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Combaterea părăsirii timpurii a şcolii: o 
contribuţie esenţială la agenda Europa 2020 

 

 

Comisia Europeană a prezentat, la sfâr-
şitul lunii ianuarie, un plan de acţiune care să 
vină în sprijinul statelor membre să atingă 
principalul obiectiv al strategiei Europa 2020 
în domeniul educaţiei: reducerea, până la fi-
nalul deceniului, a ratei medii de părăsire 
timpurie a şcolii la maxim 10%, faţă de nivelul 
actual de 14,4%.  

 

Potrivit Comisiei Europene, în 2009, 
peste şase milioane de tineri din Uniunea Eu-
ropeană au părăsit sistemul de educaţie şi for-
mare, obţinând doar calificări de nivel inferi-
or, în cel mai bun caz. Părăsirea timpurie a 
şcolii îngreunează dezvoltarea economică şi 
socială şi reprezintă un obstacol serios în ca-
lea îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 
2020. 

Comunicarea 
Combaterea pără-
sirii timpurii a şco-
lii: o contribuţie e-
senţială la agenda 
Europa 2020 a pre-
zentat situaţia de an-
samblu în Uniune în 
ceea ce priveşte pă-
răsirea timpurie a 
şcolii, cauzele principale şi riscurile pentru dez-
voltarea societăţii şi economiei, propunând 
totodată modalităţi mai eficiente de abordare 
a acestei probleme. Propunerea Comisiei Eu-
ropene conţine orientări care să ajute statele 
membre în elaborarea unor politici cuprinză-
toare şi realiste de reducere a părăsirii timpu-
rii a şcolii. 

Conform EUROSTAT, şapte state mem-
bre - Austria, Republica Cehă, Finlanda, Litua-
nia, Polonia, Slovacia şi Slovenia - au coborât 
rata părăsirii timpurii a şcolii sub pragul de 
10%, în timp ce Malta, Portugalia şi Spania au 
încă rate de peste 30%, iar unele ţări cu rate 
iniţiale mai ridicate, printre care România, 
Italia, Cipru şi Portugalia, au înregistrat redu-
ceri semnificative. 
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Comisia menţionează că părăsirea tim-
purie a şcolii reprezintă o problemă comple-
xă, ce nu poate fi rezolvată doar prin politici 
educaţionale, şi astfel recomandă ca strate-
giile naţionale de reducere a părăsirii timpurii 
a şcolii să abordeze concomitent politicile e-
ducaţionale, de tineret şi sociale şi să includă 
măsuri de prevenire, intervenţie şi compen-
sare. 

Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii 
trebuie să se realizeze prin sprijinirea copiilor 
în activitatea de învăţare şi prin prevenirea 
condiţiilor ce ar putea duce la părăsirea tim-
purie, precum obligativitatea repetării unui 
an şcolar sau lipsa unui sprijin corespunzător 
pentru copiii cu limbi materne diferite. 

Comisia Europeană propune ca măsuri-
le de intervenţie să abordeze rapid şi eficient 
dificultăţile actuale, precum absenteismul 
şcolar şi nivelurile scăzute de performanţă, 
iar măsurile de compensare să ofere oportuni-
tăţi de învăţare de tip „a doua şansă”, inclu-
siv ore suplimentare la şcoală şi posibilităţi 
pentru tinerii adulţi de a se reintegra în sis-
temul de educaţie şi formare. Părăsirea tim-
purie a şcolii ar putea fi redusă totodată şi 
prin instituirea unei mai bune cooperări între 
statele membre ale UE, schimbul de bune 
practici şi utilizarea mai bine direcţionată a 
finanţării UE. 

Propunerile Comisiei vor fi discutate de 
miniştrii educaţiei în cadrul următorului Con-
siliu de Educaţie, Cultură şi Tineret, la care 
statele membre vor fi invitate să adopte, pe 
baza acestui document cadru, strategii cu-
prinzătoare până la finalul anului 2012 şi să le 
implementeze prin programele lor naţionale 
de reformă. 

 
Informaţii suplimentare referitoare la 

comunicarea Comisiei Europene Combaterea 
părăsirii timpurii a şcolii: o contribuţie e-
senţială la agenda Europa 2020 se pot găsi 
la următoarele adrese: http://www.dae.-
gov.ro/articol/1650/comisia-european-lansea-
z-comunicarea-combaterea-p-r-sirii-timpurii-
a-colii-o-contribu-ie-esen-ial-la-agenda-euro-
pa-2020 şi http://ec.europa.eu/education/ 
school-education/doc/earlycom_en.pdf. 
 
 

   
  

Restructurarea finanţării  
pentru cercetare şi inovare 

 

 

 La începutul lunii februarie, Comisia 
Europeană a publicat o Carte Verde intitulată 
„De la provocări la oportunităţi: către un ca-
dru strategic comun pentru finanţarea cerce-
tării şi inovării la nivelul Uniunii Europene”. 
Cartea Verde prezintă modalităţi posibile de a 
intensifica coerenţa şi eficienţa finanţării cer-
cetării şi inovării la nivelul Uniunii Europene, 
cu scopul de a-i maximiza contribuţia la re-
dresarea post-criză, de a găsi soluţii la posi-
bile provocări de ordin social, de a creşte 
competitivitatea industriilor UE, în special în 
sectoarele emergente, şi de a face din Europa 
un centru de putere pentru cercetarea mo-
dernă la nivel mondial.  

În cadrul 
Cărţii Verzi, Co-
misia Europeană 
are în vedere reu-
nirea instrumen-
telor şi programe-
lor curente de fi-
nanţare pentru cer-
cetare şi inovare sub egida unui Cadru Stra-
tegic Comun, cu respectarea în acelaşi timp a 
rolurilor specifice pe care le are fiecare dintre 
acestea. Scopul este de a se concentra pe pri-
orităţile prevăzute în cadrul strategiei Europa 
2020 şi Uniunii Inovării şi de a creşte impac-
tul asupra creşterii economice şi creării de lo-
curi de muncă. Acesta va oferi un set unitar 
de instrumente de finanţare, atât fonduri ne-
rambursabile, cât şi împrumuturi, care să sus-
ţină întregul proces, de la cercetarea de bază 
până la cercetarea aplicată şi finanţarea IMM-
urilor. Un factor important îl reprezintă sim-
plificarea regulamentelor şi procedurilor, pe 
baza schimbărilor anunţate deja de comisarul 
european Máire Geoghegan-Quinn pentru pe-
rioada de implementare rămasă pentru pro-
gramul FP7. Acest lucru va atrage cei mai buni 
oameni de ştiinţă şi cele mai inovatoare com-
panii, asigurându-se că aceştia petrec cât mai 
puţin timp cu demersurile birocratice. 
 

Informaţii suplimentare pot fi găsite la adresa: 
http://www.fabricadebani.ro/news.-aspx?iid=30673. 
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Schimbări radicale pentru creşterea 
economică şi crearea de locuri de muncă 

 

 

Comisia Europeană a lansat în data de 
9 februarie a.c. o consultare privind îmbună-
tăţirile majore aduse cercetării Uniunii Euro-
pene şi finanţării inovării pentru a face parti-
ciparea mai uşoară, pentru a creşte impactul 
ştiinţific şi economic şi pentru a îmbunătăţi 
valoarea banilor.  

„Cadrul Strategic Comun” prevăzut în 
Cartea 

Verde a-
coperă ac-
tualul Pro-
gram Ca-
dru pentru 
Cercetare, 
pentru Com-
petitivita-

te şi Ino-
vare şi Institutul European de Inovare şi Teh-
nologie. Acest lucru va crea un set coerent de 
instrumente, de-a lungul întregului „lanţ de i-
novare” începând de la cercetarea de bază, 
culminând în aducerea de produse şi servicii 
inovatoare pe piaţă, şi de asemenea sprijinind 
inovarea non-tehnologică, de exemplu, în de-
sign şi marketing. Cartea Verde a Comisiei 
prevede de asemenea baza pentru simplifica-
rea procedurilor şi regulilor. Modificările au 
drept obiectiv maximizarea contribuţiei de 
cercetare a UE şi a finanţării inovării la Uni-
unea Inovării şi Strategia Europa 2020. Părţile 
interesate au termen până în 20 mai a.c. pen-
tru a răspunde. În data 10 iunie 2011, Comisia 
va organiza o conferinţă de închidere ca ur-
mare a consultării publice. 

În Cartea Verde, Comisia propune un „Ca-
dru Strategic Comun”, combinând trei aspec-
te-cheie: 

• În primul rând un accent clar asupra a 
trei obiective reciproce: dotarea UE cu o bază 
ştiinţifică la nivel mondial; creşterea compe-
titivităţii în toate sectoarele şi abordarea ma-
rilor provocări, cum ar fi schimbările climati-
ce, eficienţa resurselor, securitatea energeti-
că şi alimentară, sănătatea şi îmbătrânirea 
populaţiei; 

• În al doilea rând, făcând fondurile UE 
mai atractive şi mai uşor de accesat pentru 
participanţi, de exemplu, printr-un singur punct 
de intrare cu instrumente IT comune sau a 
unui stop-shop pentru acordarea de consiliere 
şi sprijin pentru participanţi pe parcursul în-
tregului proces de finanţare; 

• În al treilea rând, vor fi mult mai sim-
ple şi mai coerente procedurile contabile pen-
tru utilizarea fondurilor primite. Acest lucru 
poate implica, de exemplu, utilizarea mai ma-
re a plăţilor de sume forfetare. 
 

Informaţii suplimentare cu privire la a-
ceastă consultare pot fi găsite accesând urmă-
torul link: http://europa.eu/rapid/pressRe-
leasesAction.do?reference=IP/11/138&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 

 
 

   

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

 

Catalogul surselor de finanţare  
- februarie 2011 – 

 
 

Pentru a veni în sprijinul partenerilor 
săi, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare, editează pe-
riodic un Catalog al surselor de finanţare ne-
rambursabilă. Scopul editării acestei publicaţii 
este de a veni în sprijinul potenţialilor benefi-
ciari de fonduri nerambursabile din regiunea 
Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite 
investiţii. Astfel, în acest document sunt pre-
zentate 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 Româ-
niei prin instrumentele 
specifice perioadei de 
postaderare la Uniunea 
Europeană reprezintă o 
imensă oportunitate pen-
tru solicitanţii de finan-
ţări din majoritatea do-
meniilor. Astfel, aceste 
fonduri vor finanţa pro-
iecte de infrastructură de 

http://europa.eu/rapid/pressRe-leasesAction.do?reference=IP/11/138&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressRe-leasesAction.do?reference=IP/11/138&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressRe-leasesAction.do?reference=IP/11/138&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
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mediu, transport, resurse umane, turism, egali-
tate de şanse, IT etc. 
 

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

 

• Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională 

(FEDR) - 
fond struc-
tural ce spri-
jină regiu-
nile mai 
puţin dez-

voltate, 
prin finan-
ţarea de in-

vestiţii în sectorul productiv, infrastructură, e-
ducaţie, sănătate, dezvoltare locală şi IMM–uri; 

 

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

 

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

 

• Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) - finanţează inves-
tiţii pentru creşterea competitivităţii în agricul-
tură şi silvicultură, protecţia mediului, amelio-
rarea 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. 
 

Totalul fondurilor europene alocate Ro-
mâniei pentru perioada 2007 - 2013 este de pes-
te 30 miliarde de euro, din care 19,667 miliarde 
sunt fondurile structurale şi de coeziune, restul 
reprezentând alocări financiare pentru dezvol-
tarea sectorului agricol şi a economiei rurale. 
 

Pentru oportunităţile de finanţare dis-
ponibile pentru luna februarie 2011, publicaţia 
poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, 
www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - 
Documente utile. 
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Ca urmare a modificării valorii TVA de 
la 19% la 24%, conform legislaţiei în vigoare, 
în vederea rambursării valorii TVA în cadrul 
contractului de finanţare, au fost identificate 
situaţii în care sumele aferente TVA pre-
văzute în bugetul proiectului pe linii bugetare 
nu sunt suficiente pentru plata TVA aferente 
cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar. 
În acest sens, pentru asigurarea sumelor nece-
sare plăţii TVA, Organismele intermediare vor 
informa beneficiarii despre necesitatea modi-
ficării bugetului proiectului aferent TVA.  

 

Această 
modificare se poa-
te face astfel: 

a. Prin Noti-
ficare, când se 
modifică valoarea 
TVA între liniile 
bugetare din ca-
drul aceluiaşi ca-
pitol, în limita a maximum 10% din valoarea 
liniei în care se face modificarea bugetară; 

 

b. Prin Act Adiţional, când se modifică 
valoarea TVA între capitole şi valoarea TVA 
aferentă întregului buget al proiectului. 
 

Referitor la plata taxelor ISC au fost 
identificate situaţii în care s-a considerat 
eligibilă numai valoarea cotei de 0,1% către 
ISC aferentă valorii contractului de lucrări în-
cheiat de beneficiar, deşi acesta a efectuat 
plata în valoare de 0,1% din valoarea lucră-
rilor înscrisă în autorizaţia de construire; în a-
ceastă situaţie se va deconta valoarea taxei 
ISC la nivelul valorii plătite de beneficiar. În 
ceea ce priveşte valoarea cotei de 0,7% către 
ISC din valoarea lucrărilor executate, se va 
deconta valoarea întregii taxe ISC, la nivelul 
valorii plătite de beneficiar, fără a ţine cont 
de valoarea acesteia corespunzătoare numai 
cheltuielilor eligibile ale lucrărilor executate 
aferente. Reglarea valorii taxelor către ISC 
corespunzătoare valorii contractului de lucrări 

http://www.adrmuntenia.ro/�
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(0,1%) şi a lucrărilor efectiv executate (0,7%) 
se va efectua la ultima cerere de rambursare. 

Prezenta notificare poate fi consultată 
şi pe adresa Programului Operaţional Regio-
nal, www.inforegio.ro, şi pe website-ul ADR 
Sud Muntenia http://regio.adrmuntenia.ro. 

 
 
   

MDRT va coordona, din partea României, 
domeniul prioritar „Promovarea Culturii, 

Turismului şi a Relaţiilor Intercomunitare”  
al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării 

 
 

MDRT va avea misiunea de a dialoga cu 
toate programele de finanţare europeană din 
regiune, în vederea optimizării implementării 
proiectelor aflate deja în derulare, dar şi a 
identificării unor noi proiecte relevante din 
perspectiva implementării şi promovării Stra-
tegiei pentru Dunăre. 

„MDRT, din dorinţa de a avea o abor-
dare pragmatică şi proactivă faţă de noua sa 
calitate de co-coordonator al ariei prioritare 
ce vizează turismul şi cultura, a început deja 
să colaboreze, în mod direct, cu ministerele 
de linie responsabile din Bulgaria, în vederea 
elaborării unui mecanism eficient de coordo-
nare a acestui domeniu şi stabilirii unui plan 
de acţiune comun. De altfel, o serie de întâl-
niri au avut deja loc în acest sens şi, în cel 
mai scurt timp posibil, sperăm ca viitoarele 
instrumente de coordonare să devină opera-
ţionale”, a declarat doamna ministru Elena 
Udrea. 
 

Strategia se va axa pe domenii concre-
te de acţiune prioritară, precum: 
    * îmbunătăţirea navigabilităţii şi calitatea 
apei; 
    * cooperarea în domeniul securităţii; 
    * dezvoltarea potenţialului turistic. 
 

Cooperarea într-un „cadru macroregio-
nal” are ca obiectiv realizarea unei coordonă-
ri mai eficiente, fără a se aloca fonduri su-
plimentare, a se stabili noi reguli sau a se 
crea noi instituţii. 

MDRT, în rol de coordonator al dome-
niului prioritar 3, va avea misiunea de a dia-
loga cu toate programele de finanţare euro-
peană din regiune, în vederea optimizării im-

plementării proiectelor aflate deja în derula-
re, dar şi a identificării unor noi proiecte rele-
vante din perspectiva implementării şi promo-
vării Strategiei pentru Dunăre. 

Ministerul 
Dezvoltării Regi-
onale şi Turismu-
lui urmăreşte, în 
cadrul acestui do-
meniu, promova-
rea cu succes a u-
nor proiecte extrem de importante pentru turis-
mul românesc. Câteva dintre aceste proiecte sunt: 
 

    * Proiectul de dezvoltare a traseelor ciclo-
turistice. Este vorba atât despre iniţiativa 
promovată de către Comisia Europeană, pro-
iectul Iron Curtain, ce prevede stabilirea unei 
rute cicloturistice care să străbată toate sta-
tele dunărene, dar şi de dorinţa României de 
a dezvolta un traseu de-a lungul malului ro-
mânesc al Dunării; 
    * Proiectul Datourway „Strategie transna-
ţională de dezvoltare teritorială durabilă a zo-
nei riverane Dunării cu accent pe turism” va 
contribui la dezvoltarea teritorială a zonei ri-
verane Dunării şi va reflecta un interes stra-
tegic comun în domeniul dezvoltării turismu-
lui, prin elaborarea unei strategii transnaţio-
nale, prin implementarea unor proiecte pilot 
specifice pentru diferite arii şi prin elabora-
rea unor recomandări politice transnaţionale; 
    * Proiectul este finanţat în cadrul Pro-
gramului Operaţional Sud-Estul Europei şi va 
cuprinde, pe lângă o strategie transnaţională 
de dezvoltare a teritoriului parcurs de Dunăre 
din Slovacia şi până la vărsare, şi un proiect 
pilot pentru implementarea unor acţiuni de 
tip greenways (trasee de transport ecologice 
nemotorizate), pentru toată această zonă; 
    * Proiectul dezvoltării porturilor turistice 
de a lungul Dunării, în scopul sprijinirii creş-
terii turismului de croazieră în ţara noastră şi 
în întreaga regiune; 
    * Proiectul „Platforma informatică de co-
municare pentru implementarea Strategiei U-
niunii Europene pentru Regiunea Dunării la ni-
vel naţional” prevede monitorizarea imple-
mentării Strategiei la nivel naţional şi facilita-
rea accesului la informaţii pentru toţi factorii 
interesaţi (proiectul este în curs de evaluare).

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

– 14 FEBRUARIE 2011 – 
 

 

Până în data de 14 februarie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 859 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: trei cereri se află în etapa de 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 12 cereri de finanţare, din care: o cerere a fost retrasă şi redepusă, două contracte de 
finanţare au fost semnate, o cerere se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, două sunt în 
evaluare tehnică şi şapte proiecte sunt în precontractare. 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Sistem de supraveghere pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona: 
Podul Viilor - Parc Ştrand din municipiul Piteşti 

Municipiul 
Piteşti 

3.501.934,57 2.270.094,01 

2 Creare parc Lunca Argeşului Municipiul 
Piteşti 

40.592.065,24 19.072,158,85 

TOTAL  - lei - 44.093.999,81 21.342.252,86 
 

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 
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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 

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, nouă proiecte sunt în rezervă, două sunt în precontractare, 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 
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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 

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 54 de proiecte, din care: patru contracte au fost semnate, şase au fost retrase de aplicanţi, şapte 
proiecte au fost respinse, trei se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, cinci proiecte se află în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 29 de proiecte se află în etapă precontractuală, valoarea asistenţei 
nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 21,35 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 

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

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 
 



 
 

11 
  
 

 
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 tehnică şi 
financiară, 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..  
  
  

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 
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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 rezervă. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile 
solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,53 milioane de euro. 

  

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, un proiect se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, nouă 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 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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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�
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PPrrooiieecctt  eeuurrooppeeaann  ppeennttrruu  
ddeessccoonnggeessttiioonnaarreeaa  ttrraaffiiccuulluuii  îînn  PPiitteeşşttii  

  
Autorităţile locale din Piteşti au depus cererea 

de finanţare pentru unul dintre cele mai importante 
proiecte din 2011. Este vorba despre realizarea 
pasajului rutier de la Podul Viilor, ce are în vedere 
descongestionarea traficului din zona respectivă. De 
la bugetul local ar urma să fie alocată pentru acest 
proiect suma de 690.251 de lei drept cotă de co-
finanţare şi 8,08 milioane de lei pentru plata TVA. 
Valoarea totală a proiectului este de 34,2 milioane de 
lei, fără TVA. 98% din sumă este acoperită din fonduri 
europene, TVA urmând să fie recuperată de către 
municipalitate mai târziu. 

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullaarrggeessuull..rroo//aaddmmiinniissttrraattiivv//1144001111--cceerreerree--ddee--ffiinnaannttaarree  
hhttmmll  

  

      ◊◊  
  
  

ŞŞeeffiiaa  AAssoocciiaaţţiieeii  CCaammeerreelloorr  ddee  CCoommeerrţţ    
ddiinn  RReeggiiuunneeaa  SSuudd  MMuunntteenniiaa  eessttee  llaa  CCăăllăărraaşşii  

  

La sediul Camerei de Comerţ Industrie şi A-
gricultură (CCIA) 
Călăraşi s-a des-
făşurat şedinţa 
anuală a Asoci-
aţiei Camerelor 
de Comerţ din 
Regiunea Sud 
Muntenia. Potri-
vit organizatori-
lor acestui eve-
niment, pe ordi-

nea de zi a adunării s-a aflat o informare privind acti-
vitatea asociaţiei pe anul 2010, dar şi o serie de 
propuneri de acţiuni menite să genereze venituri la 
Camerele de comerţ.  

În cadrul acţiunii a avut loc şi alegerea 
preşedintelui Asociaţiei, pentru anul 2011, dar şi 
discuţii privind activitatea ce trebuie desfăşurată de 
noua conducere. La şedinţă au participat Valentin 
Cismaru - vicepreşedinte al CCI a României, preşe-
dintele CCI Vâlcea, Sorin Dimitriu - vicepreşedinte al 
CCI a României, preşedintele CCI Bucureşti, Marian 
Drăgan - preşedintele CCIA Călăraşi, Nicolae Stanca 
– preşedintele CCIA Ialomiţa, Dan Dumitru – preşe-
dintele CCI Ilfov, Alexandru Epangeac – preşedintele 
CCIA Giurgiu, Aurelian Gogulescu – preşedintele CCI 
Prahova, Marin Niculcea - preşedintele CCIA Teleor-
man.  

 
 

Pentru anul 2011, funcţia de preşedinte al 
Asociaţiei Camerelor de Comerţ din Regiunea Sud 
Muntenia este preluată de domnul Marian Drăgan. 
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//sseeffiiaa--aassoocciiaattiieeii--ccaammeerreelloorr--ddee--ccoommeerrtt--
ddiinn--rreeggiiuunneeaa--ssuudd--mmuunntteenniiaa--eessttee--llaa--ccaallaarraassii  

  

◊◊  

  
  

  

22001111  aadduuccee  iinntteerrnneett  ggrraattuuiitt,,  pprriinn  bbiibblliiootteeccăă,,  
ppeennttrruu  llooccuuiittoorriiii  ddiinn  3300  ddee  ccoommuunnee  

ddââmmbboovviiţţeennee  
  

 Hotărârea a fost impulsionată şi de exemplul 
de bună prac-
tică de la Bibli-
oteca din Cio-
căneşti, care 
organizează în 
colaborare cu 
Asociaţia pen-
tru Educaţie, 
Antreprenoriat 
şi Leadership Bucureşti numeroase acţiuni educative 
la care a participat toată suflarea comunei. În cadrul 
consfătuirii a fost vizualizat şi site-ul care va asigura 
vizibilitatea activităţii cultural-educative a bibliotecilor 
locale, intitulat „Vizită virtuală în instituţii de cultură 
dâmboviţene”. 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pprreessaaoonnlliinnee..ccoomm//ssttiirrii//ssttiirrii--llooccaallee//22001111--aadduuccee--iinntteerrnneett--ggrraattuuiitt--pprriinn--
bbiibblliiootteecc--ppeennttrruu--llooccuuiittoorriiii--ddiinn--3300--ddee--ccoommuunnee--dd--mmbboovvii--eennee--11111133331177..hhttmmll  

◊◊  
  

  
  
  

ŞŞeezzăăttooaarree  llaa  MMuuzzeeuull  EEppiissccooppiieeii  GGiiuurrggiiuulluuii  
  

Muzeul Eparhial din cadrul Episcopiei Giurgiu 
a fost săptămâna trecută gazda unei şezători, la care 
au participat elevi şi bătrâni din comuna Băneasa.    
S-au spus ghicitori, s-au interpretat cântece populare, 
iar bătrâni au ţesut, au tors lână şi s-au ospătat cu 
bucate tradiţionale.  

Evenimentul a avut ca scop aniversarea a 
cinci ani de alegere ca Episcop al Giurgiului, a Prea-
sfinţitului Părinte Ambrozie. Realizat cu sprijinul Cen-
trului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Giurgiu şi Inspectoratului şcolar 
judeţean, evenimentul se încadrează în şirul mani-
festărilor incluse în Festivalul Judeţean „Şezătoarea”. 

Întâlnirile au loc de obicei în căminele cul-
turale din localităţile implicate, în timpul cărora este 
recreată imaginea odăii ţărăneşti cu mese şi paturi de 
lemn şi ştergare cusute cu motive populare. Pe par-
cursul acţiunii, femeile au cusut, iar bărbaţii şi copiii au 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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curăţat porumb. Acest gen de întâlniri se organizează 
în 20 de localităţi din judeţ, în colaborare cu alte 
instituţii, fiind reuniţi reprezentanţi ai mai multor ge-
neraţii. Scopul este de a transmite tinerelor generaţii 
tradiţiile şi obiceiurile specifice acestei perioade din 
an. 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ggiiuurrggiiuu//SSeezzaattooaarree__llaa__mmuuzzeeuull__EE--
ppiissccooppiieeii__GGiiuurrggiiuulluuii__00__442244115577880066..hhttmmll  
  

◊◊  
  

  

  
  

EEvvaalluuaarreeaa  ddeezzbbaatteerriilloorr  ppuubblliiccee    
pprriivviinndd  bbuuggeettuull  ggeenneerraall  aall  jjuuddeeţţuulluuii  IIaalloommiiţţaa  

ppee  aannuull  22001111  

Consiliul Judeţean Ialomiţa a organizat în 
perioada 3 - 8 fe-
bruarie a.c., în 
conformitate cu 
Legea nr. 52/2003, 
privind transpa-
renţa deciziona-
lă în administra-
ţia publică, dez-
bateri publice ce 
au vizat Proiectul 
bugetului general 

al judeţului Ialomiţa pe anul 2011. 
Dezbaterile au avut loc pe centre zonale la 

Urziceni, Căzăneşti, Fierbinţi-Tîrg, Slobozia şi Feteşti, 
la care au participat peste 200 de persoane din rândul 
administraţiei publice, organizaţii şi asociaţii, mediul 
local de afaceri şi cetăţeni. 

Conducerea operativă a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, reprezentată de domnul preşedinte Vasile 
Silvian Ciupercă, vicepreşedinţii CJ, domnul Ştefan 
Muşoiu şi domnul Ioan Martin, secretarul judeţului, 
domnul Constantin Stoenescu, directorul executiv al 
Direcţiei Buget-Finanţe, doamna Codleanu Mariana, 
directorul executiv al Direcţiei Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului şi Lucrări Publice, doamna Nicoleta Nego-
iţă, şi directorul executiv al Direcţiei Coordonare Orga-
nizare, domnul Ilie Cioacă, a prezentat elementele de 
fundamentare generale şi specifice de construire a 
bugetului, constrângerile şi priorităţile de care s-a ţinut 
seama la întocmirea proiectului de buget pe anul 
2011. 

De menţionat este faptul că s-au păstrat şi în 
2011 priorităţile strategice din anii precedenţi, precum 
şi noi obiective, bugetul fiind structurat astfel:  

1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
rutiere;  

2. Dezvoltarea infrastructurii judeţene de sănătate; 
3. Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale; 
4. Reabilitarea şi conservarea patrimoniului 

cultural; 

5. Îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie; 
6. Protecţia mediului.  

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

◊◊  
  

  

  
PPrroodduuccăăttoorruull  ddee  ssiisstteemmee  ddee  iirriiggaarree  TToorroo  

aallooccăă  2200  ddee  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo  
ppeennttrruu  oo  ffaabbrriiccăă  llaa  PPllooiieeşşttii  

  

Compania americană Toro, furnizor de echi-
pamente pentru întreţinerea gazoanelor şi de sisteme 
de irigare, va investi circa 20 de milioane de euro pen-
tru construirea unei fabrici în Ploieşti West Park, unde 
a achiziţionat un teren cu o suprafaţă de 3,5 ha. Alli-
anso Business Park, filiala din România a Alinso Gro-
up, a vândut terenul respectiv companiei Toro. În fa-
brică vor fi angajate aproximativ 100 de persoane. 
Construcţia va fi lansată în prima parte a anului 2011 
şi va include o linie de producţie/asamblare, un depo-
zit şi spaţii de birouri. Fabrica va produce sisteme de 
microirigaţii pentru cultivatorii de legume, terenuri agri-
cole, livezi şi podgorii în Europa de Est. „Odată cu ce-
rerea de apă aflată în continuă creştere, acest proiect 
de extindere reprezintă o importantă investiţie strate-
gică pentru Toro, prin crearea unui centru de produc-
ţie şi de export pentru produsele noastre, pentru a 
sprijini progresul în Europa de Est”, a declarat domnul 
Judy Altmaier, vicepreşedinte operaţiuni în cadrul 
companiei. În afară de fabrica din România, Toro de-
ţine unităţi specializate în producţia de sisteme de mi-
croirigaţii în Italia, Australia şi America de Nord. 

 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ppllooiieessttii//ppllooiieessttii--ssiisstteemm__iirriiggaattiiii__  

ppllooiieessttii--ffaabbrriiccaa__ppllooiieessttii--iinnvveessttiittiiee__ppllooiieessttii__00__442244775577884422..hhttmmll  
  

◊◊  
  
  

  
  

  

AAggrriiccuullttoorriiii  tteelleeoorrmmăănneennii,,  
îînnvvăăţţaaţţii  ssăă  aattrraaggăă  ffoonndduurrii  eeuurrooppeennee  

  

Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit Teleorman a demarat în februarie un 
proiect de informare a fermierilor cu privire la atrage-
rea de fonduri europene.  Reprezentanţii OJPDRP vor 
merge în zece localităţi, ce au fost alese după poten-
ţialul lor şi unde nu au fost depuse suficiente proiecte 
pentru acele zone. Practic, angajaţii OJPDRP se de-
plasează în comunele alese şi organizează întâlniri cu 
fermierii, pentru a le prezenta beneficiile accesării de 
fonduri europene pentru toate măsurile.  

La şedinţele, la care sunt invitaţi fermieri din 
localitatea respectivă, pe lângă prezentarea generală 
a măsurilor, se face o simulare cu un agricultor din 
sală.   

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//AAlleexxaannddrriiaa--
__AAggrriiccuullttoorriiii__tteelleeoorrmmaanneennii__iinnvvaattaattii__ssaa__aattrraaggaa__ffoonndduurrii__eeuurrooppeennee__00__442233
555577991155..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: 14 februarie 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.  

mailto:office@adrmuntenia.ro�
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