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Întâlniri de lucru pentru pregătirea 
Planului pentru Dezvoltare Regională 

2014 – 2020 
 

 

 Săptămâna trecută, ADR Sud Muntenia 
a organizat primele întâlniri de lucru ale Gru-
purilor de Parteneriat Locale (GPL) din regiu-
nea Sud Muntenia.  

Primele patru şedinţe au avut loc în ju-
deţele Dâmboviţa (12 iulie, Târgovişte), Argeş 
(13 iulie, Piteşti), Teleorman (14 iulie, Ale-
xandria) şi Giurgiu (15 iulie, Giurgiu).  
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GGiiuurrggiiuu::  CFR va plăti 59 milioane de euro 
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La aceste întâlniri au participat 177 de 
persoane 
– repre-
zentanţi 
ai auto-
rităţilor 
publice 
locale, 
ai direc-
ţiilor de-
concen-
trate, precum şi reprezentanţi ai Organisme-
lor Intermediare ale celorlalte Programe Ope-
raţionale. 
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Reprezentanţii ADR Sud Muntenia -  di-
rectorul Di-
recţiei Dez-
voltare, dom-
nul Mircea 
Enescu, şi şe-
ful Serviciu-
lui Strategii, 
Dezvoltare, 

Cooperare, 
doamna Gil-
da Nicules-
cu,- au  pre-
zentat noul 
context al 
procesului 
de progra-
mare strategică pentru perioada 2014 – 2020, 
modul de organizare a acestui proces la nivel 
naţional şi regional, precum şi documentele 
strategice europene şi naţionale ce vor ghida 
procesul de planificare regională 2014 - 2020. 

 

   

   

Conferinţă de presă pe tema absorbţiei 
fondurilor europene la nivelul  

judeţului Argeş  
- 12 iulie 2011, Piteşti –  

 
 

În data de 12 iulie, domnul Liviu Muşat, 
directo-
rul Agen-
ţiei pen-
tru Dez-
voltare 
Regională 
Sud Mun-
tenia, a 
participat, alături de domnul Constantin Ni-
colescu, preşedintele CJ Argeş, la conferinţa 
de presă organizată la sediul consiliului jude-
ţean din Piteşti. Tema întâlnirii cu reprezen-
tanţii mass-media a rfost analiza stadiului 
proiectelor depuse şi aflate în derulare cu 
fonduri europene nerambursabile de la nive-
lul judeţului Argeş.  

Cu această ocazie, jurnaliştii au fost 
informaţi despre stadiul proiectelor argeşene 
depuse la sediul ADR Sud Muntenia pentru a 
obţine asistenţă financiară nerambursabilă din 
Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 
2013. După prezentarea proiectelor de la ni-
velul judeţului Argeş aflate în implementare, 
directorul Liviu Muşat a apreciat faptul că 
unul dintre cele trei drumuri turistice ce au 
primit fonduri nerambursabile din Regio, cel 
de la Dâmbovicioara, este deja inaugurat, ex-
primându-și speranța că și cele de la Voina și 
Mușătești vor fi gata până la finalul acestui an. 

  
 

   

   

Seminar de informare şi instruire despre 
implementarea proiectelor Regio  

- 14 iulie 2011, Călăraşi –  
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a organizat săptămâna trecută, 
în data de 14 iulie, un seminar de instruire 
pentru beneficiarii de fonduri Regio. Cei 11 
beneficiari pentru care s-a organizat această 
întâlnire de lucru au primit asistenţă finan-
ciară prin Regio, Axa prioritară 4 „Sprijinirea 
mediului de afaceri regional şi local”, Do-
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meniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor” (SC ARTES-
DENT SRL, SC ANIV TRADE SRL, SC AUTO-
LENIED SRL, SC AXDROM SRL, SC REAL EXPERT 
ADVERTISING SRL, SC SINCO SRL, SC RAV CON-
TRACTOR SRL, SC EURO ZONE COM SRL, SC 
EURO AUDIT SRL, SC STOMATOLOGIE DR TĂNA-
SE JEAN SRL,  SC PERLA PREPELIX SRL).  

În cadrul seminarului de informare şi 
instruire, ce a 
fost organizat 
la sediul ADR 
Sud Muntenia, 
echipele de 
implementare 

a celor 11 pro-
iecte au primit 

informaţii utile de specialitate despre pro-
cesul de implementare a proiectelor şi despre 
etapele de derulare a activităţilor prevăzute 
în cererile de finanţare. De asemenea bene-
ficiarii au fost informaţi despre documentele 
folosite în derularea contractelor (prefinan-
ţare, notificare privind depunerea cererii de 
prefinanţare/rambursare, termen de depune-
re, documente ce trebuie să însoţească cereri-
le de plată).  

Totodată, aceştia au fost instruiţi des-
pre modul în care trebuie ţinută evidenţa con-
tabilă distinctă folosind conturi analitice, des-
pre Raportul de progres şi au primit detalii le-
gate de vizita la faţa locului şi cum trebuie re-
alizate pistele de audit. În ultima parte a în-
tâlnirii de lucru s-au purtat discuţii despre 
activităţile de informare şi publicitate ce vor 
fi implementate în cadrul proiectelor, con-
form regulilor de identitate vizuală Regio. 
  

  

  

  

  

   

Sesiune destinată Organismelor 
Intermediare din regiunea Sud Muntenia 

 
 

În data de 21 iulie, Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia organizează la 
sediul central din Călăraşi, Sesiunea destina-
tă Organismelor Intermediare din regiunea Sud 
Muntenia.  

Întâlnirea de lucru este finanţată prin 
Regio, Axa prioritară 6 „Asistenţă tehnică”, a-
vând ca scop diseminarea rezultatelor imple-
mentării Programului Operaţional Regional, 
precum şi de a facilita un schimb de experien-
ţă între Organismele Intermediare responsa-
bile de implementarea Programelor Operaţio-
nale în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.  
 În acest sens, fiecare Organism Inter-
mediar va prezenta pe scurt stadiul derulării 
Programului Operaţional pe care îl implemen-
tează, situaţia proiectelor depuse şi contrac-
tate, precum şi tipurile de probleme întâm-
pinate de aplicanţi în accesarea fondurilor. 

 
 

   

III nnn fff ooo AAA DDD RRR    SSS uuu ddd    MMM uuu nnn ttt eee nnn iii aaa    
   

Studenţi, la ADR Sud Muntenia,  
pe perioada vacanţei! 

 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a selectat un număr de şapte 
studenţi, pe perioada vacanţei de vară. Aceş-
tia vor lucra, pe bază de contract de muncă, 
pe perioadă determinată, la sediul central al 
instituţiei.  
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Cei şapte care s-au alăturat echipei 

ADR Sud Muntenia au fost selectaţi dintr-un 
număr de 28 de studenţi, ce s-au înscris la 
concurs până în data de 8 iulie. Selecţia a-
cestora s-a făcut pe baza CV-ului, prioritate 
având studenţii care urmează cursurile unei 
facultăţi economice, tehnice, sau construcţii. 
Cunoaşterea limbii engleze a reprezentat un 
avantaj. Interviul a avut loc în data de 11 
iulie, la sediul ADR Sud Muntenia.  

 

Prin această iniţiativă, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia oferă avan-
taje precum: familiarizarea cu programele fi-
nanţate de Uniunea Europeană, mediul de lu-
cru performant, posibilitatea încheierii unor con-
tracte de muncă full time la terminarea stu-
diilor şi, nu în ultimul rând, salariul atractiv.  

 

 
   

III nnn fff ooo    CCC ooo nnn ttt rrr aaa ccc ttt eee    RRR eee ggg iii ooo    
   

Polul de Creştere Ploieşti este 
beneficiarul unui nou contract de 

finanţare nerambursabilă din Regio 
 

 

Luni, 11 iulie, directorul Agenţiei pen-
tru Dez-

voltare 
Regiona-
lă Sud 

Munte-
nia, dom-
nul Liviu 
Muşat, a 

partici-
pat, la Ploieşti, la evenimentul prilejuit de 
parafarea a două contracte de finanţare. 

Astfel, s-a semnat a doua cerere de 
finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Spri-
jinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli  

 
urbani de creştere”, Domeniul major de in-
tervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvolta-
re urbană”, Sub-domeniul „Poli de creşte-
re”. Beneficiarul finanţării nerambursabile 
din fonduri Regio este Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Municipiul Ploieşti, care pri-
meşte asistenţă financiară nerambursabilă 
pentru proiectul „Reabilitarea/Modernizarea 
şi echiparea specifică a Centrului de Primi-
re în Regim de Urgenţă <<Cireșarii>> Ploieşti”.  

Contractul de finanţare are o valoare 
totală de 8.684.387,97 lei, din care:  valoa-
rea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 
5.549.441,36 lei, valoarea eligibilă neram-
bursabilă din bugetul naţional este de 
1.219.012,32 lei, iar cofinanţarea eligibilă a 
beneficiarului este de 138.131,71 lei. Durata 
de implementare a proiectului este de 24 de 
luni, interval de timp în care va fi reabilitată 
şi extinsă clădirea existentă a Centrului. Noul 
imobil va putea oferi asistenţă de specia-
litate unui număr de 50 de copii aflaţi în si-
tuaţii dificile.    

  

„La nivelul ţării, Polii de creștere au 
fost nominalizaţi prin HG nr. 998/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare. În 
regiunea Sud Muntenia, polul de creștere a 
fost desemnat municipiul Ploieşti şi arealul 
de influenţă al acestuia (Boldești – Scăieni, 
Plopeni, Băicoi, Ariceștii–Răhtivani, Târgșo-
rul Vechi, Brazi, Bărcănești, Berceni, Bucov, 
Valea Călugărească, Păulești, Blejoi, Dum-
brăvești). Contractul de finanţare semnat re-
prezintă  o importantă componentă socială în 
cadrul Polului.”, a declarat domnul Liviu 
Muşat, directorul ADR Sud Muntenia. 
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FFoonndduurrii  RReeggiioo  ppeennttrruu  ccrreeaarreeaa  uunnuuii  ccăămmiinn    

ddee  îînnggrriijjiirree  aa  bbăăttrrâânniilloorr  ddiinn  PPllooiieeşşttii  
  

Cel de-al doilea proiect, al cărui con-
tract de finanţare a fost semnat la Ploieşti, 
primeşte fonduri Regio, din Axa prioritară 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 

3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.  

Beneficiarul acestui contract de fi-
nanţare este parteneriatul dintre Unitatea 
Administrativ-Teritorială Municipiul Ploieşti 
şi Fundaţia pentru Copii „Sfântul Sava”, 
care a obţinut fonduri nerambursabile pen-
tru proiectul „Schimbare destinaţie din ca-
zarmă în cămin de bătrâni, recomparti-
mentare interioară”. Valoarea totală a con-
tractului este 3.624.455,04 lei, din care valoa-
rea totală eligibilă este de 2.575.710 lei, din care 
2.189.353,50 lei reprezintă fonduri FEDR.  

Proiectul propriu-zis, a cărui durată 
de implementare este de 18 luni, vizează 
schimbarea destinaţiei din cazarmă în cămin 
de bătrâni şi crearea unei noi infrastructuri 
în domeniul serviciilor sociale de asistenţă şi 
îngrijire a persoanelor vârstnice din munici-
piul Ploieşti. Fondurile Regio vor fi folosite 
pentru recompartimentarea şi extinderea clă-
dirii  prin  amenajarea a 12 camere cu câte 
două paturi şi băi individuale, unde vor putea 
fi găzduite, în mod permanent, 24 de per-
soane. De asemenea vor fi create spaţii de o-
dihnă şi relaxare, cabinete medicale, pre-
cum şi facilităţi pentru îngrijirea persoa-
nelor cu dizabilităţi locomotorii.  

 „Proiectul, al cărui contract de fi-
nanţare s-a semnat, va contribui la crearea 
unei infrastructuri moderne, cu dotări la 
standarde europene, în domeniul serviciilor 
de asistenţă socială comunitară din munici-
piul Ploieşti. Fondurile Regio pot ajuta la  
transformarea centrului de îngrijire nou 
creat într-un pol de transfer de know-how şi 
bune practici în domeniul serviciilor sociale 
de tratament şi îngrijire a bătrânilor pentru 
alte centre similare ce vor fi înfiinţate în 
regiunea noastră”, a declarat domnul Liviu 
Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia. 

 
 

   

III nnn fff ooo    AAA MMM    PPP OOO RRR    
 

  

A apărut un nou Ghid al solicitantului 
pentru DMI 4.1 

 
 

A fost publicat Corrigendum nr. 2 la 
Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 4 
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
local şi regional”, Domeniul major de inter-
venţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor 
de sprijinire a afacerilor de importanţă regio-
nală şi locală”, împreună cu forma actualizată 
a Ghidului solicitantului şi a documentaţiei a-
ferente acestuia. Informaţiile sunt publicate 
pe site-ul nostru, la secţiunea dedicată Regio 
- Ghidul solicitantului Axa 4, DMI 4.1. 

 

Documentul integral al clarificării poate fi 
consultat la următoarea adresă: http://regio.adr-
muntenia.ro/documente/1311070247_document.pdf. 

 
   

Rată de schimb fixă RON – EUR, valabilă 
în intervalul 18 iulie - 31 decembrie 2011 

 
 

Pe site-ul nostru, la secţiunea Cla-
rificări utile - Prevederi aplicabile benefici-
arilor, a fost publicată o clarificare din partea 
Autorităţii de Management pentru Programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013 (AM POR), 
privind utilizarea ratei fixe de schimb RON - 
EUR aplicabilă în perioada 18 iulie - 31 decem-
brie 2011. 

Astfel, referitor la procesul de con-
tractare în cadrul domeniului de intervenţie 
4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinde-
rilor” al POR, pentru a evita întârzierile în 
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procesul de avizare a contractelor de finanţa-
re cauzate de necesitatea revizuirii bugetelor 
ca urmare a variaţiei cursului Infoeuro, AM 
POR va utiliza o rată de schimb fixă, de 4,18 
RON/EUR, în procesul de verificare şi avizare 
a contractelor de finanţare, respectiv de ve-
rificare a încadrării cuantumului finanţării ne-
rambursabile solicitate în limita de minimis.  

Rata de schimb menţionată mai sus va 
fi utilizată la verificarea contractelor de fi-
nanţare ce vor fi transmise AM POR spre avi-
zare începând cu data de 18 iulie 2011, până 
în data de 31 decembrie 2011. 

 

Documentul integral al clarificării poate fi 
consultat la următoarea adresă: http://regio.adr-
muntenia.ro/documente/1311070247_document.pdf. 

 
 

   

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

Conferinţa internaţională „Strategia UE 
pentru spaţiul dunărean –  

noi impulsuri pentru Austria” 
 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Ba-
conschi, a participat în prima parte a lunii iu-
lie, la Viena, la conferinţa „Strategia UE pen-
tru spaţiul dunărean – noi impulsuri pentru 
Austria”, organizată de către Cancelaria Fe-
derală şi Ministerul federal austriac al Afa-
cerilor Europene şi Internaţionale. La eveni-
ment au participat vicecancelarul şi ministrul 
federal al Afacerilor Europene şi Inter-
naţionale din Austria, Michael Spindelegger, şi 
comisarul european pentru politică regională, 
Johannes Hahn. 

„Parteneriatul româno-austriac a stat 
la baza iniţiativei Strategiei UE pentru regi-
unea Dunării. El trebuie să rămână un motor 
politic puternic şi în faza de implementare”, 
a subliniat Teodor Baconschi în alocuţiunea 
sa. Ministrul român a salutat andosarea Stra-
tegiei de către Consiliul European din 24 iunie 
a.c., decizie ce marchează debutul implemen-
tării proiectului. 

Macroregiunea Dunării constituie un răs-
puns adecvat pentru problemele cu care se 
confruntă astăzi Uniunea Europeană. Ea repre-
zintă adaptarea necesară pentru implemen-
tarea politicii de coeziune, pilon major al 
bugetului european. România a iniţiat pregătirile 

de lansare a unor proiecte concrete destinate 
reducerii disparităţilor de dezvoltare econo-
mică intraregionale şi creşterii calităţii vieţii. 

 

Mai multe informaţii despre acest subiect 
puteţi afla accesând următoarea adresă: http:// 
mae.ro/node/9633. 

 
   

Comisia aprobă schema de sprijin  
a României în domeniul surselor 

regenerabile de energie, bazată pe 
certificate verzi 

 
 

Comisia Europeană a constatat că planul 
României de a 
sprijini producţia 
de energie din 
surse regenerabi-
le este în confor-
mitate cu normele 
UE privind aju-
toarele de stat, 
în special datorită faptului că acesta creează 
stimulente clare pentru creșterea utilizării 
surselor regenerabile de energie, cuprinzând 
totodată măsuri de salvgardare pentru a limita 
denaturările concurenței. Sistemul este conce-
put pentru a asista România în atingerea, până 
în 2020, a ţintelor obligatorii privind energia 
din surse regenerabile. 

 Comisia a constatat că schema propusă 
este în conformitate cu normele Orientărilor 
privind ajutorul de mediu 2008, referitoare la 
ajutorul de funcționare acordat pentru sursele 
regenerabile de energie. Certificatele verzi 
sunt acordate producătorilor de energie elec-
trică pentru fiecare MWh generat din energie 
eoliană, energie hidraulică, energie solară, bio-
masă, gaz de fermentare a deşeurilor sau gaz 
de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de 
epurare a apelor uzate. Certificatele emise de 
stat producătorilor pot fi vândute furnizorilor 
de energie de pe o piață specifică. Furnizorii 
de energie electrică au obligația de a achizi-
ţiona în fiecare an un anumit număr de certifi-
cate verzi.  

 

Informaţii suplimentare pot fi găsite la ur-
mătoarea adresă: http://europa.eu/rapid/press-
ReleasesAction.do?reference=IP/11/867&format=H
TML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:RO:PDF
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SITUAŢIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REG IO 
 

–   19 IULIE 2011 –  
 

 

Până în data de 19 iulie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 869 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. De asemenea au fost semnate 182 de 
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 1.620.448.070,82 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 opt cereri de finanţare, din care: o cerere de finanţare se 
află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, trei cereri se află în evaluare tehnică, două cereri de finanţare au fost 
respinse şi două contracte au fost semnate. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 30,05 
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 

 

2 

Reabilitarea/Modernizarea şi echiparea 
specifică a Centrului de primire în regim 
de urgenţă „Cireșarii” Ploieşti 

UAT 
municipiul 
Ploieşti 

8.684.387,97 6.768.453,68 

TOTAL  - lei - 52.596.573,35 34.047.281,9 
 

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” (buget 38,80 mil. 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, 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 se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană, Sub-domeniul „Centre urbane”, a fost 31 martie 
2009, ora 16:00. 
 

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Sistem pentru Managementul Iluminatului Public în Municipiul 
Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 

 
24.125.963,20 

 
19.100.295,42 

2 
Sistem pentru Managementul Traficului Rutier în Municipiul 
Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 

 
9.499.324,57 

 
7.523.346,47 

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

Municipiul 
Alexandria 

 
3.521.304,71 

 
2.735.271,48 
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4 
Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în municipiul Curtea de 
Argeş 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
47.649.554,76 

 
37.196.083,26  

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, judeţul 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 oraşul 
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 mil. 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 s-au semnat 18 
contracte de finanţare, iar nouă proiecte se află în rezervă. 
 

**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..0033..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 

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 
Modernizare 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 

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

Parteneriatul între 
UAT Jud. Prahova şi 

UAT Jud. 
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 
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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 DJ303, tronsonul 
Călăreţi  –  Valea Argovei, km 0+000 – 26+294 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

15 
Reabilitare DJ506, 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: Limită 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 

18 
Modernizarea şi reabilitarea reţelei de străzi urbane în oraşul 
Topoloveni 

Oraşul Topoloveni 
33.779.554,91 23.703.998,33 

TOTAL  - lei - 922.364.114,13 
 

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  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0099..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 

2 
Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul 
Teleorman 

Consiliul Judeţean 
Teleorman 

83.496.061,52 66.568.370,17 

3 Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa 
Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

83.106.684,78 65.278.696,09 

TOTAL  - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26 
  

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

Au fost depuse 60 de proiecte, din care: şase contracte au fost semnate, şapte proiecte au fost retrase de aplicanţi, 11 au fost 
respinse, 11 proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 25 de proiecte se află în etapa precontractuală, 
valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 22,97 milioane de euro. 
 

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

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
Crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Amenajare Centrul comunitar al persoanelor în vârstă din 
municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 

Parteneriat dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi 
Episcopia Sloboziei şi 

Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337,00 

2 
Centrul rezidenţial de asistenţă medico-socială pentru 
persoane vârstnice 

Asociaţia „Suflet pentru 
oameni” 

3.457.593,56 2.374.261,68 

3 
Centru social pentru recuperare persoane vârstnice oraş 
Zimnicea, judeţul 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 

5 
Schimbare destinaţie din cazarmă în cămin de bătrâni, 
recompartimentare interioară 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Ploieşti şi 
Fundaţia pentru Copii 

„Sfântul Sava” 

3.624.455,04 2.524.195,8 

6 
Modernizare reţele utilităţi, facilităţi de acces şi dotări 
cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de 
servicii din C.I.A.P.A.H Mislea, judeţul Prahova 

Centrul de îngrijire şi 
Asistenţă pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Mislea, 
comuna Scorţeni, sat 
Mislea, judeţul Prahova 

3.555.415,81 2.423.799,99 

TOTAL  - lei - 10.995.963,24 7.687.382,69 
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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 
Un proiect depus şi 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 infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare regională 39,73  mil. euro. 
 

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 33 de contracte de finanţare sunt semnate, 62 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  îînncceeppâânndd  ccuu  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 

 
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 
Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I - VIII 
Brăteşti, comuna Albeştii de Argeş, jud. Argeş 

Comuna Albeştii de Argeş 2.108.056,47 1.645.639,52 

11 
Reabilitare, modernizare şi extindere Liceul Teoretic 
„Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

12 
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 

 
13 

Construire şcoală cu 22 de 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 

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

15 Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung 
Colegiul Tehnic 

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 
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20 
Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Colegiul Naţional „Ienachiţă 
Văcărescu” 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 3.801.115,04 2.785.075,72 

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

Comuna Budeasa 4.102.331,52 3.039.079,96 

23 
Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare 
infrastructura educaţională Şcoala Ghergani, oraş Răcari, 
judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 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 

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 Mozăceni-Vale, comuna Bârla, judeţul 
Argeş 

Consiliul Local Bârla 
 

6.760.091,00 5.232.379,03 

32 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale – Liceul Teoretic „Petru 
Cercel” – Municipiul Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 7.018.965,09 5.368.209,62 

33 Reabilitare Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” Municipiul Câmpulung 3.681.668,59 2.673.168,09 

TOTAL  - lei - 216.437.650,36 165.861.629,15 

 
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, trei proiecte au fost retrase de către aplicant, patru proiecte au fost respinse, trei contracte de 
finanţare au fost semnate, un proiect se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, nouă se află în etapa precontractuală şi 
un proiect se află în rezervă. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 52,59 milioane de euro. 
 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

 Total Asistenţa nerambursabilă 

 
1 
 

Centru Multifuncţional de dezvoltare a 
afacerilor 

SC Camion Logistic SRL, 
com. Bolintin Deal, jud. 
Giurgiu 

15.377.529,99 8.506.947 

 
2 

Lucrări de modernizare a infrastructurii la SC 
Moreni Parc Industrial SA 

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

50.403.568,50 
 

17.872.914,63 
 

3 
 

Centru de dezvoltare a afacerilor 
SC SANVA CONSTRUCT 
SRL mun. Alexandria 

4.964.564,33 2.634.702,59 

TOTAL  - lei - 70.745.662,82 29.014.564,22 
 

Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi – 
alocare regională 33,50 mil. euro 
 

NICIUN PROIECT DEPUS. 
 

Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 milioane de euro 
 

În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanţare, în 
valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 45 
milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea contractului, iar pentru 21 de proiecte s-
au semnat contractele de finanţare. 
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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  eessttee  ddee  2277,,2288    mmiill..  eeuurroo..  
  

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 466 de proiecte, din care: 57 de proiecte au fost respinse, 
iar 15 proiecte au fost retrase de aplicanţi şi 11 aplicanţi au renunţat la semnarea contractelor. În momentul de faţă au fost 
semnate 66 de contracte de finanţare, 138 de proiecte se află în etapa de contractare, 179 de proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 65,83 milioane de 
euro. 
*Notă: Începând cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, s-a suspendat procesul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul Domeniului 
major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în regiunea  Sud Muntenia.  
 

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                    Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Dezvoltare microîntreprindere prin construire 
hală pentru prelucrat hârtie 

SC ALMIMOS SRL, oraş Buşteni 1.245.727,04 853.080,00 

2 Igienă şi confort, necesitate zilnică 
SC Softsense SRL, municipiul 

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, 
municipiul Piteşti 

573.335,08 462.367,00 

4 

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

SC TOYLAND INTERNATIONAL  
SRL 

756.017,00 609.861,29 

5 Achiziţionare aparat tipărit True Press 344RL SC ROTATIP SRL 1.518.628,00 846.880,00 

6 Achiziţie echipamente pentru service roţi auto SC PARA-CONTROL SRL 478.048,52 385.523,00 

7 
Creşterea competitivităţii SC MIROPTIC MED 
SRL, prin achiziţionarea unor echipamente 
medicale inovative 

SC MIROPTIC MED SRL 
 

1.208.089,57 840.000,00 

8 Construire service auto şi utilităţi SC RBR IMPORT EXPORT SRL 1.512.566,79 840.000,00 

9 Construcţie pensiune 
SC EST-TRANS INTERNATIONAL 

SRL 
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 

 
SC ATCHIM SRL 

 
1.668.708,92 

 
840.000,00 

11 
Dezvoltarea societăţii COSMIN SRL prin 
investiţii în activitatea de întreţinere şi 
reparare a autovehiculelor 

SC COSMIN SRL 
 

1.529.699,52 
 

840.000,00 

12 
Modernizare service auto SC AUTO LAUREL SRL 
Turnu-Măgurele 

SC AUTO LAUREL SRL 
 

988.454,84 797.141,00 

13 

Dezvoltarea activităţii productive la SC 
Naviland SRL prin extinderea halei de 
producţie şi achiziţionarea de mijloace fixe 
performante 

 
SC NAVILAND SRL 

 

 
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 

SC GHETSBI SRL 
 

977.377,30 790.754,27 

15 „Fun house” - Împreună creştem mai frumoşi SC Project Construct SRL 1.108.542,95 798.302,88 

16 
Dezvoltare activitate de inscripţionare prin 
printare, tampografie, sergrafie şi gravură 

SC Direct & Partners SRL 909.870,07 733.766,18 

17 
Achiziţia de aparatură medicală de diagnostic 
în clinica medicală Biaci Med 

SC BIACI MED SRL 1.457.109,74 840.000,00 

18 
Dezvoltarea şi consolidarea societăţii SC FIX 
TOUR SRL prin modernizarea activităţilor din 
domeniul turismului  

SC FIX TOUR SRL 189.227,77 152.603,04 

19 
Modernizarea şi diversificarea producţiei în 
domeniul reciclării DEEE 

SC GREEN TRONICS SRL 1.463.200,00 840.000,00 

20 
Extindere portofoliu de servicii şi activităţi 
suport pentru implementare birou digital 

SC SINERGY SRL 715.356,00 576.900,00 

21 
Extinderea activităţii SC J.B.E. MANAGEMENT 
CONSULTANCY AND INVEST SRL 

SC J.B.E. MANAGEMENT 
CONSULTANCY AND INVEST SRL 

1.128.665,39 858.000,00 

22 
Creşterea competitivităţii economice a SC 
BRIHAMED SRL prin achiziţia de aparatură 
performantă 

SC BRIHAMED SRL 329.469,86 265.701,50 
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23 

Armonizarea cu standardele Uniunii Europene 
a serviciilor de radiologie dentară prin 
creşterea competitivităţii, introducerea de 
servicii noi şi retehnologizare 

SC AS. F. Trandafirescu SRL 329.840,00 266.000,00 

24 Producţie sisteme de compartimentare SC MAUSMANN CONSULTING SRL 1.057.100,00 852.500,00 

25 
Diversificarea activităţii societăţii SC CARTEL 
SRL, prin demararea activităţilor de producţie SC CARTEL SRL 1.189.292,97 858.000,00 

26 
Modernizarea firmei  SC EUROTEHNIC 
INDUSTRIES SRL, prin achiziţia de utilaje şi 
echipamente tehnologice noi 

SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL 1.111.201,67 858.000,00 

27 
Adaptarea serviciilor turistice la tendinţele 
pieţei actuale 

SC GROUP G4 PROMOTION SRL 149.773,91 116.492,67 

28 

Modernizarea, extinderea şi dezvoltarea 
sustenabilă a firmei LAST TIME STUDIO S.R.L. 
prin achiziţionarea de echipamente şi 
programe informatice necesare realizării 
activităţii de post-producţie cinematografică, 
video şi de televiziune 

SC LAST TIME STUDIO SRL 613.676,00 489.400,00 

29 
Diversificarea activitatii S.C. BALNICANI 
TRAVEL S.R.L. prin infiintarea unui 
cinematograf 

S.C. BALNICANI TRAVEL S.R.L. 1.057.819,20 757.219,71 

30 Dotare spaţiu întreţinere corporală S.C. BYAMAX GROUP S.R.L. 1.055.752,12 827.468,00 

31 
Achiziţie echipamente pentru întreţinere şi 
reparaţii autovehicule 

SC AMRO AUTO SRL 486.835,16 342.835,00 

32 
Investiţii în lansarea unui nou produs tip data 
center pentru dezvoltarea microîntreprinderii 
din mediul urban Club Info SRL 

SC CLUB INFO SRL 1.057.727,03 853.005,67 

33 
Creşterea competitivităţii pentru activitatea 
de producţie confecţii metalice prin tehnologii 
noi 

SC ELCRIS SRL 1.526.097,95 858.000,00 

34 
Modernizarea editurii „Gimnasium” pentru 
creşterea accesului la o carte de calitate SC GIMNASIUM SRL 792.124,40 634.010,00 

35 
Infiintare service auto Bolintin-Vale, judetul 
Giurgiu 

S.C. AUTO SMART S.R.L. 1.625.474,17 858.000,00 

36 
Achizitie echipamente necesare desfasurarii 
activitatii de colectare si epurare ape uzate 

S.C. GOPIN COM S.R.L. 733.539,76 591.564,32 

37 Modernizare cabinet medical S.C. PULMO SANA S.R.L. 709.652,00 544.700,00 

38 

Investiţiile permanente în echipamente 
moderne la Centrul Medical Prolife S.R.L. - 
cheia oferirii de servicii stomatologice la 
standarde europene 

S.C. CENTRUL MEDICAL PROLIFE 
S.R.L. 

961.818,40 775.660,00 

39 Partener pentru siguranţa la drum S.C. ENGINE BODY S.R.L. 1.198.596,15 858.000,00 

40 
Cresterea competitivităţii SC Prepelita S.R.L. 
prin achiziţionarea de noi utilaje performante 

S.C. PREPELITA S.R.L. 1.155.357,00 858.000,00 

41 

Îmbunătăţirea calitatii serivicilor de asistenţă 
stomatologică furnizate de S.C. IULIADENT 
STOMATOLOGIE S.R.L. 

S.C. IULIADENT STOMATOLOGIE 
S.R.L. 

150.358,68 114.373,00 

42 
Linie tehnologică de fabricaţie piese din 
material plastic prin injecţie 

S.C. THUGS S.R.L. 1.139.635,68 746.957,04 

43 Beton de calitate pentru construcţii durabile S.C. RETON S.R.L. 1.205.913,90 858.000,00 

44 
Achiziţie echipamente pentru SC GAMA 
CORPORATION S.R.L.  

S.C. GAMA CORPORATION S.R.L. 1.156.829,78 840.600,26 

45 
Dotarea şi echiparea cabinetului stomatologic 
medical Dental Blue 

S.C. MEDICAL DENTAL BLUE 
S.R.L. 

1.048.561,74 845.614,31 

46 
Modernizare cabinet stomatologic şi 
diversificare de activitate în domeniul medical 
– ANDODENT S.R.L 

S.C ANDODENT S.R.L 341.998,41 230.662,17 

47 

Dezvoltarea si modernizarea activitatii de 
service auto prin achiziţionarea de 
echipamente performante 

S.C. BEBEUS S.R.L. 1.130.969,45 751.607,06 

48 
Dezvoltarea activităţii SC EVOLLO S.R.L. prin 
achiziţia de noi echipamente şi tehnologii şi 
crearea de locuri de muncă 

S.C. EVOLLO S.R.L. 528.846,65 426.489,24 

49 
Modernizarea şi retehnologizarea activităţii de 
construcţii 

S.C.HIDRO OLT S.R.L.  844.474,72 681.028,00 

50 
Investiţie în echipamente de producţie audio-
video 

S.C. PROTON PRODUCTION 
S.R.L. 

664.534,60 535.915,00 

51 
Diversificarea producţiei în cadrul S.C. 
ROOTSOFT SOLUTIONS S.R.L. prin achiziţie 
linie de fabricat ambalaje din carton 

S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS 
S.R.L. 

1.117.321,53 858.000,00 
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52 
Achiziţie de utilaje pentru activitatea de 
reciclare deşeuri 

S.C. INDECO GRUP S.R.L. 1.478.647,12 837.591,79 

53 
Dezvoltarea activităţii desfăşurate de către 
S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L., 
prin achiziţionarea de echipamente 

S.C. BROADCAST MEDIA 
ENTERPRISES S.R.L. 

972.308,25 784.119,55 

54 
Modernizare şi extindere cabinet stomatologic 
- SC CHARMADENTAL Enăchescu SNC 

S.C. CHARMADENTAL 
ENĂCHESCU S.N.C. 

171.589,90 136.048,13 

55 
Construirea şi dotarea unui service pentru roţi 
competitiv de autoturisme şi autoutilitare 

S.C. AUTO LENIED A.N.M S.R.L. 
Câmpulung Muscel 

1.057.755,96 770.884,00 

56 Dotare laborator tehnică dentară S.C. ARTES-DENT S.R.L. 976.094,32 787.172,84 

57 

Dezvoltarea activităţii microîntreprinderii 
EUROZONE COM S.R.L. în domeniul reparaţiilor 
utilajelor pentru construcţii, agricultură, 
minerit şi logistică 

S.C. EURO ZONE COM S.R.L. 1.455.420,46 858.000,00 

58 
Dezvoltarea capacităţii de producţie şi 
execuţie lucrări 

S.C. EURO-AUDIT SERVICE  
S.R.L. 

1.090.673,56 858.000,00 

59 Dezvoltarea activităţii de construcţii S.C. ANIV TRADE S.R.L. 1.057.653,11 817.924,63 

60 
Achiziţie echipamente şi utilaje pentru lucrări 
de instalaţii sanitare şi de încalzire 

S.C. PLUS MOBILE S.R.L. 1.080.833,60 858.000,00 

61 

Dezvoltarea microîntreprinderii SC REAL 
EXPERT ADVERTISING SRL, prin achiziţia de 
echipamente performante pentru producţia de 
mobilier specializat pentru magazine 

S.C. REAL EXPERT ADVERTISING 
S.R.L. 

1.089.792,70 858.000,00 

62 

Creşterea competitivităţii microîntreprinderii 
S.C. AXDROM S.R.L. prin dezvoltarea activităţii 
principale în domeniul lucrărilor de construcţii 
a drumurilor 

S.C. AXDROM S.R.L. 1.153.372,66 858.000,00 

63 

Dezvoltarea microîntreprinderii RAV 
CONTRACTOR S.R.L., prin achiziţia de 
echipamente performante pentru producţia de 
mobilier specializat pentru magazine 

S.C. RAV CONTRACTOR S.R.L. 1.089.831,15 858.000,00 

64 Dotarea firmei cu echipamente performante S.C. PERLA PREPELIX S.R.L. 192.762,03 104.734,00 

65 
Dezvoltarea microîntreprinderii S.C. SINCO SP 
S.R.L., prin investiţii în pensiunea turistică 
ROSEMARIE 

S.C. SINCO SP S.R.L. 1.057.381,48 849.057,00 

66 
Dotare cabinet stomatologie S.C. STOMATOLOGIE DR TĂNASE 

JEAN S.R.L. 
386.137,85 309.498,26 

TOTAL  - lei - 63.719.486,67 45.041.432,06 
 

 
AXA PRIORITARĂ 5: Dezvoltarea durabilă 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 mil. euro.  
Au fost depuse 30 de proiecte, din care cinci au fost respinse, 10 contracte de finanţare au fost semnate, două 
proiecte se află în etapa precontractuală, iar 13 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  îînncceeppâânndd  ccuu  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 

Consiliul Local al Oraşului 
Topoloveni 

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 

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 2.551.521,16 2.001.230,05 

7 
Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a 
monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana 
şi modernizarea infrastructurii conexe 

Parteneriatul dintre UAT 
Judeţul Giurgiu şi Mânăstirea 

Comana 
30.402.000,96 23.279.300,86 
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8 

Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea 
infrastructurii conexe în zona Ansamblului 
Brâncovenesc Potlogi 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 42.809.489,34 32.403.880,26 

9 

Restaurare, consolidare, punere în valoare şi 
introducere în circuitul turistic al complexului 
arhitectural medieval al fostei mănăstiri Negoieşti - 
Şoldanu, judeţul Călăraşi  

Parohia Negoieşti 10.593.303,72 5.668.650,68 

10 
Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului 
Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de 
agrement Complex Parc Kretzulescu 

Municipiul Câmpulung 64.303.285,42 46.201.870,40 

TOTAL  - lei - 175.048.390,77 130.555.151,48 
 

Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea 
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din FEDR este de 32,87 mil. 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    ddee  2222,,117777  mmiill..  eeuurroo..  
  

  

**NNoottăă::  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, patru proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară, şase se află în etapa precontractuală, două proiecte au fost retrase, unul 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. 

  

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

 
1 

Modernizare prin extindere şi transformare 
cabana Valea cu Peşti în complex turistic şi 
agrement de 4 stele 

SC Valea cu Peşti SA, 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 SC 
Resalcom SA în vederea diversificării serviciilor 
turistice 

SC RESALCOM SA, 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, jud. 
Prahova 

SC ALPA SRL, 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.  
Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional. 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, 010873, Director: Gabriela Elena BOSTĂNESCU, e-mail: 
gabriela.bostanescu@mturism.ro, site www.turism.gov.ro. 
 
 
 

Explicaţie *Notă: Pentru axele prioritare/domeniile majore de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 pentru 
care sunt lansate cereri de proiecte cu depunere continuă, suspendarea depunerii de cereri de finanţare, ca urmare a atingerii valorii alocate, 
se va realiza în momentul în care valoarea solicitată a contractelor de finanţare încheiate şi a cererilor de finanţare aflate în proces de 
evaluare şi selecţie depăşeşte cu cu 50% valoarea totală alocată pe regiunea respectivă (suma între alocarea FEDR şi alocarea de la bugetul de 
stat, mai puţin contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile ale proiectului), pentru respectivul domeniu major de intervenţie, în perioada 
de programare 2007 - 2013. 

Anunţul de suspendare a depunerii cererilor de finanţare se va publica cu minim 15 zile lucrătoare înainte de data limită până la care 
mai pot fi depuse cereri de finanţare în cadrul acelui domeniu major de intervenţie, pentru una sau mai multe regiuni, după caz. Anunţul va 
menţiona data şi ora până la care se mai pot depune cereri de finanţare în cadrul acelui domeniu major de intervenţie. 
 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru 
implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine 
contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-
mail: info.regio@adrmuntenia.ro. 

http://www.turism.gov.ro/
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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ZZiilleellee  CCââmmppuulluunngguulluuii,,  ppee  bbaannii  eeuurrooppeennii  
  

În perioada 18 - 24 iulie, la Câmpulung se vor 
sărbători 681 de ani de la stabilirea capitalei Ţării Ro-
mâneşti la Câmpulung (1330 - 1369). Sub noua ste-
mă, „Cetatea întemeietorilor de ţară”, vor avea loc, 
timp de o săptămână, o mulţime de activităţi. Este 
pentru prima dată când Zilele Câmpulungului vor fi fi-
nanţate prin fonduri europene, graţie unui proiect lan-
sat în martie pe Axa 5.3, din Programul Operaţional 
Regional 2007 - 2013, ce are ca obiectiv „Promovarea 
activităţilor de marketing şi a produselor specifice mu-
nicipiului Câmpulung Muscel”. „Împreună pentru Câm-
pulung” - Zilele Municipiului se va numi evenimentul 
ce se va derula în această săptămână. În plus, va fi e-
ditat un album, care va scoate în evidenţă edificiile şi 
monumentele locale.  

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////pprrooaarrggeess..rroo//rreeggiioonnaall//ccaammppuulluunngg//33777777--zziilleellee--ccaammppuulluunngguulluuii--

ppee--bbaannii--eeuurrooppeennii--ssii--vveeddeettee--mmuullttee  
  

  ◊◊  
  

  

2222  ddee  ccăăllăărrăăşşeennii  ppaarrttiicciippăă    

llaa  ccuurrssuull  „„MMaannaaggeerr  ddee  pprrooiieecctt””  
  

 În cadrul proiectului „Proactiv – de la mar-
ginal la inclusiv” - finanţat 
prin Programul Operaţio-
nal Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane şi im-
plementat de Asociaţia pen-
tru Dezvoltare şi Promo-
vare Socio-Economică CA-

TALACTICA, au fost selectate 22 de persoane – re-
prezentanţi ai unor ONG-uri din judeţul Călăraşi, pen-
tru a participa la un curs de formare cu tema „Mana-
ger de proiect”. Astfel, timp de 10 zile, cei 22 de cur-
sanţi şi-au însuşit noţiunile teoretice specifice şi au re-
alizat draft-uri de proiecte ce vor constitui, cu siguran-
ţă, punctul de plecare pentru proiecte reale, pentru 
care organizaţiile şi cursanţii înşişi vor căuta, pe viitor, 
să identifice surse de finanţare. Proiectele sunt dintre 
cele mai diverse şi multe foarte ample şi ambiţioase: 
de la crearea unui centru social în municipiul Olteniţa, 
până la organizarea de activităţi de formare profesio-
nală pentru tineri de etnie rromă, sau înfiinţarea unui 
miniparc tematic în comuna Modelu. 

Cursul, găzduit de Camera de Comerţ, Indus-
trie şi Agricultură Călăraşi, s-a bucurat de aprecierea 
participanţilor, care, în afara cunoştinţelor specifice 
căpătate, au avut prilejul unor schimburi de idei între 
ei, ceea ce le-a deschis diverse perspective de cola-
borare. De asemenea, caracterul interactiv al cursului 
le-a facilitat accesul la o serie de informaţii conexe pri-
vind Strategia Uniunii Europene pentru perioada 2014 

 
- 2020, Strategia Dunării, calendarul diferitelor progra-
me de finanţare pentru perioada următoare, direcţii de  
dezvoltare a judeţului Călăraşi şi, respectiv, a Regiunii 
Sud Muntenia. 

                       

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//2222--ddee--ppeerrssooaannee--ppaarrttiicciippaa--llaa--ccuurrssuull--mmaannaaggeerr--

ddee--pprrooiieecctt  
  

◊◊  

    

  

ŞŞccooaallaa  nnrr..  22  ddiinn  oorraaşşuull  TTiittuu,,    

rreeaabbiilliittaattăă  ppee  bbaannii  eeuurrooppeennii  
  

Primăria Titu a finalizat proiectul „Reabilitare şi 
mansardare corp vechi şi reabilitare bază sportivă la 
Şcoala nr. 2”, proiect finanţat prin Programul Opera-
ţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbună-
tăţirea infrastructurii sociale, prin reabilitarea, moder-
nizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educa-
ţionale preuniversitare. Proiectul a fost prezentat de ad-
ministratorul oraşului Titu, Bucur Damian, care i-a 
avut alături pe directorul economic al primăriei şi pe 
viceprimarul Ion Săvulescu. Investiţia, în valoare tota-
lă de 7,45 milioane de lei, din care 5,83 milioane de lei 
finanţare nerambursabilă şi contribuţia beneficiarului, 
a presupus lucrări de reabilitare a corpului de clădire 
existent, cu mansardare şi modernizare, reabilitarea 
prin extindere a unui corp de clădire cu bibliotecă şi o 
sală de clasă, reabilitarea vestiarelor şi terenurilor de 
fotbal şi handbal.  

Şcoala nr. 2, acum dotată la cele mai ridicate 
standarde, va găzdui, din toamnă, şi elevii care învă-
ţau la clase cu predare simultană, la fostele şcoli de la 
Fusea, Hagioaica, Sălcuţa şi Plopu.         (A. Năstase) 

  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..zziiaarrddaammbboovviittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ccaatteeggoorryyiidd==99&&pp22__aarrttiicclleeiidd==2299660088  
  

              ◊◊  

      

  

CCFFRR  vvaa  ppllăăttii  5599  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo  ppeennttrruu  

rreeffaacceerreeaa  ppoodduulluuii  ddee  llaa  GGrrăăddiişştteeaa  
  

CFR SA vrea să înceapă anul viitor lucrările 
de refacere a podului de la Grădiştea, situat pe linia 
Bucureşti - Giurgiu, închis din 2005 după ce a fost a-
fectat de inundaţii, valoarea estimativă a lucrărilor fiind 
de 59 milioane de euro, fără TVA.  

În cadrul întrunirii Consiliului Interministerial au 
fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici, precum şi 
revizuirea studiului de fezabilitate şi a soluţiei tehnice 
pentru lucrările de reabilitare a podului situat pe linia de 
cale ferată Bucureşti – Giurgiu, între staţiile Vidra şi 
Grădiştea. Circulaţia feroviară între Bucureşti şi Gră-
diştea a fost închisă din cauza avariilor apărute la pod, 
după inundaţiile din anul 2005. Lucrările vizează rea-
bilitarea infrastructurii şi suprastructurii podului şi a 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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viaductului existent, construirea de noi viaducte pentru 
eliminarea terasamentelor înalte, racordarea traseului 
noii linii la linia existentă, amenajarea unui punct de 
oprire, apărări de maluri în albia râului Argeş pe toată 
zona podului şi de protecţie a pilelor podului, monta-
rea de instalaţii de semnalizare, de siguranţă a circu-
laţiei şi de telecomunicaţii. Contractul va fi atribuit prin 
licitaţie, iar CFR estimează că lucrările vor fi atribuite 
până la sfârşitul anului. Finanţarea este asigurată din 
fonduri europene, prin POS-T şi de la bugetul de stat. 
  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////ggiiuurrggiiuu--nneett..rroo//22001111//0077//1144//iinnccrreeddiibbiill--iirreeaall--oonniirriicc--ffaannttaassmmaaggoo--

rriiccccffrr--vvaa--ppllaattii--5599--mmiill--eeuurroo--ppeennttrruu--rreeffaacceerreeaa--ppoodduulluuii--ddee--llaa--ggrraaddiisstteeaa//##mmoorree--

1155997711  
  

◊◊  
  
  

PPrrooiieecctt  ppeennttrruu  îînnffiiiinnţţaarreeaa  uunnuuii  ppaarrcc  eeoolliiaann    

îînn  eexxttrraavviillaannuull  ccoommuunneeii  GGiiuurrggeennii  
 

Terenurile din zona Giurgeni au potenţial ma-
xim pentru capta-
rea vântului şi vor 
fi concesionate la 
valoarea record de 
5 milioane de lei 
pe an/ha. Proiec-
tul pentru înfiinţa-
rea unui parc eo-
lian în extravila-

nul comunei Giurgeni a mai făcut un pas, pe hârtie, iar 
la nivelul judeţului există numeroase solicitări pentru 
instalarea unor panouri solare sau mori de vânt. Deo-
camdată, consilierii judeţeni au aprobat concesiona-
rea a 40 de hectare de teren agricol din domeniul pri-
vat al judeţului Ialomiţa pentru utilizarea în scopul obţi-
nerii de energie verde.  

Preşedintele CJ Ialomiţa, domnul Silvian Ciu-
percă, a declarat că în extravilanul comunei Giurgeni 
s-au făcut măsurători ce indică un potenţial major al 
curenţilor de aer şi există mai multe firme interesate 
de obţinerea energiei verzi. Toată suprafaţa pe care o 
deţine judeţul în domeniul privat este deja concesio-
nată. În aceste condiţii, demersul actual este o supra-
licitare a contractului existent. Toate solicitările trans-
mise administraţiei judeţului vor fi documentate şi su-
puse aprobării consilierilor judeţeni în şedinţele ulteri-
oare.                                               (Clementina Tudor) 
  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..gguurraaiiaalloommiitteeii..ccoomm  

                                            

◊◊  

  
  

SSăărrbbăăttooaarree  ddee  SSffâânnttuull  IIlliiee,,    

ppaattrroonnuull  ssppiirriittuuaall  aall  oorraaşşuulluuii  SSiinnaaiiaa  
  

Autorităţile din Sinaia organizează şi anul 
acesta, la fel ca şi anii trecuţi, sărbătoare mare de 
Sfântul Ilie, patronul spiritual al oraşului Sinaia.  

Manifestările, ce au loc marţi şi miercuri, 
includ o procesiune religioasă, dar şi un concert în aer 
liber. Sute de credincioşi, localnici şi turişti sunt aşte-
taţi marţi şi miercuri la Sinaia, unde va fi sărbătorit 
Sfântul Ilie, patronul spiritual al oraşului.  
 

PPrrooggrraammuull  mmaanniiffeessttăărriilloorr::  
Marti, 19 iulie  
- 17:30 - Concert Muzică Irlandeză – oferit de 
Academia Europeană de Muzică 
- 19:00 – 20:30 - Slujba de Priveghere (vecernia mare 
unită cu litia) – Biserica „Sf. Ilie” 
- 20:30 – 21:30 - Închinare la Sfintele Moaste ale 
Sfantului Andrei in Biserică 
- 21:30 - Procesiune însoţită de fanfara Casei Armatei 
din Ploieşti 
- 21:45 - rugăciuni de binecuvântare a oraşului în faţa 
Primăriei Sinaia 
- 22:15 - încheiere procesiune în Parcul „Dimitrie 
Ghica” 
Miercuri, 20 iulie 
- 8:30 – 12:00 - Slujba de Hram, Sfânta Liturghie 
Arhierească şi Parastas pentru ctitorii Bisericii „Sf. 
Ilie”, oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi. 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ee--pphh..rroo//ccuullttuurraa//ssiinnaaiiaa--ssaarrbbaattooaarree--ddee--ssffaannttuull--iilliiee--ppaattrroonnuull--

ssppiirriittuuaall--aall--oorraassuulluuii--0000229955 
  

◊◊  
  

  

  
  

SSpprriijjiinn  şşii  ccoonnssuullttaannţţăă  oollaannddeezzăă  îînn  ddoommeenniiuull  

mmaannaaggeemmeennttuulluuii  aappeeii,,  îînn  AAlleexxaannddrriiaa!!  
  

Partenerii olandezi ai CJ Teleorman revin în 
judeţ în această perioadă 
pentru o întâlnire de lu-
cru despre managementul 
apei. Colaborarea jude-
ţului Teleoman cu exper-
ţii olandezi în domeniul 
managementului apei are 
are o vechime de aproape un deceniu. Trei reprezen-
tanţi ai Regiei de Apă olandeze vor veni în judeţ săptă-
mâna aceasta pentru a perfecta o colaborare între au-
torităţile teleormănene şi Regia de Apă Reest en Wie-
den. Partenerii olandezi au fost invitaţi pentru a oferi 
sprijin şi consultanţă în elaborarea unui plan de acţiuni 
integrate în domeniul managementului apei, plan ce va 
cuprinde activităţi de conştientizare privind importanţa 
apei din punct de vedere cantitativ şi calitativ în viaţa 
oamenilor şi a mediului înconjurător. 

La întâlnirile de lucru vor participa reprezen-
tanţi ai Serviciului de cooperare internă şi internaţio-
nală din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, repre-
zentanţi ai Apa Serv şi ai Companiei Olandeze de 
Consultanţă Royal Haskoning.   

  

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

VViinn__oollaannddeezziiii__ssaa__nnee__iinnvveettee__ddeesspprree__mmaannaaggeemmeennttuull__aappeeii__00__551188994488112222..

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 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 IALOMIŢA 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, Piaţa 
Revoluţiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa 
Tel./fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@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 
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Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU 
Diana NEAGU   

Alexandra GHERASIM  
Liviu Georgian OLTENACU  

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: 20 iulie 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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