  
În data de 12 ianuarie a.c., Comisia 

Europeană a prezentat raportul anual privind 
creşterea economică în Uniunea Europeană. 
Raportul privind creşterea economică în 
Uniunea Europeană este un instrument nou 
pentru coordonarea politicilor economice şi 
bugetare ale statelor membre pentru evita-
rea unor crize, precum cele din Grecia şi Ir-
landa. 

Adoptarea raportului marchează în-
ceputul primului ciclu de coordonare a po-
liticilor macroeconomice, bugetare şi de re-
formă structurală, aşa-numitul „semestru eu-
ropean”, ceea ce reprezintă un pas concret 
în privinţa guvernanţei economice europene. 
Conceptul de „semestru european” a fost 
propus de Comisia Europeană la începutul 
anului 2010 cu scopul de a con-solida gu-
vernanţa economică europeană şi a fost va-
lidat de statele membre ale Uniunii Europene 
în septembrie 2010. 

Noul concept va schimba modul în 
care guvernele vor realiza politicile eco-
nomice şi fiscale. După ce vor fi aprobate re-
comandările de Consiliul European, statele 
membre le vor transpune atât în cadrul 
politicilor lor, cât şi în cadrul bugetelor na-
ţionale. Astfel, pentru prima dată, statele 
membre şi Comisia Europeană vor aborda 
împreună, într-un mod cuprinzător, aspecte 
precum stabilitatea macroeconomică, refor-
mele structurale şi măsurile de stimulare a 
creşterii economice. 

Raportul de guvernanţă economică va 
fi prezentat anual de Comisia Europeană şi 
va cuprinde o evaluare a situaţiei economice 
şi a principalelor provocări pe care Uniunea 
Europeană trebuie să le trateze, dar şi re-
comandările Comisiei Europene pentru sta-
tele membre. 

Referitor la acest subiect, domnul 
José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei 
Europene, a făcut următoarele precizări: 
„Odată cu analiza anuală a creşterii începe o 
nouă etapă a integrării europene. Ne pro-
punem să creăm noi perspective şi să îmbu-
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nătăţim semnificativ modul în care ne gesti-
onăm şi ne coordonăm economiile inter-
dependente din cadrul Uniunii Europene. 
Acesta este modelul european. Analiza anua-
lă a creşterii este un plan coerent şi global 
de readucere a Europei pe traiectoria de 
creştere economică şi de creştere a ratei de 
ocupare a forţei de muncă. Dacă măsurile 
vor fi pe deplin puse în aplicare, sunt con-
vins că Europa poate îndeplini aceste obiec-
tive.”    

Analiza anuală a creşterii marchează 
începutul unui noi ciclu de guvernanţă eco-
nomică în Uniunea Europeană. Analiza reu-
neşte diferite acţiuni esenţiale pentru a con-
solida pe termen scurt redresarea econo-
mică, pentru a ţine pasul cu principalele 
provocări existente şi pentru a pregăti Uni-
unea Europeană în vederea îndeplinirii obiec-
tivelor Strategiei Europa 2020.  

 

Informaţii suplimentare pot fi găsite accesând 
următoarea adresă:  http://www.fabricadebani.ro/ 
news.aspx?iid=30247. 

 
 
 
   

2011 - Anul european al voluntariatului! 
 
 

  
O campanie ce se va desfăşura în 2011 

aduce un omagiu 
voluntarilor, atrage 
atenţia asupra pro-
vocărilor cu care se 
confruntă aceştia şi 
încurajează partici-
parea unui număr 

cât mai mare de persoane. Voluntariatul adu-
ce beneficii tuturor şi îi apropie pe membrii 
diferitor comunităţi. Pentru cei care se oferă 
voluntari, este un mod de a returna un ser-
viciu societăţii şi de a dobândi noi compe-
tenţe. Activităţile posibile sunt foarte diverse, 
putându-se desfăşura în şcoli, spitale, organi-
zaţii de caritate, cluburi sportive etc. În pre-
zent, circa 20% din europeni îşi sacrifică o par-
te din timp pentru a participa la astfel de 
activităţi. 

Anul european al voluntariatului îşi pro-
pune să atragă şi mai mulţi voluntari, prin 
măsuri menite: 

• să simplifice procesul prin care se pot 
oferi voluntari;  

• să le răsplătească eforturile, de exem-
plu prin recunoaşterea competenţelor dobân-
dite pe durata participării la activităţi de vo-
luntariat;  

• să amelioreze calitatea serviciilor de 
voluntariat, prin cursuri de formare şi core-
larea abilităţilor voluntarilor cu posturile dis-
ponibile;  

• să sensibilizeze publicul cu privire la 
importanţa voluntariatului.  

 
De-a lungul anului, un grup de voluntari va 

face un turneu european pentru a arăta cu ce 
se ocupă. Pe durata celor 10 zile alocate 
fiecărei ţări, voluntarii se vor întâlni şi cu 
responsabilii politici, pentru a discuta aspecte 
importante pentru activitatea lor. În acelaşi 
timp, 27 de jurnalişti se vor ocupa pe rând, în 
mod voluntar, de mediatizarea fiecărei etape 
a turneului, realizând materiale scrise şi 
audiovizuale ce vor fi publicate online şi în 
presă. De asemenea se vor organiza patru 
conferinţe la nivel înalt, pentru a analiza 
problemele relevante pentru acest domeniu. 

La nivel naţional, evenimentele vor fi 
coordonate de către Alianţa EYV, care reu-
neşte, din 2007, 33 de reţele europene de vo-
luntariat. Dacă doriţi să deveniţi voluntar, 
accesaţi site-ul Alianţei pentru a descoperi 
oportunităţile în domeniu şi modul în care vă 
puteţi asuma angajamentul de a lucra volun-
tar pentru o anumită perioadă.  

 

Informaţii suplimentare pe tema educaţiei 
şi formării profesionale pot fi găsite la 
următoarea adresă: http://europa.eu/ 
volunteering/en/home2. 
 
 

http://www.fabricadebani.ro/%20news.aspx?iid=30247�
http://www.fabricadebani.ro/%20news.aspx?iid=30247�
http://www.fabricadebani.ro/%20news.aspx?iid=30247�
http://europa.eu/%20volunteering/en/home2�
http://europa.eu/%20volunteering/en/home2�
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CCaattaalloogguull  ssuurrsseelloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree    
((iiaannuuaarriiee  22001111))  

 

 

Pentru a veni în sprijinul partenerilor 
săi, Agenţia 
pentru Dez-
voltare Regio-
nală Sud Mun-
tenia, prin Di-
recţia Dezvol-
tare, editează 
periodic un Ca-
talog al sur-
selor de finan-
ţare neram-
bursabilă. Sco-
pul editării a-
cestei publi-
caţii este de a  
veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de 
fonduri nerambursabile din regiunea Sud 
Muntenia care doresc să realizeze diferite 
investiţii. Astfel, în acest document sunt 
prezentate oportunităţile de finanţare ale 
celor şapte programe operaţionale ce se 
derulează în prezent în România, Programul 
Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 
şi programele de cooperare transfrontalieră ce 
se implementează în zonele de graniţă ale 
ţării.  

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

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

 

• Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR) - fond structural ce sprijină 
regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea 
de investiţii în sectorul productiv, infra- 
 

 
structură, educaţie, sănătate, dezvoltare lo-
cală 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 
pescuit şi a zonelor de coastă unde acest 
sector este preponderent. 

 Sursă: http://www.ronduldesibiu.ro/economie/290000-euro-cel-mare-salariu-2009,-Sibiu 
 

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

 

     Pentru oportunităţile de finanţare dis-
ponibile pentru luna ianuarie 2011, publicaţia 
poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, 
www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - 
Documente utile. 

http://www.adrmuntenia.ro/�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  14 IANUARIE 2011 – 
 

 

Până în data de 14 ianuarie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 856 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional 
Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, 
PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.  
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 patru cereri de 
finanţare, din care: două cereri se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, o cerere se află în 
evaluare tehnică şi un contract a fost semnat. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de 
aproximativ 24,33 milioane de euro. 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 

Creşterea capacităţii de trafic, prin realizarea 
legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B, prin 
realizarea drumului judeţean de centură DJ236, 
în zona de nord a municipiului Ploieşti  

 
Judeţul 
Prahova 

 
43.912.185,38 

 
27.278.828,22 

 

TOTAL  - lei - 43.912185,38 27.278.828,22 
 

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 11 cereri de finanţare, din care: o cerere se află în etapa de evaluare a conformităţii şi 
eligibilităţii, trei sunt în evaluare tehnică şi şapte 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, cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în precontractare (14 cereri de finanţare), patru 
Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 contracte semnate) au primit finanţare. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 
Notă. Termenul limită până la care s-au depus Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană, Sub-domeniul „Centre urbane”, a 
fost 31 martie 2009, ora 16:00. 
  
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 Sistem pentru Managementul Iluminatului 
Public în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 24.125.963,20 19.100.295,42 

2 Sistem pentru Managementul Traficului Rutier 
în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 9.499.324,57 7.523.346,47 

3 
Sistem de supraveghere în vederea creşterii 
siguranţei şi prevenirii criminalităţii în 
municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 3.521.304,71 2.735.271,48 

4 Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în 
municipiul Curtea de Argeş 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 47.649.554,76 37.196.083,26 lei 

5 

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 
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6 

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 

7 

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 

8 

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 

9 

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 

10 
„Reabilitare şi modernizare străzi urbane, 
poduri, trotuare şi parcări în oraşul Costeşti, 
jud. Argeş” 

UAT Oraşul 
Costeşti 

 
40.112.999,59 

 
25.842.189,22 

11 
„Realizare sistem de supraveghere video pentru 
creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea 
criminalităţii în oraşuI Costeşti, judeţul Argeş” 

UAT Oraşul 
Costeşti 

 
1.238.205,72 

 
771.362,41 

TOTAL  - lei - 243.127.831,07 191.290.913,81 
 
 
 

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 două proiecte retrase de aplicanţi. 
Valoarea totală solicitată prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 241 milioane de euro.  
Din cele 27 de proiecte rămase, 11 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) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa nerambursabilă 

1 
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 

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

3 Modernizarea şi reabilitarea drumului de 
centură al municipiului Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 88.789.047,00 70.273.252,50 

4 

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 

5 

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 
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6 
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 

7 

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 

8 

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 

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

10 

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 

11 

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 

12 

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 

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

14 
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 

15 Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti - 
Băbăiţa, km 17+400 - km 58+000 

Judeţul 
Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

16 
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) 

Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean 
Călăraşi 

Judeţul Călăraşi 19.783.631,62 14.809.448 

2 Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman CJ Teleorman 83.496.061,52 66.568.370,17 

3 Reabilitarea şi modernizarea Spitalului 
Judeţean Dâmboviţa CJ Dâmboviţa 83.106.684,78 65.278.696,09 

TOTAL  - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26 
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Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro 
 

Au fost depuse 51 de proiecte, din care: patru contracte au fost semnate, cinci au fost retrase de aplicanţi, şase 
proiecte au fost respinse, două se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 32 de proiecte se află în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar două proiecte se află în etapă precontractuală, valoarea asistenţei 
nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 19,88 milioane de euro. 
 

Nr. 
crt. 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 
Amenajare Centrul Comunitar al 
Persoanelor în vârstă din municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337 

2 Centrul rezidenţial de asistenţă medico-
socială pentru persoane vârstnice 

Asociaţia „Suflet pentru 
oameni”, comuna Bucşani, jud. 
Dâmboviţa 

3.457.593,56 2.374.261,68 

3 
„Centru social pentru recuperare 
persoane vârstnice oraş Zimnicea, jud. 
Teleorman“ 

Parteneriatul dintre UAT Oraşul 
Zimnicea şi DGASPC Teleorman 2.857.072,84 1.900.956,23 

4 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
„Centrul de integrare prin terapie 
ocupaţională Tântava” 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
 

3.636.281,84 2.588.827,78 

TOTAL  - lei - 10.995.963,24 7.687.382,69 
 
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) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 

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 infra-
structurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare pro-
fesională continuă – alocare regională 39,73 milioane de euro 
 

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 28 de contracte de finanţare sunt semnate, trei 
proiecte se află în etapa de contractare, 65 de proiecte sunt în rezervă, iar cinci proiecte au fost respinse, 
asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 101,86 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..  
  

 
Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 
Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul 
Naţional „Constantin Carabella” (corp A + B), 
Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 10.305.346,07 8.471.678,00 

2 
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 



 
 

11 
  
 

3 Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34 

4 
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 

5 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul 
Pojorâta, jud. Argeş 

Consiliul Local Lereşti 
 

727.056,29 
 

588.818,30 

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

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

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

Oraşul Titu 
 7.139.282,12 5.710.574,66 

8 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 

9 
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 

10 
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 

11 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 

12 Reabilitare, modernizare şi extindere a Liceului 
Teoretic „Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
 8.994.070,33 7.146.417,74 

13 
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 

14 Consolidare, reablitare Colegiul Pedagogic  „Carol I” Municipiul Câmpulung 12.449.657,26 9.866.312,47 

15 Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung Municipiul Câmpulung 6.116.088,16 4.696.040,44 

16 
Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar 
„Voievodul Mircea” din Municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Municipiul Târgovişte 4.825.344,88 3.294.953,95 

17 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 

18 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 

19 
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 

20 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Colegiul Naţional 
„Ienachiţă Văcarescu” din Municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Municipiul Târgovişte 7.208.183,08 4.710.028,24 

21 Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, 
judeţul Argeş 

Comuna Corbeni, jud. 
Argeş 3.801.115,04 2.785.075,72 

22 Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna Budeasa, 
judeţul Argeş 

Comuna Budeasa, jud. 
Argeş 4.102.331,52 3.039.079,96 

23 
Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare 
infrastructură educaţională Şcoala „Ghergani”, oraş 
Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari, jud. 
Dâmboviţa 9.177.112,32 6.357.248,24 

24 Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare 
Şcoala cu cls. I - VIII „Coresi” din Municipiul Târgovişte Municipiul Târgovişte 11.790.225,15 9.123.865,23 
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25 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Şcoala cu clasele I - VIII 
„Smaranda Gheorghiu” Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 
6.065.942,38 4.506.188,24 

26 
Modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I-
VIII, sat Robaia, comuna Muşăteşti, judeţul Argeş 

Consiliul Local 
Muşăteşti 

3.088.617,92 2.356.796,12 

27 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Colegiul Naţional 
„Constantin Cantacuzino” din Municipiul Târgovişte, 
jud. Dâmboviţa 

Municipiul Târgovişte 

13.840.476,17 10.651.461,05 

28 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale – Grup 
Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu” Municipiul 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

14.985.041,05 11.722.811,56 

TOTAL  - lei - 185.540.422,93 142.914.752,76 
 
 
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 21 de proiecte, din care: trei proiecte au fost retrase de către aplicanţi, patru proiecte au fost 
respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, două proiecte se află în etapa de evaluare a 
conformităţii administrative şi eligibilităţii, nouă proiecte se află în etapa precontractuală şi un proiect se află 
în rezervă. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 52,59 milioane de euro. 
 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 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 

2 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 este de 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 466 de proiecte, din care: 32 au fost 
respinse, iar 16 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate 10 contracte, 76 de 
proiecte se află în etapa de contractare, 204 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 128 de 
proiecte sunt în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 73,35 milioane 
de euro, din care 22,63 milioane de euro reprezintă valoarea solicitată de proiectele aflate în rezervă. 
 

**NNoottăă::  ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ss--aa  ssuussppeennddaatt  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  ffiinnaannţţaarree  ddeeppuussee  îînn  ppeerriiooaaddaa  1111  ooccttoommbbrriiee  ––  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă..  RReelluuaarreeaa  pprroocceessuulluuii  vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  
uunneeii  aannaalliizzee  llaa  nniivveelluull  AAMMPPOORR  aassuupprraa  ddiissppoonniibbiilliittăăţţiiii  ffoonndduurriilloorr  aallooccaattee  rreeggiiuunniiii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  SSuudd  MMuunntteenniiaa..  
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Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat hârtie 

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

2 Igienă şi confort, necesitate zilnică SC Softsense SRL,  
Mun. Călăraşi 691.201,11 557.420,25 

3 
Dotarea cabinetului medical al SC Tehno 
Doctor Endoscopy SRL cu aparatură 
modernă 

SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, mun. 
Piteşti, jud. Argeş 573.335,08 462.367,00 

4 

Achiziţionarea unor utilaje şi echipamente 
pentru creşterea productivităţii şi 
competitivităţii economice a societăţii 
TOYLAND INTERNATIONAL S.R.L. 

SC TOYLAND INTERNATIONAL  SRL, 
mun. Olteniţa, jud. Călăraşi 756.017,00 609.861,29 

5 Achiziţionare aparat tipărit True Press 
344RL 

SC ROTATIP SRL, mun. Slobozia, jud. 
Ialomiţa 1.518.628 846.880 

6 Achiziţie echipamente pentru service roţi 
auto 

S.C. PARA-CONTROL S.R.L., mun. 
Câmpulung Muscel 478.048,52 385.523,00 

7 
Creşterea competitivităţii S.C. MIROPTIC 
MED S.R.L., prin achiziţionarea unor 
echipamente medicale inovative 

S.C. MIROPTIC MED S.R.L., mun. 
Ploieşti 
 

1.208.089,57 840.000,00 

8 Construire service auto şi utilităţi S.C. RBR IMPORT EXPORT S.R.L., mun. 
Alexandria 1.512.566,79 840.000,00 

9 Construcţie pensiune S.C. EST-TRANS INTERNATIONAL 
S.R.L. 

1.515.917,71 840.000,00 

10 

Extindere suprafaţă de producţie prin 
supraetajarea halei de fabricaţie, dotarea 
cu o linie nouă de producţie, echipament 
tehnologic, aparatură de laborator şi alte 
echipamente 

 
S.C. ATCHIM S.R.L. 

 
1.668.708,92 

 
840.000,00 

TOTAL  - lei - 7.983.613,11 5.395.131,54 
 

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 cinci au fost respinse, şapte contracte de finanţare au fost semnate, trei 
se află în etapa precontractuală, iar 15 proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. 
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,53 milioane 
de euro. 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 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 

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

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

Parohia Apostolache, jud. 
Prahova 12.926.435,20 9.386.998,60 

4 
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 

5 
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 

6 
Restaurarea, realizarea picturilor interioare, a 
frescelor şi anexelor bisericii Sf. Dumitru din 
comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa 

Parohia Potlogi, comuna 
Potlogi, jud. Dâmboviţa 2.551.521,16 2.001.230,05 

7 

Restaurarea si valorificarea turistică durabilă a 
monumentului istoric Mănăstirea Fortificată 
Comana şi modernizarea infrastructurii conexe 

Parteneriatul dintre Unitatea 
Administrativ-Teritorială 
Judeţul Giurgiu şi  
Mânăstirea Comana 

30.402.000,96 23.279.300,86 

TOTAL  - lei - 67.935.616,01 51.949.400,82 
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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 regio-
nală orientativă din FEDR este de 32,87 milioane de euro (două sesiuni de depunere de proiecte) 
 

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  rreeggiioonnaallee  ddee  2222,,117777  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
ÎÎnn  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: 13 proiecte au fost respinse, şapte se află în etapa de evaluare 
tehnică şi financiară, trei se află în etapa precontractuală, două proiecte a fost retrase, două proiecte se află în 
rezervă, 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 63,36 milioane de euro. 
 
 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

Buget              (lei) 
Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
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 

2 Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara Oraşul Amara 16.545.748,10 12.967.959,00 

3 
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 

4 Modernizarea infrastructurii şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice în staţiunea Buşteni Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

5 

Extindere Pensiune Marald, amenajare parcare, 
branşamente 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. 
 

ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1122  nnooiieemmbbrriiee  22001100,,  oorraa  1144::0000,,  AAuuttoorriittaatteeaa  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  ppeennttrruu  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  aannuunnţţăă  ssuussppeennddaarreeaa  
pprroocceessuulluuii  ddee  ddeeppuunneerree  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  OOppeerraaţţiiuunniiii  „„DDeezzvvoollttaarreeaa  şşii  ccoonnssoolliiddaarreeaa  ttuurriissmmuulluuii  iinntteerrnn  pprriinn  sspprriijjiinniirreeaa  pprroommoovvăărriiii  
pprroodduusseelloorr  ssppeecciiffiiccee  şşii  aa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssppeecciiffiiccee””,,  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  55..33  --  cc..  
PPeennttrruu  cceerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddeeppuussee  îînn  ppeerriiooaaddaa  2222  ooccttoommbbrriiee  ––  1122  nnooiieemmbbrriiee  ssee  vvaa  ffaaccee  ddeerrooggaarree  llaa  tteerrmmeenneellee  pprroocceedduurraallee  pprriivviinndd  vveerriiffiiccaarreeaa  
ccoonnffoorrmmiittăăţţiiii  aaddmmiinniissttrraattiivvee  şşii  aa  eelliiggiibbiilliittăăţţiiii..  
RReelluuaarreeaa  pprroocceessuulluuii  vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  uunneeii  aannaalliizzee  llaa  nniivveelluull  AAMM  PPOORR  aassuupprraa  ddiissppoonniibbiilliittăăţţiiii  ffoonndduurriilloorr  aallooccaattee  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  ooppeerraaţţiiuunnee..  
 
 

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  ddeeppăăsseeşşttee  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  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�


 
 

15 
  
 

 

II nnffooPPrreessaa  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

RReevv iissttaa  pprreessee ii   
  
  
  

 

 

 
 

 
  

  



 
 

16 
  
 

  

PPrrooiieecctt  ppeennttrruu  ccaannaalliizzaarree,,  
îînn  vvaallooaarree  ddee  1133  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo,,    

llaa  CCuurrtteeaa  ddee  AArrggeeşş  
  

La începutul săptămânii trecute, primarul 
Nicolae Diaconu a venit cu o veste bună pentru locui-
torii din Curtea de Argeş, şi anume faptul că se află în 
lucru un proiect în valoare de 13 milioane de euro 
pentru rezolvarea problemei canalizării menajere. Ast-
fel, s-au întocmit studii de fezabilitate pentru străzile 
ce nu dispun de acces uşor la colectorul principal pen-
tru ape reziduale şi deşeuri menajere. Documentaţia 
pentru acest proiect a fost depusă la Ministerul Me-
diului şi se află în analiză. În cazul fericit în care s-ar 
obţine finanţarea, s-ar rezolva total problema canali-
zării menajere în oraşul Curtea de Argeş.  

Totuşi, până la obţinerea acestei finanţări, 
soluţia cea mai la îndemână pentru locuitorii din zo-
nele fără posibilitate de branşare la canalizarea mena-
jeră pe termen scurt sau mediu ar fi aceea a foselor 
septice individuale.  

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aarrggeesseexxpprreess..rroo//aarrttiiccllee__ddeettaaiill..pphhpp??iiddaarrttiiccllee==2277227766  

      ◊◊  
  

  

DDiipplloommăă  ddee  eexxcceelleennţţăă  ppeennttrruu  CCoolleeggiiuull  
NNaaţţiioonnaall  „„BBaarrbbuu  ŞŞttiirrbbeeii””  ddiinn  CCăăllăărraaşşii  

  

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei“, înfiinţat în 
urmă cu 125 de ani, este cel mai bun liceu din judeţ, 
motiv pentru care Ministerul Educaţiei a dat ordin să 

fie premi-
at. Festivi-
tatea a a-
vut loc vi-
neri, iar 

diploma 
de exce-
lenţă a 
fost înmâ-
nată con-

ducerii de către inspectorul-şef Constantin Tudor, 
şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi. „La 
acordarea acestei diplome s-a luat în calcul faptul că 
avem o activitate şcolară neîntreruptă de mai bine de 
o sută de ani. Evident că a contat foarte mult şi faptul 
că avem rezultate bune şi copii excelenţi la învăţătură. 
Acest lucru ne bucură, dar ne mobilizează şi mai mult 
pentru a fi în continuare cei mai buni din judeţ“, ne-a 
declarat prof. Corina Ionescu, directorul instituţiei. 
 
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ccaallaarraassii//CCaallaarraassii--
__DDiipplloommaa__ddee__eexxcceelleennttaa__ppeennttrruu__CCoolleeggiiuull__NNaattiioonnaall--
BBaarrbbuu__SSttiirrbbeeii__00__440077335599446633..hhttmmll  

  
  

    

  
  

1122  ccoommuunnee  ddââmmbboovviiţţeennee    
aauu  aacccceessaatt  ffoonndduurrii  pprriinn  MMăăssuurraa  112255  

  

Pentru creşterea eficienţei activităţii agricole, 
modernizarea infrastructurii 
agricole şi ameliorarea calităţii 
mediului, în Programul Naţio-
nal pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală a fost in-
clusă Măsura 125, cu o alo-
caţie financiară de 89,26 mili-
oane de euro pentru infra-
structura agricolă şi 59,5 
milioane de euro pentru silvicultură. Remarcabil este 
faptul că din Dâmboviţa au fost depuse pe această 
măsură 21 de cereri de finanţare, pentru 12 dintre 
acestea fiind semnate contractele cu o valoare totală 
de 50,6 milioane de lei (aproximativ 12 milioane de 
euro). Şi Direcţia Silvică Dâmboviţa a depus o cerere 
de finanţare şi a semnat un contract de 1,8 milioane 
de euro.                                       (Adrian NĂSTASE) 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..zziiaarrddaammbboovviittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ccaatteeggoorryyiidd==99&&pp22__aarrttiicclleeiidd==2277889966  

  

                ◊◊  
  

  

„„EECCOO  BBIIZZ””,,  pprrooiieecctt  îînn  vvaallooaarree  ddee  11,,55  mmiilliiooaannee  
ddee  eeuurroo,,  ccââşşttiiggaatt  ddee  CCJJ  GGiiuurrggiiuu  

  

„Ecologic Cross-Border Operations for a 
Business Integrated Zone (ECO BIZ)” este proiectul 
câştigat de Consiliul Judeţean Giurgiu, în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră România - 
Bulgaria 2007-2013.  

Săptămâ-
na trecută a avut 
loc la sediul con-
siliului o vizită de 
precontractare, în 
care reprezentan-
ţii Biroului Regio-
nal de Cooperare 
Transfrontalieră 
Călăraşi au analizat documentaţia proiectului, urmând 
ca în două luni să fie semnat contractul de finanţare. 
„ECO BIZZ” valorează aproximativ 1,5 milioane de 
euro, obiectivul principal al acestuia fiind „asigurarea 
sprijinului pentru cooperarea transfrontalieră”, ne-a 
declarat directorul executiv adjunct al Direcţiei de 
Cooperare Interegională Strategii şi Proiecte, doamna 
Miruna Dudău. 
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ggiiuurrggiiuu//EECCOO__BBIIZZ--
pprrooiieecctt__iinn__vvaallooaarree__ddee__11--55__mmiilliiooaannee__ddee__eeuurroo--

ccaassttiiggaatt__ddee__CCJJ__GGiiuurrggiiuu__00__440077335599665577..hhttmmll  
  
  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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CCoolleeccţţiiaa  ppaarrttiiccuullaarrăă  aa  lluuii  NNiiccoollaaee  PPeettrraacchhee,,    
llaa  CCeennttrruull  CCuullttuurraall  UUNNEESSCCOO  ddiinn  SSlloobboozziiaa  
  

Centrul Cultural UNESCO din Slobozia găz-
duieşte expoziţia de pictură a colecţionarului Nicolae 
Petrache.  

Colecţia particulară de tablouri cuprinde 
lucrări ale unor artişti consacraţi, ca Theodor Pallady, 
Corneliu Baba, sau Constantin Piliuţă. 

Expoziţia de colecţie va rămane deschisă la 
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia 
până în luna februarie.                  (Alexandra ALEXE) 
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..gguurraaiiaalloommiitteeii..ccoomm//ssttiirrii//eevveenniimmeenntt//  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//sslloobboozziiaa//SSlloobboozziiaa--
__UUnn__ttaabblloouu__ddee__RReemmbbrraanndd--eexxppuuss__llaa__AArrccaaddiiaa__00__440099775599006677..hhttmmll  

  
◊◊  

  

  
  
  

PPiiaaţţaa  aaggrrooaalliimmeennttaarrăă  ddiinn  CCââmmppiinnaa    
vvaa  aavveeaa,,  îînn  ccuurrâânndd,,  aallttăă  ffaaţţăă  

  

Realizată acum patru ani, piaţa agro-
alimentară din muni-
cipiul Câmpina, jud. 
Prahova, va căpăta o 
nouă înfăţişare. După 
ce municipalitatea a 
dotat-o cu un sistem 
performant de supra-
veghere prin inter-
mediul unor camere 

video şi cu o instalaţie de aclimatizare, legislativul 
câmpinean intenţionează să aloce 75.000 de lei 
pentru modernizarea ei. Aceasta va consta într-o 
recompartimentare a interiorului pieţei cu scopul 
eficientizării spaţiului comercial alocat actualelor 
tonete şi tarabe, dar şi într-o extindere a halei, prin 
acoperirea zonei din spatele ei (în foto), ocupată în 
prezent de vânzătorii de legume şi zarzavaturi.  
 

 
 
 
Aceştia din urmă şi-au exprimat adesea nemulţumirea 
în legătură cu problemele pe care le întâmpină pe 
vreme geroasă ori ploioasă, când mărfurile lor sunt în 
pericol să se deprecieze. Extinderea halei agro-
alimentare pe lungimea acoperişului din spatele 
acesteia, dublată de camerele video de supraveghere, 
va securiza corespunzător marfa vânzătorilor. 

 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullpprraahhoovvaa..rroo//ssttiirrii//aaddmmiinniissttrraattiiaa--llooccaallaa//8833995599//ppiiaattaa--

aaggrrooaalliimmeennttaarraa--ddiinn--ccaammppiinnaa--vvaa--aavveeaa--iinn--ccuurraanndd--aallttaa--ffaattaa  
  

◊◊  
  

  

  
  

  
EElleevvii  oolliimmppiiccii,,  pprreemmiiaaţţii    

ddee  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeţţeeaann  TTeelleeoorrmmaann  
  

Pentru a păstra tradiţia de 10 ani, Consiliul 
Judeţean Teleorman a premiat săptămâna trecută 
elevii care au obţinut rezultate deosebite la olim-
piadele naţionale în 2010. Bugetul alocat pentru acest 
eveniment a fost de 7.000 de lei, repartizat olimpicilor 
în funcţie de rezultatele obţinute. 

 
Ca o noutate anul acesta, Consiliul Judeţean 

Teleorman le-a oferit olimpicilor, pe lângă bani şi 
diplome, şi o tabară de două săptămâni într-una din 
staţiunile din ţară, la mare sau la munte. Destinaţia şi 
perioada de plecare vor fi alese de elevi şi profesorii 
lor, cel mai probabil în vacanţa de vară, iar Consiliul 
judeţean va suporta cheltuielile de deplasare, cazare 
şi masă. „Pentru genul ăsta de acţiuni vom găsi bani, 
atât de la buget, cât şi de la agenţi privaţi. Cunosc 
patroni de pensiuni care vor să intre în astfel de 
acţiuni şi să sprijine o astfel de iniţiativă”, a declarat 
preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul 
Liviu Dragnea.   
   

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//AAlleexxaannddrriiaa--
__OOlliimmppiicciiii__jjuuddeettuulluuii__mmeerrgg__iinn__ttaabbaarraa__ppee__bbaanniiii__CCoonnssiilliiuulluuii__JJuuddeetteeaann__00__

440066775599669999..hhttmmll  

  
  

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN    
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Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresă: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod 
poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi 
Tel.: 0242/331.769;  
Fax: 0242/313.167;  
e-mail: office@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean ARGEŞ 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Argeş, sediul 
Consiliului Judeţean Argeş: Piaţa Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 
105, mun. Piteşti, jud. Argeş 
Tel./fax: 0248/222.250 
E-mail: arges@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA: 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Dâmboviţa, sediul 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. 
IV, cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
Tel.: 0245/220.647 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Biroul Judeţean 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 

DD aatt ee   CC oo nntt aacc tt   AA gg eenn ţţ ii aa   ppee nntt rruu   DD eezz vvoo ll tt aa rree   RR eegg iioo nnaa llăă   SSuudd   MM uunntt eenn ii aa   

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunn iiccaarree 
  

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU 
Diana NEAGU   

Alexandra GHERASIM  
Liviu Georgian OLTENACU  

Marinică FOLOGEA  
Mădălina CILIBEANU 
Aurelian MOROIANU 

Alexandru VOINESCU 
 

E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro        
                       

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 
Data publicării: 17 ianuarie 2011 

 
   
Newsletter-ul săptămânal „InfoRegional Sud Muntenia” este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către Agenţie şi 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea  promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Pe 
lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare REGIO 
Sud Muntenia şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea în judeţele regiunii. 
În acest sens, ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care 
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un scurt 
material de informare (maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta 
urmând să fie publicat în newsletter-ul pentru săptămâna respectivă, ce va fi transmis lunea. Materialele de informare vor fi 
transmise la adresa de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. 
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor 
membrilor Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor 
judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, reprezentanţilor mass-media de la 
nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice). 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.  
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