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ADR Sud Muntenia,  
la concursul „Bussines Plan” 

 

 

Colegiul Economic Călăraşi a fost gazda 
competiţiei „Bussines Plan” - faza judeţeană, 
ce s-a desfăşurat la sfârşitul lunii februarie. 
Introducerea concursului „Business Plan” în acti-
vitatea liceului s-a făcut începând cu anul şcolar 
2008 - 2009 şi vine în sprijinul dezvoltării com-
petenţelor antreprenoriale ale elevilor.  

Sursă: http://www.observatorcl.info/firmele-de-exercitiu-vor-participa-
azi-la-faza-judeteana-competitiei-business-plan 

 

Competiţia „Business Plan” facilitează: 
valorificarea spiritului antreprenorial, a iniţia-
tivei stimulate prin firma de exerciţiu (virtu-
al) în condiţii reale, familiarizarea elevilor cu 
activităţile specifice mediului real economic, 
precum şi asumarea riscului utilizând instru-
mentele specifice managemetului riscului. De 
asemenea prin firmele de exerciţiu se urmă-
reşte şi dezvoltarea unor competenţe nece-
sare unui întreprinzător dinamic, şi anume: 
gândirea critică, luarea deciziilor, asumarea 
responsabilităţilor, auto-organizarea şi auto-
evaluarea resurselor individuale. 

În cadrul concursului se va promova co-
laborarea dintre firmele de exerciţiu, încura-
jarea competiţiei şi a competitivităţii firmelor 
de exerciţiu implicate. Aflat la cea de-a treia 
ediţie, concursul „Bussines Plan” a reunit fir-
me de exerciţiu din trei unităţi şcolare din ju-
deţul Călăraşi: Colegiul Economic Călăraşi, 
Grup Şcolar „Nicolae Bălcescu” din Olteniţa şi 
Grupul Şcolar „Alexandru Odobescu” din ora-
şul Lehliu-Gară.  

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   
SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   
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Directorul Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, dom-
nul Liviu Muşat, prezent în 
comisia de jurizare, a a-
preciat faptul că elevii au 
reuşit să realizeze planuri 
de afaceri viabile, respec-
tând structura unui plan 

real, venind în acelaşi timp cu abordări origi-
nale, evidenţiind în mod deosebit faptul că e-
levii Colegiului Economic, prin lucrările lor, 
au demonstrat că pot contribui semnificativ la 
relansarea economică a judeţului, obţinând cu 
siguranţă mai multe fonduri europene.  

În urma evaluării planurilor de afaceri 
prezentate de către elevi, a fost desemnată 
echipa câştigătoare (alcătuită din elevii Dra-
gomir Tristan şi Popescu Maria) a firmei de e-
xerciţiu FE Publitec 2008 SRL, aparţinând Co-
legiului Economic Călăraşi. Firma de exerciţiu 
câştigătoare va reprezenta judeţul Călăraşi la 
faza regională Sud Muntenia, ce se va desfă-
şura în perioada 5 - 8 aprilie a.c. la Bucureşti. 
 
 

  
  

Seminar de informare şi instruire 
 despre implementarea proiectelor Regio 

– Călăraşi, 28 februarie – 
 

 

 În data de 28 februarie, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organi-
zat un seminar de instruire pentru echipa de 
implementare a proiectelor, ce fac parte din 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al 
municipiului Alexandria.  

Contractele de finanţare semnate în 
august 2010 au primit asistenţă nerambursabilă 
din Regio, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltă-
rii durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, 
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri in-
tegrate de dezvoltare urbană”.  

Cele trei proiecte semnate fac parte din 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al 
municipiului Alexandria, ce are o valoare totală 
de 37.146.592,48 lei, din care finanţarea ne-
rambursabilă solicitată este de 29.358.913,37 
lei. Potrivit PIDU, cele trei contracte se vor de-
rula pe o perioadă de 15 luni şi au următoarele 
caracteristici:   

1. „Sistem pentru managementul 
iluminatului public în municipiul Alexandria” - 
în valoare totală de 24.125.963,20 lei, din   
care valoarea finanţării nerambursabile de 
19.100.295,42 lei (98% din valoarea eligibilă a 
proiectului). 

 

Obiectivul specific îl constituie crearea 
unui sistem de iluminat nou, modern, ecologic, la 
nivelul performanţelor şi standardelor europe-
ne care să asigure acoperirea integrală a muni-
cipiului Alexandria. Totodată, prin această in-
vestiţie se urmăreşte creşterea eficienţei ener-
getice a întregului sistem de iluminat public în 
municipiu. 

 

2. „Sistem pentru managementul tra-
ficului rutier în municipiul Alexandria” – în va-
loare de 9.499.324,57 lei, din care finanţare 
nerambursabilă de 7.523.346,47 lei (98% din va-
loarea eligibilă a proiectului). 

În cadrul proiectului se va moderniza şi 
extinde sistemul de semaforizare la nivelul a 16 
intersecţii şi se va crea un Centru de comandă şi 
control unic, pentru coordonarea activităţilor 
de management trafic, supraveghere video şi 
comandă şi monitorizare iluminat public. De 
asemenea, prin această investiţie, se va reduce 
timpul de deplasare în oraş, a emisiilor de noxe 
şi, implicit, a consumului de combustibil. 

 

3. „Sistem de supraveghere în vederea 
creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în 
municipiul Alexandria” – în valoare totală de 
3.521.304,71 lei, din care valoarea finanţării 
nerambursabile este de 2.735.271,48 lei (98% 
din valoarea eligibilă a proiectului).  

Obiectivele specifice ale acestui proiect 
sunt: dotarea instituţiilor publice şi a zonelor 
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identificate cu risc sporit de infracţionalitate cu 
un număr de 46 de echipamente noi de suprave-
ghere; implementarea sistemului de suprave-
ghere video şi integrarea acestuia cu celelalte 
sisteme prevăzute în cadrul Planului Integrat de 
Dezvoltare; creşterea siguranţei cetăţenilor şi 
reducerea ratei criminalităţii din zona de acţi-
une cu 20% în următorii trei ani. 

 În cadrul întâlnirii de lucru, ce a fost 
organizată la sediul ADR Sud Muntenia, echi-
pele de implementare a celor trei proiecte au 
primit informaţii utile de specialitate despre 
procesul de implementare a proiectului şi des-
pre etapele de derulare a activităţilor pre-
văzute în cererea de finanţare. De asemenea 
cei prezenţi au fost informaţi despre docu-
mentele folosite în derularea contractului (pre-
finanţare, notificare privind depunerea cererii 
de prefinanţare/rambursare, termen de depu-
nere, documente ce trebuie să însoţească ce-
rerile de plată). Totodată, beneficiarii au fost 
instruiţi despre modul în care trebuie ţinută 
evidenţa contabilă distinctă folosind conturi 
analitice, despre Raportul de progres şi au 
primit detalii legate de vizita la faţa locului şi 
cum trebuie realizate pistele de audit. În ulti-
ma parte a întâlnirii de lucru s-au purtat dis-
cuţii despre activităţile de informare şi publi-
citate ce vor fi implementate în cadrul pro-
iectului, conform regulilor specificate în Ma-
nualul de Identitate Vizuală pentru Programul 
Operaţional Regional, ediţia a II-a - februarie 
2009. 
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Proiect finanţat prin Regio pentru dezvoltarea 
infastructurii de transport din Giurgiu 

 

 

 În data de 4 martie, Consiliul Judeţean 
Giurgiu a semnat contractul de finanţare pen-
tru proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 
411: limita judeţ Călăraşi - Hotarele – Isvoa-
rele – Teiuşu – Mironeşti - Comana - Budeni – 
Brăniştari - Călugăreni - Crânguri - Singureni – 
Iepureşti - Bulbucata - Podu Doamnei - 
Clejani (DN61)”. Astfel, CJ Giurgiu, în calitate 
de beneficiar al proiectului, primeşte asisten-
ţă financiară din Regio -  Programul Operaţio-
nal Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Îm-

bunătăţirea infrastructurii de transport regio-
nale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 
2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv con-
strucţia/reabilitarea şoselelor de centură”. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 
109.216.190,48 lei, din care valoarea totală 
eligibilă este de 87.952.408,61 lei (finanţare 
FEDR: 76.078.833,54 lei; finanţare de la buge-
tul naţional: 10.114.526,98 lei; contribuţie e-
ligibilă beneficiar: 1.759.048,18 lei). 

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea stării 
tehnice a infrastructurii rutiere de pe Drumul 
Judeţean 411, în scopul reducerii costurilor şi 
creşterii eficienţei transportului de mărfuri şi 
persoane, precum şi pentru creşterea gradului 
de siguranţă rutieră pentru utilizatorii drumu-
lui şi a localităţilor tranzitate. Astfel, cu aju-
torul fondurilor Regio, proiectul va contribui 
la dezvoltarea durabilă a infrastructurii rutie-
re din judeţul Giurgiu, va îmbunătăţi accesul ru-
tier şi va facilita crearea de noi locuri de muncă. 
 
 
   

Dezvoltarea microîntreprinderilor din Dâmboviţa, 
prin Regio 

 

 

De curând, la nivelul judeţului Dâmbo-
viţa s-au semnat două noi contracte de fi-
nanţare ce vizează dezvoltarea microîntre-
prinderilor. Cele două Societăţi Comerciale, în 
calitate de beneficiari, au primit asistenţă fi-
nanciară nerambursabilă din Programul Ope-
raţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4 
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local”, Domeniul major de inter-
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venţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntre-
prinderilor”.  

Astfel, SC Cosmin SRL din municipiul 
Târgovişte a semnat contractul de finanţare 
pentru proiectul „Dezvoltarea societăţii Cos-
min SRL prin investiţii în activitatea de între-
ţinere şi reparare a autovehiculelor”. Valoa-
rea totală a investiţiei este de 1.529.699,52 
lei, din care valoarea totală eligibilă este de 
1.213.831,74 lei (valoare FEDR: 840.000 de lei; 
contribuţie beneficiar: 373.831,74 lei). 

Obiectivele specifice ale proiectului 
sunt următoarele: dezvoltarea economică du-
rabilă a societăţii Cosmin SRL, prin extinderea 
gamei de servicii oferite; pătrunderea socie-
tăţii pe piaţa serviciilor de întreţinere şi repa-
rare autovehicule începând cu primul an de 
exploatare a investiţiei; crearea a şase noi lo-
curi de muncă permanente. 

 

SC Naviland SRL din oraşul Pucioasa, 
judeţul Dâmboviţa, a semnat în această peri-
oadă contractul de finanţare pentru proiectul 
„Dezvoltarea activităţii productive la SC Na-
viland SRL, prin extinderea halei de producţie 
şi achiziţionarea de mijloace fixe performan-
te”. Valoarea totală a proiectului este de 
1.302.896,31 lei, din care valoarea totală eli-
gibilă este de 1.050.722,83 lei (fonduri FEDR). 

Obiectivul general a proiectului îl con-
stituie dezvoltarea durabilă a societăţii prin 
extinderea capacităţii de producţie şi achizi-
ţionarea de active fixe performante. Astfel, 
cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio se 
va extinde hala de producţie cu 496,5 mp şi se 
vor achiziţiona utilaje moderne şi soft de pro-
iectare. Durata de implementare a celor două 
proiecte este de 12 luni. 
 
 
   

  

Fonduri Regio pentru sprijinirea dezvoltării 
mediului privat din Turnu Măgurele 

 

 

Săptămâna trecută, SC Auto Laurel 
SRL din municipiul Turnu Măgurele, judeţul 
Teleorman, a semnat contractul de finan-
ţare pentru proiectul „Modernizare service 
auto SC Auto Laurel SRL Turnu Măgurele”. 
Societatea Comercială, în calitate de bene-
ficiar, a primit asistenţă financiară din Pro-

gramul Operaţional Regional 2007 – 2013, 
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării me-
diului de afaceri regional şi local”, Dome-
niul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”. Valoarea 
totală a proiectului este de 988.454,84 lei, 
din care valoarea totală eligibilă este de 
797.141 de lei (fonduri FEDR). 

Obiectivul specific al proiectului este 
următorul: creşterea sustenabilă a producti-
vităţii şi a eficienţei SC Auto Laurel SRL, 
prin realizarea unei investiţii pentru diversi-
ficarea activităţii, dezvoltarea şi extinderea 
portofoliului de servicii în domeniul repara-
ţiilor autovehiculelor, modernizarea tehno-
logică şi dotarea cu maşini şi utilaje de înal-
tă calitate. Durata de implementare a pro-
iectului este de 12 luni. 
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Consultare publică privind Iniţiativa 
„Obligaţiuni pentru finanţarea 

proiectelor Europa 2020” 
 

 

Comisia Europeană a lansat în data de 
28 februarie o 
consultare pu-
blică în legătu-
ră cu iniţiativa 
„Obligaţiuni 
pentru finan-
ţarea  proiecte-
lor Europa 2020” 
(Europe 2020 
Project Bond I-
nitiative), cu sco-
pul de a facilita 
întreprinderilor private care gestionează pro-
iecte de infrastructură atragerea de finanţare 
de pe pieţele de capital, în special din partea 
unor investitori, precum fondurile de pensii şi 
societăţile de asigurare.   

Potrivit Comisiei Europene, obiectivul 
consultării lansate în data de 28 februarie este 
de a obţine un feedback de la participanţii pe 
piaţă şi de la factorii de decizie din domeniu, 
cu privire la mecanismul ales şi la termenii şi 
condiţiile propuse, dar şi în ceea ce priveşte 
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evaluarea potenţialului pieţei în legătură cu 
această iniţiativă. 

Iniţiativa Comisiei îşi propune să ofere 
sprijinul UE companiilor care doresc să emită 
obligaţiuni în scopul finanţării proiectelor ma-
jore de infrastructură. Rolul Comisiei, alături 
de cel al Băncii Europene de Investiţii, va fi 
de preluare a unei părţi a riscurilor investi-
ţionale, facilitând, prin garanţii sau împrumu-
turi, atragerea surselor de finanţare de pe pie-
ţele de capital pentru companiile menţionate. 

Conform estimărilor realizate de Co-
misia Europeană, pentru atingerea obiecti-
velor strategiei Europa 2020 vor fi necesare in-
vestiţii în valoare de 1.500 - 2.000 de miliarde 
de euro pentru construirea reţelelor de tran-
sport transeuropene, dar şi pentru proiectele 
în domeniul energiei şi dezvoltarea reţelelor 
de telecomunicaţii. 

Părţile interesate pot transmite contri-
buţiile lor, atât online, cât şi în scris, până în 
data de 2 mai 2011. În urma acestei consultări 
publice, Comisia va înainta o propunere pentru 
implementarea iniţiativei Obligaţiuni pentru 
finanţarea  proiectelor Europa 2020. 
  

 Informaţii suplimentare cu privire la această 
consultare pot fi găsite accesând următoarele link-uri: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/consultation/in
dex_en.htm; http://www.dae.gov.ro/articol/1743/-
comisia-european-lanseaz-o-consultare-public-privind-
ini-iativa-obliga-iuni-pentru-finan-area-proiectelor-
europa-2020. 
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Premiu de excelenţă pentru România,  
în cadrul Târgului de turism de la München 

 
 

România a primit Premiul de excelenţă 
în cadrul Târ-
gului de tu-
rism de la 

München, 
pentru atrac-
tivitatea stan-
dului şi pen-
tru identita-
tea vizuală a 

brandului naţional de turism, ce exprimă pre-
ţuirea pentru natură şi preocupările privind 
protecţia mediului. 

Premiul de excelenţă a fost atribuit Ro-
mâniei în data de 23 februarie a.c., de presa 
bavareză, în parteneriat cu actori importanţi 
din domeniul turismului, standul României de 
la München atragând atenţia publicului, re-
prezentanţilor industriei de turism şi a presei de 
specialitate prin eleganţa design-ului şi expre-
sivitatea identităţii vizuale a României turistice. 

 

Acest premiu, ce se oferă foarte rar (nu a 
mai fost acordat din anul 2007), vizează re-
zultatele deosebite ale unei persoane sau en-
tităţi turistice independente, în reprezenta-
rea unei ţări în cadrul târgului. 

Premiul a fost înmânat reprezentan-
ţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Tu-
rismului, prezenţi la eveniment, din partea a trei 
jurnalişti de turism cunoscuţi în Germania şi a 
conducerii târgului. 

Ca dovadă a importanţei şi consistenţei 
pe care o are prezenţa ţării noastre la acest târg, 
postul de televiziune BR (Televiziunea Bava-
ria) a prezentat, în 23 februarie a.c., un am-
plu material atât despre atractivitatea stan-
dului României, cât şi despre alinierea brand-
ului la ultimele tendinţe din turism, legate de 
protecţia mediului. 

Pentru mai multe informaţii despre 
premierea României de la Târgul de turism de 
la München puteţi consulta următoarea adre-
să: http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/ 
newsletter-mdrt?newsID=56&art=354. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

– 7 MARTIE 2011 – 
 

 
 

Până în data de 7 martie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 861 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.  
Până la această data s-au semnat 117 contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 
1.426.076.301,97 lei. 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, 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: 
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 sunt în rezervă, un proiect se află în precontractare, iar pentru 17 s-au 
semnat contractele de finanţare. 
 

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..  
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 

 
17 

Reabilitare şi modernizare DJ411: Limita 
judeţ Călăraşi - Hotarele - Isvoarele - 
Teiuşu - Mironeşti - Comana - Budeni - 
Brăniştari - Călugăreni - Crânguri - 
Singureni - Iepureşti - Bulbucata - Podu 
Doamnei - Clejani (DN61) 

Consiliul 
Judeţean 
Giurgiu 
 109.216.190,48 86.193.360,43 

TOTAL  - lei - 888.584.559,22 716.917.663,88 
 
AXA PRIORITARĂ 3:  
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. 
 

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

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 
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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 
 

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro 
 

Au fost depuse 56 de proiecte, din care: patru contracte au fost semnate, şase au fost retrase de aplicanţi, opt 
proiecte au fost respinse, patru se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, patru proiecte se află în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 30 de proiecte se află în etapă precontractuală, valoarea asistenţei 
nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 21,87 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: 30 de contracte de finanţare sunt semnate, un 
proiect 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 
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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 

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 
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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 

29 

Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu 
clasele I-VIII Urluieni, comuna Bârla, judeţul Argeş UAT comuna Bârla 

6.529.408,63 4.326.592,65 

30 

Modernizarea, dotarea spaţiilor de cazare şi construirea 
unei săli de sport în campusul pentru învăţământul 
profesional şi tehnic preuniversitar pentru zona de Nord 
Vest a judeţului Dâmboviţa, în comuna Voineşti 

UAT comuna Voineşti 

6.907.094,12   5.346.527,00 

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 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 13 contracte, 73 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..    
  

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 
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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 

11 Dezvoltarea societăţii COSMIN S.R.L. prin 
investiţii în activitatea de întreţinere şi 
reparare a autovehiculelor 

S.C. COSMIN S.R.L. 
 

 
1.529.699,52 

 
840.000,00 

12 Modernizare service auto S.C. AUTO LAUREL 
S.R.L. Turnu Măgurele 

S.C. AUTO LAUREL S.R.L.  
 

988.454,84 797.141,00 

13 Dezvoltarea activităţii productive la S.C. 
Naviland S.R.L., prin extinderea halei de 
producţie şi achiziţionarea de mijloace fixe 
performante 

 
S.C. NAVILAND S.R.L. 
 

 
1.302.896,31 

 
840.000,00 

TOTAL  - lei - 14.989.290,41 9.552.272,54 
 

AXA PRIORITARĂ 5:  
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. 
NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  oorraa  1122::0000..  

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, 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 
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  oobbţţiinnee  
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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PPrreeffiinnaannţţaarreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  rruuttiieerree    
ddiinn  CCuurrtteeaa  ddee  AArrggeeşş  ppooaattee  aadduuccee  llaa  bbuuggeett    

55  mmiilliiaarrddee  ddee  lleeii  
  

Săptămâna trecută s-a desfăşurat la Curtea 
de Argeş vizita în teren pentru al treilea proiect din 
cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, cel 
care vizează infrastructura rutieră. Pentru celelalte 
două se efectuaseră vizitele, se verificaseră docu-
mentele şi totul a fost găsit în regulă, astfel că acum 
se aşteaptă banii de prefinanţare. Pentru al treilea s-a 
făcut cererea de rigoare pentru recuperarea banilor 
cheltuiţi - circa 5 miliarde de lei vechi - pentru studiul 
de fezabilitate şi proiectele tehnice. Aceşti bani au 
venit de la Consiliul judeţean pentru cheltuielile eligi-
bile, a precizat primarul municipiului Curtea de Argeş, 
domnul Nicolae Diaconu, adăugând că ei vor intra în 
bugetul local, având destinaţia de contribuţie proprie 
la amintitul plan integrat şi la acoperirea cheltuielilor 
neeligibile.  
  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aarrggeesseexxpprreess..rroo//aarrttiiccllee__ddeettaaiill..pphhpp??iiddaarrttiiccllee==2288113355  

◊◊  
  
  
  

EEmmiill  MMuuşşaatt  eessttee  nnoouull  pprreeffeecctt    
aall  jjuuddeeţţuulluuii  CCăăllăărraaşşii  

  

Prefectul judeţului Călăraşi, Niculae Enciu, a 
fost schimbat din 
funcţie, în locul lui 
fiind numit direc-
torul de cancela-
rie, domnul Emil 
Muşat. În data de 
2 martie, prim-
ministrul Emil Boc 
a semnat ordinul 
de numire a lui 
Emil Muşat în 

această funcţie. La ultimele alegeri pentru desem-
narea conducerii Organizaţiei Judeţene a PD-L Că-
lăraşi, desfăşurate la finele lunii februarie a.c., Emil 
Muşat a ocupat funcţia de secretar general al par-
tidului. Se pare că decizia schimbării din funcţie a lui 
Niculae Enciu a fost luată de însuşi premierul Ro-
mâniei, Emil Boc. Printre motivele care au dus la 
schimbarea prefectului se regăseşte şi lipsa de 
transparenţă de care a dat dovadă acesta.  
 
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//eemmiill--mmuussaatt--eessttee--nnoouull--pprreeffeecctt--aall--
jjuuddeettuulluuii--ccaallaarraassii  

  

  

  
  

  

  
PPrriimmuull  pprrooiieecctt  ddee  rreeaabbiilliittaarree  ccuu  ffiinnaannţţaarree  

eeuurrooppeeaannăă  ddiinn  TTâârrggoovviişşttee,,  ffiinnaalliizzaatt  llaa  tteerrmmeenn  
  

 La începutul lunii martie a avut loc recepţia 
lucrărilor primului pro-
iect cu finanţare euro-
peană, cea a Colegiu-
lui Naţional „Constan-
tin Carabella” din Târ-
govişte, desfăşurat prin 
Programul Operaţional 
Regional 2007 - 2013, 
recepţie făcută de primarul municipiului, domnul Ga-
briel Boriga. Lucrările au vizat consolidarea, reabili-
tarea şi modernizarea corpurilor A şi B ale Colegiului 
Naţional „Constantin Carabella”, şi au inclus închideri 
exterioare şi compartimentări interioare, finisaje inte-
rioare (vopsitorii, lambrisări, parchetări, placări cu fa-
ianţă şi gresie), finisaje exterioare (termoizolare, 
schimbare tâmplărie exterioară, tencuieli decorative), 
acoperiş şi învelitoare, instalaţii electrice, dotare cu 
echipament IT. Valoarea proiectului este de 
10.305.346,07 lei (98% finanţat de Uniunea Euro-
peană şi 2% de municipalitate), iar perioada de im-
plementare de 12 luni, respectată întru totul, deoarece 
recepţia a fost făcută chiar în ziua stabilită la de-
mararea proiectului – 2 martie 2011.  

„Este doar primul din cele 10 proiecte cu 
finanţare europeană pe care Primăria Municipiului 
Târgovişte le-a accesat. Ca o veste bună, vă pot 
spune că s-a avizat favorabil şi vizita în teren de la 
Liceul Petru Cercel, ceea ce înseamnă că şi a zecea 
unitate de învăţământ din Municipiul Târgovişte a 
primit avizul favorabil şi urmează să primească avizul 
de finanţare. (...) Următorul obiectiv la care vom face 
recepţia va fi unitatea vecină, Liceul de Arte Bălaşa 
Doamna”, a declarat primarul Gabriel Boriga. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarrddaammbboovviittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ccaatteeggoorryyiidd==88&&pp22__aarrttiicclleeiidd==2288334488  
  

                                            ◊◊  
  
  

  
  

AA  ddoouuaa  şşaannssăă  ppeennttrruu  şşoommeerriiii  ddiinn  GGiiuurrggiiuu  
  

Proiectul „Dezvoltarea abilităţilor profesionale 
pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă”, cofinan-
ţat din Fondul Social European şi câştigat de Camera 
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu este deru-
lat împreună cu Info Grup şi Agenţia Judeţeană de O-
cupare a Forţei de Muncă (AJOFM). 

Datele statistice înregistrate la nivelul jude-
ţului, la sfârşitul lunii ianuarie, arată că rata şomajului 
înregistrată la Giurgiu a fost de 8,21%, cu 0,22% mai 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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mică decât în decembrie 2010, aproximativ 8.000 de 
giurgiuveni figurând în evidenţele AJOFM. 

252 de şomeri de lungă durată, giurgiuveni de 
peste 45 de ani, fără 
loc de muncă, dar şi 
tineri care sunt şomeri 
de o perioadă lungă de 
timp participă la cur-
surile de formare pro-
fesională organizate în 
18 sesiuni de cursuri 

de 720 sau 360 de ore, la activităţi de informare şi con-
siliere profesională şi la job-cluburile organizate după 
finalizarea specializărilor. 

Proiectul, în valoare de peste 2 milioane de 
lei, se derulează pe o perioadă de doi ani, beneficiarii 
fiind iniţiaţi în utilizarea computerului şi toţi vor învăţa 
să vorbească două limbi străine: engleză şi franceză. 
Proiectul lansat de CCI Giurgiu vizează organizarea 
unor cursuri de formare profesională în meserii cău-
tate la acest moment pe piaţa muncii. Programele de 
formare vor fi organizate pentru lucrător în comerţ, zi-
dar-pietrar-tencuitor, coafor-frizer-manichiurist-pedichiu-
rist, operator introducere, validare şi prelucrare date şi 
iniţiere în competenţe IT. 

În acest an, AJOFM va organiza mai multe 
cursuri pentru şomeri, dar şi pentru persoane private de 
libertate. Cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă se vor 
putea califica în meserii precum barman, cofetar, comu-
nicare, limba engleză, contabil sau inspector resurse 
umane. 

.  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ggiiuurrggiiuu//AA__ddoouuaa__ssaannssaa__ppeennttrruu__ssoommeerrii__  
00__443377335566333311..hhttmmll  
  

◊◊  
  

IInnvveessttiiţţiiee  ddee  aannvveerrgguurrăă  îînn  SSlloobboozziiaa  
  

O firmă din Anglia este interesată să dezvolte 
în zonă o investiţie substanţială. Afacerea, de pro-
ducere a energiei electrice din resturile vegetale obţi-
nute în agricultură, este cifrată la 100 de milioane de 
euro şi se va realiza pe 5 hectare la ieşirea din Bora 
spre Cosâmbeşti. 

Primarul Gabi Ionaşcu a declarat că firma a 
studiat valoarea terenurilor din zonă şi a revenit la 
oferta municipalităţii, ce garantează reduceri de până 
la 95% la plata concesiunii şi asigură utilităţile. Inves-
tiţia generează circa 400 de locuri de muncă. Alături 
se poate dezvolta un alt proiect de sere încălzite cu 
aburul rezidual din procesul de obţinere a energiei. 
Puterea centralei de la Bora va fi de 40 MW/h, iar 
municipalitatea va prelua o parte din energia electrică 
la un preţ preferenţial, pentru instituţiile publice din 
oraş, în majoritate unităţi şcolare.  (Clementina Tudor)  

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..gguurraaiiaalloommiitteeii..ccoomm//ssttiirrii//iinnvveessttiittiiee--ddee--aannvveerrgguurraa--iinn--
sslloobboozziiaa//##AArrttiiccooll  

  

  
  

FFoonndduurrii  ppeennttrruu  1177  ppaarrccuurrii  ddiinn  PPllooiieeşşttii  
  

1,2 milioane de lei vor fi cheltuiţi anul acesta 
din bugetul 
Ploieştiului 
pentru moder-
nizarea a 17 
locuri de joacă, 
una dintre do-
leanţele cele mai 
mari ale părin-
ţilor din oraş.  

Timpul alocat pentru realizarea lucrărilor este 
de două luni din momentul încheierii licitaţiei de către 
Societatea de Gospodărire Urbană. Locurile de joacă, 
unele aflate într-o stare avansată de degradare, sunt 
situate în cartierele Bariera Bucureşti, Sud, Vest - cele 
mai multe, un număr de cinci -, precum şi în 9 Mai, 
Nord şi la Sala Sporturilor. 

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ppllooiieessttii//IInn__ssffaarrssiitt--__BBaannii__ppeennttrruu__1177  

__  ppaarrccuurrii__ddiinn__PPllooiieessttii__00__443377335566445566..hhttmmll  

◊◊  
  

  
  

  

AAlleexxaannddrriiaa  vvaa  ggăăzzdduuii  îînn  aacceesstt  aann    
ppaattrruu  ttâârrgguurrii  

  

Primul târg din Alexandria va fi cel de grădină-
rit şi horticultură şi va avea loc săptămâna viitoare. 
Camera de Comerţ  Industrie şi Agricultură (CCIA) Te-
leorman va organiza de asemenea târgul de flori Flo-
res, salonul auto SAALEX şi tradiţionalul Agralimex. Târ-
gul de grădinărit şi horticultură, ce va avea loc în perioa-
da 8 - 12 martie, se află la prima ediţie. Astfel, pe pla-
toul din faţa Casei de Cultură Teleorman vor fi expuse  
sere şi solarii, sisteme de irigat, pomi fructiferi, arbuşti, 
motocultoare, pompe de stropit, maşini de erbicidat, flori 
şi seminţe de flori. 

Seria târgurilor organizate în acest an de CCIA 
va continua în luna mai cu târgul de flori Flores şi cu 
salonul auto SAALEX. Târgul de flori se află la a patra 
ediţie şi va fi organizat în perioada 12 - 16 mai. „Locul 
de desfăşurare va fi tot platoul din faţa Casei de Cul-
tură, atât în exterior, cât şi în corturi. 

Pe platoul de la Direcţia Finanţelor Publice 
Teleorman va fi organizat în aceeaşi perioadă şi sa-
lonul auto SAALEX. Târgul, aflat la cea de-a IX-a 
ediţie, le va oferi posibilitatea alexăndrenilor să vadă 
cele mai noi şi mai diverse modele de autoturisme, 
motociclete, atv-uri, scutere, microbuze, autoutilitare. 
Ca o noutate, alături de târgul de maşini, va exista în 
acest  an şi un sector de turism. Vizitatorii târgului vor 
avea astfel ocazia să-şi aranjeze şi concediul, consul-
tând ofertele operatorilor de turism. 

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

AAlleexxaannddrriiaa__vvaa__ggaazzdduuii__iinn__aacceesstt__aann__ppaattrruu__ttaarrgguurrii__00__443366775566336699..hhttmmll  
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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 

DDaattee   CC oo nntt aacc tt   AAgg eenn ţţ ii aa   ppee nntt rruu   DD eezz vvoo ll tt aa rree   RReegg iioo nnaa llăă   SSuudd   MMuunntteenn 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: 7 martie 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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