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Conferinţă de presă  
 

– Călăraşi, 5 aprilie – 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează în data de 5 aprilie o con-
ferinţă de presă cu reprezentanţii mass-media 
din judeţul Călăraşi. Acest eveniment va avea 
loc la sediul central al ADR Sud Muntenia.            

Scopul organizării întâlnirii cu presa lo-
cală este de a prezenta stadiul actual al pro-
iectelor depuse la sediul ADR Sud Muntenia 
pentru a obţine asistenţă financiară nerambur-
sabilă din Regio – Programul Operaţional Regio-
nal 2007 – 2013, precum şi de a oferi detalii des-
pre planul de activităţi pe care Agenţia le va 
desfăşura pe parcursul acestui an, în vederea 
promovării rezultatelor implementării Regio în 
Sud Muntenia. 
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Reuniune de lucru 
pe tema Polilor de competitivitate 

- Călăraşi, 6 aprilie -  
 

 

În data de 6 aprilie a.c are loc la Călă-
raşi, la sala de conferinţe a Agenţiei pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia, seminarul re-
gional de consultare şi informare, ce are ca 
temă elaborarea schemei ajutorului de stat şi 
a Ghidului Solicitantului pentru operaţiunea 
„Poli de competitivitate”. Evenimentul, orga-
nizat de către Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Sectorial din ca-
drul Ministerului Economiei, Comerţului şi Me-
diului de Afaceri, va începe la ora 11:00. 

Polul de competitivitate este o aso-
ciere, într-un 
spaţiu geo-
grafic definit, 
între între-
prinderi, cen-
tre de cer-
cetare şi in-
stituţii de e-
ducaţie an-

gajate într-o colaborare partenerială (stra-
tegia comună de dezvoltare fiind un element 
esenţial), cu scopul de a genera sinergii în ju-
rul unor proiecte inovative orientate spre una 
sau mai multe pieţe. Un astfel de pol nu are o 
localizare impusă, astfel încât din punct de 
vedere teritorial, un pol de competivitate 
poate fi plasat într-o singură locaţie zonală, 
dar şi în zone ce aparţin mai multor regiuni de 
dezvoltare din România. 

În cadrul reuniunii vor fi supuse dezba-
terii trei variante ale schemei de implementa-
re a operaţiunii „Poli de competitvitate” cu sco-
pul obţinerii de sugestii, opinii şi informaţii, 
în vederea selectării celei mai adecvate din-
tre versiunile propuse. 
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 • Instrucţiune AM POR nr. 67,  
privind măsurile de informare şi publicitate 

 

 

Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul Operaţional Regional a emis  Instrucţi-
unea nr. 67, privind revizuirea Anexei II din 

contractul de finanţare ce se va aplica proiec-
telor aferente axelor prioritare 1, 2 şi 5 (Do-
meniul major de intervenţie 5.2). 

Prevederi-
le acestei anexe 
intră în vigoare în 
data de 1 aprilie 
2011 şi se vor a-
plica, prin întoc-
mirea de act a-
diţional cu redu-
cerea corespunzătoare a bugetului aferent in-
formării şi publicităţii, şi la contractele de fi-
nanţare încheiate anterior acestei date, dacă 
nu au fost lansate procedurile de achiziţii pu-
blice. 

Textul integral al Instrucţiunii nr. 67 este 
publicat pe site-ul ADR Sud Muntenia, http:// 
regio.adrmuntenia.ro, la secţiunea Clarificări 
utile

1. Cheltuielile aferente devierilor de 
reţele de utilităţi din amplasament, indiferent 
de forma de proprietate, sunt considerate eli-
gibile cu condiţia ca acestea să fie incluse în 
Devizul general şi Bugetul proiectului la capi-
tolul Amenajarea terenului, conform art. 2, 
alin. (3), litera a), din Ordinul de cheltuieli e-
ligibile; 

, Prevederi aplicabile beneficiarilor, 
link: http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-
aplicabile-beneficiarilor-p14.html. 
 
 
   

• Notă privind stabilirea eligibilităţii  
unor cheltuieli în cadrul DMI 1.1  

„Planuri integrate de dezvoltare urbană” 
 

 

Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul Operaţional Regional a emis o notă pri-
vind stabilirea eligibilităţii unor cheltuieli în ca-
drul Domeniului major de intervenţie  1.1 „Pla-
nuri integrate de dezvoltare urbană”. 

În conformitate cu Ordinul comun al mi-
nistrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locu-
inţelor nr. 1294/07.10.2008 şi al ministrului e-
conomiei şi finanţelor nr. 3296/07.11.2008, 
ce reglementează eligibilitatea cheltuielilor în 
cadrul Domeniului major de intervenţie 1.1 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, şi 
în conformitate cu prevederile Ghidului 
solictan-tului, sunt precizate următoarele: 
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2. Cheltuilelile aferente activităţilor de 
creare şi modernizare a utilităţilor publice ur-
bane sunt considerate eligibile conform art. 4, 
alin. (2), litera b), din Ordinul de cheltuieli 
eligibile în măsura în care acestea sunt inclu-
se în Devizul general şi Bugetul proiectului, la 
capitolul Cheltuieli pentru investiţia de bază 
– Construcţii şi instalaţii. Având în vedere fap-
tul că activităţile de creare şi modernizare a 
infrastructurii utilităţilor publice urbane fac par-
te din investiţia de bază şi conduc la realiza-
rea obiectivelor şi a indicatorilor proiectelor 
propuse spre finanţare, se va proceda la veri-
ficarea tuturor condiţiilor de eligibilitate (a pro-
iectului şi a solicitantului) stabilite prin Ghidul 
solicitantului, în special verificarea îndeplini-
rii criteriilor referitoare la regimul proprietăţii.  
 
 

  
  

• Notă privind stabilirea eligibilităţii 
unor cheltuieli în cadrul DMI 4.1 

„Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă 

regională şi locală” 
 

 

Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul Operaţional Regional a emis o notă pri-
vind stabilirea eligibilităţii unor cheltuieli în ca-
drul DMI 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structu-
rilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală”.  

În conformitate cu ordinul comun al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi lo-
cuinţelor nr. 267/04.03.2008 şi al ministrului 
economiei şi finanţelor nr. 1447/10.05.2008, 
ce reglementează eligibilitatea cheltuielilor în 
cadrul DMI 4.1 „Dezvoltarea durabilă a struc-
turilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală”, a fost stabilită interpre-
tarea anumitor categorii de cheltuieli eligibi-
le: 

 Conform art. 2, alin. 4, sunt eligi-
bile cheltuielile efectuate pentru lucrări şi ac-
ţiuni de protecţie a mediului, inclusiv pentru 
refacerea cadrului natural după terminarea lu-
crărilor. În acest sens sunt considerate eligi-
bile inclusiv cheltuielile cu plantarea de ar-
bori, arbuşti şi plante perene; 

 

 În conformitate cu art. 4, cheltuieli-
le pentru realizarea de piscine, saune, săli de 

fitness în interiorul structurii de afaceri nu 
sunt eligibile, relizarea acestora nefiind strict 
necesară pentru funcţionarea unei structuri 
de afaceri; 
 

 În conformitate cu art. 4, alin. 4, 
cheltuielile cu mobilierul nu sunt eligibile; 
 

 În conformitate cu art. 4., alin. 2 a) 
şi 2 b), sunt eligibile cheltuielile pentru locu-
rile de parcare, cu condiţia ca acestea să fie 
parte integrantă din structura de afaceri (de-
servesc structura de afaceri); 
 

 În conformitate cu art. 4., alin. 2 a), 
nu sunt eligibile cheltuielile cu împrejmuirea 
proprietăţii. Aceasta nu este eligibilă nici în 
sensul creării condiţiilor de desfăşurare a ac-
tivităţii de construcţii-montaj de la art. 5, chel-
tuielile privind organizarea de şantier, fiind o 
cheltuială ce va fi suportată de către solicitant; 
 

 Art. 4., alin. 2 c), detaliează cheltu-
ielile eligibile efectuate pentru construcţii şi 
instalaţii aferente execuţiei obiectivului in-
vestiţiei: staţii de tratare a apei, unităţile de 
furnizare a energiei şi gazului, sistemul de ca-
nalizare, cablarea clădirii, conectarea la reţe-
le broadband (internet). Astfel, cheltuielile cu 
instalaţiile PSI nu sunt eligibile. De asemenea, 
în conformitate cu art. 4, alin. 4, cheltuielile cu 
dotările PSI nu sunt eligibile. 

Aceste clarificări sunt valabile până la 
data publicării în Monitorul Oficial a modifi-
cărilor şi completărilor la ordinul comun al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
locuinţelor nr. 267/04.03.2008 şi al ministru-
lui economiei şi finanţelor nr. 1447/10.05.2008. 

 

Nota privind stabilirea eligibilităţii unor 
cheltuieli în cadrul DMI 4.1 poate fi descărcată 
de pe website-ul http://regio.adrmuntenia.ro. 
 
 

  
  

• Instrucţiune privind modificarea         
şi completarea Anexei III la contractele 

de finanţare încheiate în cadrul             
DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor” 
 

 

Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul Operaţional Regional 2007 – 2013 a e-
mis în data de 28 martie a.c. Instrucţiunea nr. 
66, privind modificarea şi completarea Anexei 
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III „Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare 
a cheltuielilor”, aferentă contractelor de fi-
nanţare încheiate în cadrul Axei prioritare 4 
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri re-
gional şi local”, Domeniul major de interven-
ţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprin-
derilor”.  

Modificările şi completările la Anexa III 
la contractele de finanţare încheiate în ca-
drul Domeniului major de intervenţie 4.3 pot 
fi consultate de pe pagina web a ADR Sud 
Muntenia, dedicată Programului Operaţional 
Regiona 2007 - 2013 - http://regio.adrmunte-
nia.ro. 
 

 
  
  

III nnn fff ooo    CCC ooo mmm iii sss iii aaa    EEE uuu rrr ooo ppp eee aaa nnn ăăă    

  

Strategia Dunării,  
şansa de relansare a României 

 

 

În următorii 10 ani, Uniunea Europeană 
îşi va concentra atenţia pe dezvoltarea ţărilor 
riverane fluviului şi va aloca zeci de miliarde 
de euro. Este un amplu proiect multinaţional 
„Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea 
Dunării”, prin care comunitatea europeană şi-a 
propus să reducă decalajele - în primul rând 
economice - dintre ţările aflate pe cursul su-
perior al bătrânului fluviu şi cele de pe cursul 
inferior. 

Unele state nu sunt membre ale Uniu-
nii Europene şi totuşi sunt cuprinse sau pot fi 
implicate în aplicarea Strategiei Dunării – a-
ceasta este, de fapt, marea provocare lansată 
de comunitatea europeană pentru ţările rive-
rane. Parteneri sau generatori de proiecte pot 
fi nu doar autorităţile publice locale, regio-
nale sau centrale, ci şi organizaţii private, 
cum sunt companiile, fundaţiile nonprofit, or-
ganizaţiile neguvernamentale, patronatele, dar 
mai ales unităţile de învăţământ, culturale sau 
de cercetare. 

Un alt amănunt esenţial este că nu 
doar regiunile, landurile sau judeţele de pe 
malurile Dunării sunt vizate în strategie, ci în-
tregul teritoriu al fiecărei ţări, respectiv ge-
neratorii de proiecte din aceste zone. Totul 
este ca proiectele dezvoltate de parteneri să 
conţină (şi) o componentă transfrontalieră, 
având Dunărea ca reper. 

 

 
Sursă: http://www.europalibera.org/content/article/1939413.html 

 

Erhard Busek, preşedintele Institutului 
pentru Regiunea Dunării, precizează că Româ-
nia, pentru a fructifica oportunităţile oferite 
prin Strategia Dunării, va trebui să treacă la „un 
nou nivel al politicilor publice”, la „o abor-
dare mult mai serioasă a problematicii dez-
voltării”, pentru a reduce decalajele faţă de 
ţările occidentale şi „Elaborarea de proiecte 
inteligente şi lansarea unor idei originale re-
prezintă cheia ce va deschide calea către suc-
cesul beneficiarilor”, a explicat acesta. 

Eric Bartha, preşedintele Institutului 
World Trade Center din Bucureşti şi unul din-
tre promotorii din România ai Strategiei Dună-
rii, spune că se pot alcătui asociaţii regionale 
de producţie care să beneficieze de fonduri 
europene. „S-ar putea înfiinţa o fabrică de co-
vrigi, de exemplu, care să producă un brand 
nou: «Covrigi de Dunăre». Ei se pot face în Ro-
mânia, făina să vină din Bulgaria, iar ambala-
jul din Austria. În primă fază pot fi exportaţi 
în toate ţările din regiunea Dunării, după 
care şi pe alte continente, de ce nu?”, a e-
xemplificat Bartha modelul de business regional 
ce s-ar putea dezvolta astfel. 

O altă cale de acces către avantajele 
Strategiei Dunării „va fi, cu siguranţă, apro-
pierea dintre mediul academic şi business, 
dintre şcoală şi companii în general”, a pre-
cizat Heinz Trasch, directorul Fundaţiei Stein-
beis, instituţie preocupată de transferul teh-
nologic şi de dezvoltarea relaţiilor dintre Est 
şi Vest. 
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„În Germania se pune foarte mare    
accent pe cercetarea aplicată, dezvoltată în 
centre şi universităţi, care este pusă apoi la 
dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii. Un 
transfer de tehnologie, de la specialişti la 
mediul de afaceri - acest lucru lipseşte Româ-
niei”, consideră Heinz Trasch. 

Strategia Regiunii Baltice - ce este lua-
tă drept exemplul cel mai apropiat de Stra-
tegia UE pentru Regiunea Dunării - vizează o 
„dezvoltare mai echilibrată” a statelor din a-
ceastă zonă. Altfel spus, la fel ca în cazul Du-
nării, se urmăreşte o reducere a decalajelor 
semnificative existente iniţial între ţările 
vizate. Cei patru piloni ai Strategiei Regiunii 
Baltice sunt reducerea poluării în Marea Balti-
că, promovarea inovaţiei în întreprinderile mici 
şi mijlocii, crearea unor legături de transport 
mai bune şi îmbunătăţirea reacţiei de răspuns 
în cazul accidentelor. 

Necesitatea elaborării unei astfel de 
strategii a venit în contextul extinderii Uniunii 
Europene în anul 2004, când probelemele le-
gate de mediu, discrepanţe economice şi in-
convenienetele create de infrastructura defi-
citară s-au acutizat.  

Comisia Europeană a lansat această stra-
tegie în vara anului 2009 şi reuneşte opt state 
membre ale UE: Suedia, Finlanda, Estonia, Le-
tonia, Lituania, Polonia, Germania şi Dane-
marca. Alături de cele opt s-au afiliat pentru 
implementarea strategiei şi două state ne-
membre, respectiv Norvegia şi Rusia.  

 
Informaţii suplimentare pot fi găsite la 

adresa: http://www.adevarul.ro/actualitate/Strate-
gia_Dunarii-sansa_de_relansare_a_Romaniei_0_45415-
5174.html. 
 
 
   

Lansarea Forumului naţional pentru 
implementarea Strategiei Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dunării 

 

 

În data de 30 martie a.c. s-a desfăşurat 
conferinţa de lansare a Forumului naţional 
pentru implementarea Strategiei Uniunii Euro-
pene pentru Regiunea Dunării. Forumul naţio-
nal pentru implementarea Strategiei Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dunării este o ini-
ţiativă prin care se urmăreşte atingerea unei 

coordonări şi a unei coerenţe a tuturor acţi-
unilor şi proiectelor desfăşurate de România, 
la nivel naţional, ca parte a Strategiei dunărene.  

 

Pro-
cesul de im-
plementa-
re a Stra-
tegiei UE 
pentru Re-
giunea Du-
nării va de-
mara ofici-
al odată cu 
adoptarea, în luna iunie 2011, a Concluziilor 
Consiliului European, prin coordonarea pe ori-
zontală a acţiunilor şi proiectelor propuse de 
fiecare ţară participantă în domeniile priori-
tare ce i-au fost atribuite. Este esenţial ca 
România să fie pregătită pentru a putea do-
vedi că dimensiunea noastră de iniţiatori, ală-
turi de Austria, ai acestui demers european, este 
dublată de capacitatea de a ne asuma atât mi-
siunea de a implementa Strategia, cât şi de a 
coordona domeniile prioritare pentru care Ro-
mânia a fost desemnată să joace acest rol. 

MDRT coordonează, alături de ministe-
rul de resort din Bulgaria, unul dintre cele trei 
domenii ce revin României în parteneriat cu 
alte state - turismul şi cultura – şi are calita-
tea de vicepreşedinte responsabil cu planifi-
carea implementării în cadrul Forumului. În 
prezent sunt în pregătire o serie de proiecte 
menite să vină în sprijinul implementării acţi-
unilor şi proiectelor din Planul de Acţiune al 
Strategiei. Dintre acestea menţionăm proiec-
tul ce vizează crearea unei platforme infor-
matice de comunicare pentru implementarea 
Strategiei UE pentru Regiunea Dunării la nivel 
naţional, iar altul vizează în mod direct şi ne-
mijlocit domeniul turismului şi al culturii din 
Cadrul Strategiei – crearea unui Cluster Dună-
rean pentru Turism şi Patrimoniu Cultural 
menit să grupeze şi să stabilească legături în-
tre actorii din regiune care împărtăşesc valori 
şi obiective comune. 

România va mai coordona domeniul 
transporturi fluviale şi gestionarea riscurilor 
generate de fenomene extreme, ca urmare a 
deciziei luate de CE pe baza ofertelor de co-
ordonare prezentate de cele 14 state din ba-
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zinul Dunării. Astfel, ţara noastră va urmări în-
deplinirea obiectivelor Planului de Acţiune, 
prin implementarea proiectelor specifice şi va  
raporta Comisiei şi celorlalte state din regiune 
eventualele blocaje, precum şi stadiul realiză-
rii proiectelor, colaborând cu aceasta pentru 
buna guvernare a respectivului domeniu. 

 
Pentru mai multe detalii legate de lan-

sarea Forumului naţional pentru implementa-
rea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiu-
nea Dunării consultaţi următoarea adresă: http:// 
www.mdrt.ro/comuni-care/presa/comunicate/ 
lansarea-forumului-national-pentru-implemen-
tarea-strategiei-uniunii-europene-pentru-regi-
unea-dunarii. 
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POSDRU 2007-2013: Stadiul implementării 
proiectelor în regiunea Sud Muntenia 

 

 

În cadrul regiunii Sud Muntenia, POS 
DRU este 
implemen-
tat de că-
tre OIR 
POS DRU 

Regiunea 
Sud Mun-
tenia, or-
ganism ce 

asigură în teritoriu aplicarea unitară a atri-
buţiilor delegate de către Autoritatea de Ma-
nagement pentru Programul Operaţional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor Umane. 
 

 În îndeplinirea funcţiilor delegate, OIR 
POSDRU este responsabilă cu gestionarea pro-
iectelor de grant, strategice, de ajutor de stat 
şi de minimis din cadrul următoarelor axe pri-
oritare din POS DRU:  
 

 Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilită-
ţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 
 

 DMI 3.1  Promovarea culturii antrepre-
noriale 
 

 
 
 

 
 DMI 3.2  Formare şi sprijin pentru între-
prinderi şi angajaţi pentru promovarea adap-
tabilităţii 
 

 Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor 
active de ocupare”  
 

 DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea 
măsurilor active de ocupare 
 

 Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii 
sociale”   
 

 DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi par-
ticipării grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii 
 

 DMI 6.3  Promovarea egalităţii de şanse 
pe piaţa muncii 
 

Astfel, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi 
revin, Organismul Intermediar al Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane Regiunea Sud Muntenia gestionează la 
momentul actual un număr de 74 de proiecte, 
în valoare totală de 213.735.534,35 lei. 

 

Pentru buna desfăşurare a activităţilor 
acestor proiecte şi pentru o monitorizare aten-
tă şi eficientă, periodic au loc seminarii, în-
tâlniri de lucru cu beneficiarii şi vizite la faţa 
locului. În cadrul acestora sunt dezbătute pro-
blemele apărute pe parcursul implementării şi 
găsirea de soluţii pentru remedierea lor.  
 

Lista proiectelor gestionate este publi-
cată pe site-ul www.fsesudmuntenia.ro, la 
secţiunea FSE - Proiecte. 

 
 

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

– 4 APRILIE 2011 – 
 

 
 

Până în data de 4 aprilie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 864 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 120 de contracte de finanţare, cu o valoare 
nerambursabilă solicitată de 1.455.378.736,13 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 13 cereri de finanţare, din care: două cereri au fost retrase, 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

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 sunt în rezervă, un proiect se află în precontractare, iar pentru 17 s-au 
semnat contractele de finanţare. 
 

DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  aaxxee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1111  mmaarrttiiee  22000099,,  oorraa  1166::3300..  
  
  

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa nerambursabilă 

1 
Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean 
DJ 201B, km 0+000 - km 19+000, Ciochina – 
Orezu - Raşi 

Judeţul Ialomiţa 36.462.900,65 29.423.908,41 

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

3 Modernizarea şi reabilitarea drumului de 
centură al municipiului Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 88.789.047,00 70.273.252,50 

4 

Ranforsarea şi modernizarea drumurilor 
judeţene 701, DJ 401A şi DJ 711A, pe traseul 
Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Sălcuţa – 
Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari 

Judeţul 
Dâmboviţa 66.894.836,12 53.968.478,48 

5 

Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – 
Gratia - Poieni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti 
– Ciolăneşti – Zâmbreasca - Dobroteşti, km 
44+240-104+890 (55,450 km) 

Judeţul 
Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38 
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6 
Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean 
DJ 301, tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 
– km 36+578 

Judeţul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80 

7 

Modernizarea DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti 
– Voina, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării 
infrastructurii de turism, km 0+000 – 19+840, 
L=19,840 km 

Judeţul Argeş 51.142.578,38 41.351.925,62 

8 

Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) 
– Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov, 
în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării 
infrastructurii de turism, km 0+000 – 9+550, 
L=9,550 km 

Judeţul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62 

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

10 

Reabilitarea DJ101G: Tătărani (DJ 101D) – Brazi 
– Tinosu – Şirna – Hăbud – Crivăţu (DN 1A) km 
0+000 – km 24+020, judeţul Prahova, km 24+020 
– km 30+120, judeţul Dâmboviţa 

Parteneriatul 
dintre UAT 
Judeţul Prahova 
şi UAT Judeţul 
Dâmboviţa 

45.802.088,03 37.647.805,82 

11 

Modernizarea DJ 703I: Muşăteşti (DN 73C) – 
Brăduleţ – Brădetu – Poienile Vâlsanului, în 
vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării 
infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, 
L=24,778 km 

Judeţul Argeş 46.020.473,81 37.926.152,00 

12 

Îmbunătăţirea accesului la reţeaua rutieră 
europeană de transport TEN-T7 în judeţul 
Călăraşi, prin reabilitarea şi modernizarea DJ 
201B, km 19+000 - km 39+950, pe traseul limita 
jud. Ialomiţa - Valea Argovei, şi DJ 303, km 
26+294 - km 48+278, pe traseul Valea Argovei - 
Mânăstirea 

Judeţul Călăraşi 44.944.350,96 36.974.362,74 

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

14 
Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean 
DJ 303, tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 
0+000 - 26+294 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

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

Judeţul 
Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

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

Oraşul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84 

 
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

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 
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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, două se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, şase 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. 
  

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0033..22001111,,  oorraa  1122::0000..  
  

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: 31 de contracte de finanţare sunt semnate, 64 
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 



 

 
 

11 
 

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 

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 
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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 

31 
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare 
Şcoala cu clasele I - VIII, sat Mozaceni-Vale, 
comuna Bârla, judeţul Argeş 

Consiliul Local 
Bârla 

 

6.760.091,00 5.232.379,03 

TOTAL  - lei - 205.737.016,68 157.820.251,44 
 
 
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 (două sesiuni de depunere de proiecte) 
 

 

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 14 contracte, 90 de 
proiecte se află în etapa de contractare, 186 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 

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 
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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 

14 Achiziţie de echipamente medicale pentru 
dotarea şi modernizarea centrului medical 
în cadrul unor programe de combatere a 
obezităţii, de recuperare fizică şi psihică în 
diverse afecţiuni şi de antiaging 

S.C. GHETSBI S.R.L. 
 

977.377,30 790.754,27 

TOTAL  - lei - 15.966.667,71 10.343.026,81 
 

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. 

  

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 
UATJudeţul 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, opt se află în etapa precontractuală, două proiecte a fost retrase, două proiecte se 
află în rezervă, iar pentru şase 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 

6 Complex turistic de nataţie Târgovişte UAT Municipiul Târgovişte 
 88.349.662,23 32.716.401,71 

TOTAL  - lei - 155.637.482,86 69.313.796,68 
 
 

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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PPoodd  nnoouu  ddee  33,,55  mmiilliiooaannee  ddee  lleeii  llaa  CCiioommăăggeeşşttii  

  

În comuna Ciomăgeşti, în cea de-a doua ju-
mătate a lunii martie, a avut loc ceremonia de recepţie 
şi de inaugurare a podului situat peste pârâul Cungrea. 
Podul construit face legătura între satele Beculeşti şi 
Ciomăgeşti, precum şi între localităţile judeţului Olt şi 
cele ale Argeşului (Cuca, Uda, Ciomăgeşti). Po-dul 
are infrastructura din beton armat şi suprastructură 
metalică, lungimea de 24 m şi lăţimea de 5 m. Va-
loarea acestui obiectiv de investiţii este de peste 
890.000 de lei şi a fost finanţat din fonduri europene 
nerambursabile - Programul PHARE 2005.  

 

Proiectul se referă la „Normalizarea condiţiilor 
de trafic pe drumurile judeţene prin reabilitarea şi 
reconstrucţia podurilor afectate de inundaţii", în cadrul 
acestuia urmând să se execute şi noul pod de la 
Căteasca. Preşedintele CJ Argeş a fost prezent şi în 
comuna Cuca, la inaugurarea unui sistem de alimen-
tare cu apă. Noul sistem de alimentare cu apă al co-
munei Cuca are o lungime totală de 52 km şi de-
serveşte 2.300 de locuitori ai satelor Cuca, Bălţata, 
Cârceşti, Cotu, Crivăţu, Launele de Sus, Măcăi, Mă-
neşti, Sineşti, Stănicei, Teodoreşti, Valea Cucii, Vo-
nigeasa. Valoarea totală a lucrărilor este de peste 
3.500.000 de lei, fondurile fiind asigurate din bugetul 
Consiliului Judeţean Argeş, Consiliului Local Cuca, 
precum şi prin Ordonanţa privind instituirea Progra-
mului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. Şi la Morăreşti s-a inaugurat 
un nou pod. Este vorba de podul de peste pârâul Ve-
dea, pe drumul local Săpunari. Podul are structura 
metalică alcătuită din plăci de oţel ondulat, o lungime 
de 18 m, lăţime de 6 m şi două trotuare de 0,75 m, va-
loarea acestui obiectiv de investiţii fiind de 530.000 de 
lei, fondurile fiind asigurate din bugetele Consiliului 
Judeţean Argeş şi al Consiliului Local Morăreşti. 
                                                    (Cătălina Bărbulescu) 
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aarrggeesseeaannuull..rroo//ccoonntteenntt//vviieeww//11444499//11//  

  
  

  
  

1155  pprriimmăărriiii  ccăăllăărrăăşşeennee  aauu  oobbţţiinnuutt  aavviizzuull  
tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiicc  ddee  llaa  MMiinniisstteerruull  DDeezzvvoollttăărriiii  

  

Până în momentul de faţă, 15 primării călără-
şene au primit avizul tehnico-economic din partea 
Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvol-
tării, reprezentând primul pas în obţinerea finanţării 
pentru reabilitarea drumurilor.  

Prin intermediul Programului Naţional de Dez-
voltare a Infrastructurii, judeţul Călăraşi speră să ob-
ţină finanţare pentru asfaltarea a aproximativ 200 km 
de drumuri judeţene de interes local. Potrivit pro-
gramului guvernamental, finanţarea pentru cei 10.000 
km de drumuri vizaţi se împarte în 20 de pachete a 
câte două judeţe.                         (Luminiţa MORARU) 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//1155--pprriimmaarriiii--aauu--oobbttiinnuutt--aavviizzuull--
tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiicc--ddee--llaa--mmiinniisstteerruull--ddeezzvvoollttaarrii  

  

◊◊  
  

  
  

BBaannii  ddee  llaa  GGuuvveerrnn  ppeennttrruu  AAuuttoommeeccaanniiccaa  MMoorreennii  
  

 O primă tranşă de finanţare privind cerceta-
rea şi proiectarea noii generaţii de transportoare 
blindate ce va fi produsă de Uzina Automecanică Mo-
reni a primit girul premierului Emil Boc, în urma unor 
noi discuţii purtate cu ministrul Apărării, Gabriel O-
prea, şi preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 
Florin Aurelian Popescu.  

Reamintim că, în urmă cu două săptămâni, 
ministrul Gabriel Oprea a fost la Automecanica Mo-
reni, unde a vorbit despre un program naţional de în-
zestrare a armatei, cu transportoare 8x8 fabricate în 
uzina dâmboviţeană. 

 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarrddaammbboovviittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ccaatteeggoorryyiidd==88&&pp22__aarrttiicclleeiidd==2288773311  

  

        ◊◊  
  

  
  

MMuunniicciippiiuull  GGiiuurrggiiuu  vvaa  aavveeaa    
ddoouuăă  ccaarrttiieerree  nnooii  ddee  llooccuuiinnţţee  AANNLL  

  

Municipalitatea are în plan realizarea a 857 de 
locuinţe noi pentru tinerii giurgiuveni, însă totul 
depinde de fondurile pe care le va primi de la 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
Primăria Giurgiu are în vedere execuţia a opt blocuri 
realizate din fondurile alocate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe. Este vorba despre trei blocuri de locuinţe cu 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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120 de apartamente ce vor fi construite pe Şoseaua 
Portului. 

„Lucrările au început în vara anului 2010, a 
fost turnată fundaţia blocurilor, iar acum urmează să 
înceapă construirea structurii de rezistenţă a 
clădirilor”, a spus directorul Direcţiei Tehnice din 
cadrul Primăriei municipiului Giurgiu, domnul ing. 
Mircea Cioclu. Acesta a mai precizat că în ceea ce 
priveşte termenul de punere în funcţiune a blocurilor 
din zona Portului, acesta este preconizat ca fiind 17 
noiembrie 2011. 

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

ddoouuaa__ccaarrttiieerree__nnooii__ddee__llooccuuiinnttee__AANNLL__00__445533555555009944..hhttmmll  
  

◊◊  
  

  

CCoonnffeerriinnţţăă  ddee  pprreessăă  îînn  ccaaddrruull  pprrooiieeccttuulluuii  RReeggiioo  
„„AAmmeennaajjaarree  CCeennttrruu  ccoommuunniittaarr  aall  ppeerrssooaanneelloorr  

îînn  vvâârrssttăă  ddiinn  MMuunniicciippiiuull  SSlloobboozziiaa””  
  

Primăria Municipiului Slobozia, împreună cu 
Episcopia Sloboziei 
şi Călăraşilor, în ca-
litate de beneficiari, 
vor organiza cea de-
a doua conferinţă de 
presă, în cadrul pro-
iectului „Amenajare 
Centru comunitar al 

persoanelor în vârstă din Municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa”, finanţat din Regio – Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îmbună-
tăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de in-
tervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Con-
ferinţa de presă va avea loc în data de 15 aprilie 
2011, în Sala Amfiteatru a Centrului Cultural „Ionel 
Perlea”, începând cu ora 10:30. După încheierea con-
ferinţei se va efectua o scurtă vizită la centrul co-
munitar al persoanelor în vârstă, situat în str. Gheor-
ghe Lazăr, nr. 3, municipiul Slobozia. 
  

◊◊  
  

  
  

BBaannii  ppeennttrruu  ppaattrruu  pprrooiieeccttee  nnooii  ddee  ttuurriissmm    
îînn  PPrraahhoovvaa  

Dezvoltarea infrastructurii turistice la Breaza, 
Slănic Prahova şi Platoul 
Bucegilor, precum şi pro-
gramul „Schi în Româ-
nia” vor fi demarate şi 
cofinanţate în acest an 
de Ministerul Turismului. 
Administraţiile locale vor  

asigura între 5 şi 50% din valoarea contractelor. 
Aceste proiecte sunt o continuare a altor trei progra-
me de dezvoltare turistică la Sinaia, Buşteni şi Azuga. 
  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ppllooiieessttii//BBaannii__ppeennttrruu__ppaattrruu__pprrooiieeccttee__  
nnooii__ddee__ttuurriissmm__iinn__PPrraahhoovvaa__00__445544115544885555..hhttmmll  
  

◊◊  
  
  

  
  

      CCoommiissiiaa  EEuurrooppeeaannăă  aa  aapprroobbaatt  oo  ffiinnaannţţaarree    
ddee  112277,,55  mmiilliiooaannee  EEUURR  ppeennttrruu  rreeaabbiilliittaarreeaa    

DDNN  66  AAlleexxaannddrriiaa  ––  CCrraaiioovvaa  
  

Comisia Europeană a aprobat alocarea unei 
contribuţii finan-
ciare de 127,5 
milioane EUR 
din Fondul Eu-
ropean de Dez-
voltare Regio-
nală pentru „Re-
abilitarea DN 6 
Alexandria – Craiova”. Banii vor fi utilizaţi pentru 
reabilitarea drumului Alexandria - Craiova, de la km 
90+190 la km 222+182, în lungime de 127,1 km, la un 
standard de 2x1 benzi (maxim 10 m lăţime). 

Drumul naţional este împărţit în trei loturi, fiind 
încheiate contracte de execuţie cu firmele Saphir Struc-
tures, Romstrade - Ezentis - Euroconstruct Trading 98 
SRl şi Secol SPA - Secol România SRL. 

Reabilitarea acestui obiectiv va determina o 
reducere estimată cu  20% a numărului de accidente 
grave şi mortale pentru traficul între Alexandria şi 
Craiova. În acelaşi timp, proiectul presupune o redu-
cere estimată a timpului mediu de călătorie între Ale-
xandria şi Craiova cu 47 de minute. 

În data de 31 ianuarie, Compania Naţională 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale a încheiat trei 
contracte de execuţie lucrări pentru reabilitarea DN 6, 
între Alexandria şi Craiova. Contractele au fost câşti-
gate, prin licitaţie deschisă, de către firmele Saphir 
Structures (companie israeliană), Romstrade – 
Ezentis - Euroconstruct Trading 98 SRl (consorţiu 
condus de Grupul Romstrade, controlat de omul de 
afaceri Nelu Iordache) şi Secol SPA - Secol România 
SRL (Secol - companie italiană). Lucrările sunt 
finanţate cu fonduri europene în proporţie de 69,25%. 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..eeuurraaccttiivv..rroo//uunniiuunneeaa--eeuurrooppeeaannaa//aarrttiicclleess||ddiissppllaayyAArrttiiccllee//  

aarrttiicclleeIIDD__2222339988//CCoommiissiiaa--  EEuurrooppeeaannaa--aa--aapprroobbaatt--oo--ffiinnaannttaarree--ddee--112277--55--mmiilliiooaannee--
eeuurroo--ppeennttrruu--rreeaabbiilliittaarreeaa--DDNN--66--AAlleexxaannddrriiaa--CCrraaiioovvaa..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 
Alexandru VOINESCU 

 

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

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 

Data publicării: 4 aprilie 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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