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ADR Sud Muntenia,  
autorizată să organizeze  

cursuri de „Expert achiziţii publice”! 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia îşi măreşte paleta de servicii pe 
care le oferă! Astfel, în luna august, ADR s-a 
autorizat ca furnizor de formare profesională 
a adulţilor pentru două ocupaţii: „Manager 
proiect” şi „Expert achiziţii publice”. 

 
Începând cu data de 31 august a.c., 

ADR Sud Muntenia s-a autorizat ca furnizor de 
formare profesională a adulţilor şi pentru 
ocupaţia „Expert achiziţii publice”. În urma 
acestei noi autorizări, Agenţia, în calitate de 
furnizor de formare profesională, va organiza 
programe de formare profesională finalizate 
cu certificate de absolvire cu recunoaştere 
naţională, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000. 

Cursurile de pregătire profesională 
organizate de ADR Sud Muntenia sunt dedicate 
angajaţilor instituţiilor publice locale, 
personalului propriu care profesează în 
domeniul achiziţiilor publice şi doreşte să-şi 
îmbunătăţească cunoştinţele, celor care 
doresc să devină experţi acreditaţi în achiziţii 
publice, precum şi publicului larg interesat. 
Durata cursurilor va fi de 40 de ore şi, după 
finalizarea acestora, participanţii vor primi 
certificate de absolvire recunoscute de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Sportului şi 
de către Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale.  

Iniţiativa ADR de a realiza cursuri 
autorizate de către Consiliul Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor vine ca 
urmare a experienţei acumulate de echipa 
Agenţiei, ce integrează cunoştinţe, 
deprinderi, aptitudini specifice mai multor 
ocupaţii importante pe piaţa muncii, care pot 
fi transmise publicului larg. Totodată, această 
autorizare vine ca răspuns la nevoile existente 
de instruire a personalului din cadrul 
autorităţilor şi partenerilor cu care colaborăm 
la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia 
şi nu numai. 

 

AAggeennţţiiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  SSuudd  MMuunn--

tteenniiaa  eessttee,,  ppoottrriivviitt  LLeeggiiii  nnrr..  331155//  22000044,,  oorr--

ggaanniissmm  nneegguuvveerrnnaammeennttaall,,  nnoonnpprrooffiitt,,  ddee  uuttii--

lliittaattee  ppuubblliiccăă,,  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă,,  ccaarree  

ffuunnccţţiioonneeaazzăă  îînn  ddoommeenniiuull  ddeezzvvoollttăărriiii  rreeggiioo--

nnaallee,,  ffiiiinndd  ccoooorrddoonnaattăă  ddee  CCoonnssiilliiuull  ppeennttrruu  

DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă,,  ccoonndduuccâânndduu--ssee  dduuppăă  

pprriinncciippiiuull  aauuttooggeessttiiuunniiii  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarree..  

MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  pprrooggrraammeellee  ddee  

ffoorrmmaarree  pprrooffeessiioonnaallăă  ppuutteeţţii  oobbţţiinnee  ccoonnttaaccttâânndd  

DDiirreeccţţiiaa  DDeezzvvoollttaarree,,  ppeerrssooaannăă  ddee  ccoonnttaacctt::  

ddiirr..  aaddjj..  MMiirrcceeaa  EENNEESSCCUU,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  

00224422//331155..000099,,  00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  00224422//331133..  

116677,,  ee--mmaaiill::  ddaa..ddeezzvvoollttaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..  
 

 
   

   

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia îşi măreşte echipa de experţi! 

 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia organizează în data de 19 sep-
tembrie a.c. concurs pentru ocuparea unui 
post de expert în cadrul Serviciului Formare şi 
pregătire profesională, Direcţia Dezvoltare. 
Concursul va avea loc la sediul Agenţiei, din 
strada General Constantin Pantazi, nr. 7A, în-
cepând cu ora 10:00. Dosarele de înscriere se 
vor depune la sediul central al ADR Sud Mun-
tenia până în data de 16 septembrie, ora 
12:00. 
 

 

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:  
• studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalent;  
• cunoştinţe de limba engleză (scris, citit, 
vorbit);  
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• cunoştinţe foarte bune de operare pe 
calculator;  
• capacitatea de a lucra în echipă; 
• bune abilităţi de comunicare şi prezentare. 
 

Cerinţe suplimentare: 
•  posesor permis de conducere auto şi posi-
bilitatea deplasării în Regiune. 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul ADR Sud Muntenia sau la tel. 
0242/331.769, persoane de contact:  Mircea 
ENESCU – director adjunct Dezvoltare/e-mail: 
da.dezvoltare@adrmuntenia.ro şi Ioana MÂŢU 
- şef Birou Resurse Umane/e-mail: resurseuma-
ne@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului a-
nunţ, bibliografia, precum şi documentele ne-
cesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi 
pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa 
www.adrmuntenia.ro (secţiunea Bibliotecă – 
Documente utile). 

 
 

   

III nnn fff ooo EEE vvv eee nnn iii mmm eee nnn ttt eee       
   

Sărbătorile Argeşului şi Muscelului, ediţia a V-a 
 

Ziua Fiilor şi a Cetăţenilor de Onoare     
ai Argeşului şi Muscelului Goleşti 

 

 

Iniţiate în 
anul 2007, de Con-
siliul Judeţean Ar-
geş, „Sărbătorile 
Argeşului şi Mus-
celului” au adus în 
atenţia întregii lu-
mi, atât pe plan 
naţional, cât şi in-
ternaţional, tra-
diţiile şi cultura po-
pulară, spiritul şi adevăratele valori argeşene. 
An de an, argeşenii şi nu numai s-au bucurat de 
expoziţii, concursuri, spectacole şi festivaluri 
pentru toate gusturile şi vârstele. 

 

Domnul Liviu Muşat, directorul ADR Sud 
Muntenia, a fost invitat sâmbătă, 3 septem-
brie, la Goleşti, judeţul Argeş, pentru a participa 
la „Ziua Fiilor şi Cetăţenilor de Onoare”.  

 
 
 

 
Ca o încu-

nunare a mani-
festărilor cultu-
rale, Consiliul Ju-
deţean Argeş a 
celebrat, la Mu-
zeul Viticulturii 
şi Pomiculturii Go-
leşti, personalităţile care şi-au dedicat viaţa şi 
cariera acestui judeţ şi care au dus mai de-
parte, peste hotare, renumele şi mândria de a 
fi argeşean. În cadrul acestui eveniment, dom-
nului Liviu Muşat i-a fost oferită Diplomă de 
excelenţă în semn de recunoştinţă pentru 
sprijinul oferit în dezvoltarea socio-economică 
a judeţului Argeş, pentru activitatea sa de ex-
cepţie, precum şi pentru prestigiul profesional 
şi moral. 

 

Sărbătoare a elitelor argeşene, această 
zi a intrat în conştiinţa colectivă drept evenimen-
tul definitoriu al vieţii publice argeşene, asumat 
cu respect şi responsabilitate de către organiza-
tori, recunoaşterea oficială a valorii unor perso-
nalităţi şi înscrierea numelor acestora în Cata-
logul Fiilor Argeşului constituind o modalitate 
obiectivă de consemnare a istoriei locale. 

 

 
   

III nnn fff ooo AAA MMM    PPP OOO RRR    
   

A apărut numărul 7 al Revistei REGIO! 
 

 

Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
a editat cea de-a şaptea ediţie a Revistei 
REGIO.  
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Numărul 7 al Revistei REGIO, luna 
august, este dedicat domeniului sănătăţii. În 
2010, două noi iniţiative, Agenda Digitală pen-
tru Europa şi Uniunea Inovării au fost conec-
tate la domeniul e-Health, ca parte a Strate-
giei Europa 2020. 

Agenda digitală pentru Europa include 
un număr de acţiuni inovatoare din domeniul 
e-Health, iar strategia unei Uniuni a Inovării in-
troduce conceptul pilot al unui parteneriat 
European inovativ privind îmbătrânirea activă 
şi sănătoasă. 

 

Parteneriatul urmăreşte dezvoltarea 
sustenabilă şi eficientă a sistemelor sociale şi 
de îngrijire a sănătăţii, precum şi creşterea 
competitivităţii pe piaţa produselor şi servici-
ilor inovative în domeniul sănătăţii. 

 

În numărul lunii august al Revistei REGIO 
puteţi citi despre: 

 

    * Servicii mai bune şi mai eficiente prin 
programul european de sănătate e-Health; 

    * Serviciile de sănătate - o provocare 
pentru parteneriatele public-private (PPP); 

    * Galaţi, perspective şi proiecte de dez-
voltare; 

    * Proiectele polilor urbani de creştere şi 
ale polilor de dezvoltare, sub lupa AM POR; 

    * Ambulatoriu complet reabilitat şi mo-
dernizat, la Călăraşi, de anul viitor; 

    * Investiţie de succes în servicii de sănă-
tate, la Botoşani; 

    * Oraş mic, ambiţii mari: la Brezoi, jude-
ţul Vâlcea, serviciile medicale ating un nou ni-
vel de performanţă; 

    * Orădenii au o policlinică complet reabi-
litată printr-un proiect Regio; 

 

 În secţiunea „Bani europeni în Uniunea 
Europeană” puteţi afla informaţii despre: 

    * 35 de milioane de euro, bani europeni, 
pentru Centrul Medical şi de Ştiinţe ale Sănă-
tăţii din Ungaria; 

    * Medicină high-tech pentru pacienţii 
bolnavi de inimă din Germania. 

 

Revista poate fi găsită la sediul Ministeru-
lui Dezvoltării Regionale şi Turismului, Punctul de 
informare, strada Apolodor, nr. 17, latura nord, 
sector 5, Bucureşti sau pe site-ul www.mdrt.ro, la 
secţiunea Comunicare, subsecţiunea Publicaţii. 

 
 

   

III nnn fff ooo RRR eee ţţţ eee aaa uuu aaa    RRR eee ggg iii ooo    SSS uuu ddd    MMM uuu nnn ttt eee nnn iii aaa    
   

Monitorizare riguroasă a implementării 
proiectelor finanţate prin Programul 

Operaţional Sectorial „Mediu” 
 

 

Organismul Intermediar pentru Progra-
mul Operaţional Sectorial „Mediu” Regiunea 3 
Sud Muntenia, cu sediul la Piteşti, a organizat 
o acţiune specifică monitorizării progresului 
fizic aferent implementării proiectelor finan-
ţate prin POS Mediu în judeţul Giurgiu. O pri-
mă activitate a constat în prezentarea tema-
ticii şi a obiectivelor de investiţii incluse în 
programul vizitei, expunerea fiind făcută de 
Petruţa Baron, directorul Organismului Inter-
mediar. 
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Totodată, a fost prezentat Organismul 

Intermediar, ca fiind o unitate finanţată de la 
bugetul de stat şi subordonată Ministerului 
Mediului şi Pădurilor, care are ca atribuţii asi-
gurarea implementării POS Mediu la nivel re-
gional, participarea la procesul de dezvoltare, 
verificare şi evaluare a proiectelor majore, e-
valuarea cererilor de finanţare pe Axa 4 şi mo-
nitorizarea progresului fizic şi financiar afe-
rent implementării proiectelor finanţate prin 
program, pe baza graficelor de implementare 
şi a planurilor de finanţare. A urmat deplasa-
rea în municipiul Giurgiu, unde este în stadiu 
avansat de execuţie proiectul „Extinderea şi 
reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare în judeţul Giurgiu”, beneficiar 
fiind S.C. Apa Service S.A.. A fost prezentat 
proiectul ce are o valoare de 68 milioane de 
euro, finanţat prin Axa Prioritară 1 a POS Me-
diu, şi au fost vizitate mai multe obiective de 
investiţii, între care o staţie de pompare, sta-
ţia de epurare unde se execută lucrări de rea-
bilitare şi extindere şi puncte de lucru unde se 
execută extinderi şi modernizări la reţelele de 
apă şi apă uzată. Pe lângă municipiul Giurgiu, 
proiectul include lucrări similare în oraşele Mi-
hăileşti şi Bolintin-Vale, dar şi în comuna Slo-
bozia.  

Programul zilei a inclus şi vizitarea o-
biectivului „Re-
construcţia eco-
logică a Bălţii 
Comana”, pro-
iect în valoare 
de 1,75 milioa-
ne de euro, fi-
nanţat prin Axa 
Prioritară 4 a 
POS Mediu. Prin 
proiect sunt pre-
văzute construi-
rea unui pavili-
on pentru infor-
mare şi publici-

tate, amenajări specifice activităţilor de pe 
malul lacului, realizarea de observatoare or-
nitologice, execuţia unui dig – baraj de mică 
înălţime. Şi în Dâmboviţa sunt implementate 
proiecte de importanţă majoră. Este vorba de 
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de  

 
apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa”, cu o 
valoare de 129,95 milioane de euro şi derulat 
de S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmbo-
viţa S.A.; „Reabilitarea sitului poluat istoric 
din comuna Crângurile”, cu o valoare de 10 mi-
lioane de euro; „Managementul speciei urs 
brun”, cu o valoare de 180.000 de euro. 

 
 

   

III nnn fff ooo    FFF iii nnn aaa nnn ţţţ ăăă rrr iii    EEE uuu rrr ooo ppp eee nnn eee    
   

Apel pentru propuneri de proiecte ESPON, 
deschis în perioada 24 august –              

20 octombrie 2011  
 

 

În cadrul Programului ESPON 2013 – Re-
ţeaua europeană de observare a dezvoltării şi 
coeziunii teritoriale a fost publicat anunţul 
preliminar privind calendarul de lansare a viitoa-
relor apeluri pentru propuneri de proiecte ES-
PON (număr de referinţă 2011/C 190/08). Lan-
sarea apelurilor a avut loc în data de 24 au-
gust, iar termenul limită pentru transmiterea 
proiectelor este 20 octombrie 2011. 

Scopul a-
nunţului prelimi-
nar este de a in-
forma în avans po-
tenţialii benefici-
ari ai Programului 
ESPON 2013, cu 
privire la viitoare-
le apeluri, astfel încât să poată fi demarate 
din timp activităţile de conturare a ideilor de 
proiecte şi de identificare a partenerilor. 

Vă reamintim că Programul ESPON 2013 
este un program operaţional în cadrul Obiec-
tivului Cooperare Teritorială Europeană al Po-
liticii de Coeziune a Uniunii Europene, prin 
care sunt finanţate proiecte de cercetare a 
teritoriului european.  

Scopul programului este de a consolida 
nivelul de cunoştinţe, date şi indicatori pri-
vind structuri teritoriale, tendinţe, perspecti-
ve şi impactul politicilor sectoriale în UE, astfel 
încât să vină în sprijinul cerinţelor politicii de 
coeziune şi a nevoilor factorilor de decizie în 
procesul de fundamentare a politicilor publice 
şi al practicienilor din domeniile relevante dez-
voltării teritoriale (www.espon.eu). 

http://www.espon.eu)/
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Instituţii participante 
 

Pot participa în cadrul viitoarelor ape-
luri instituţiile publice şi private care provin 
din cele 31 de state participante la Programul 
ESPON 2013 (statele membre EU 27, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia).  
 

Priorităţi în cadrul cărora se vor lansa 
apeluri pentru propuneri de proiecte  

 

Apelurile vor fi deschise în cadrul următoa-
relor priorităţi: 

 Prioritatea 1 „Cercetare aplicată în 
domeniul dezvoltării teritoriale, competiti-
vităţii şi coeziunii teritoriale” (4 proiecte de 
cercetare aplicată).  

 

 Prioritatea 2 „Analize focalizate spa-
ţial, realizate la cererea utilizatorilor/Etapa 
2” - apelul va include până la cinci proiecte de 
analiză focalizată. Comitetul de monitorizare 
în cadrul reuniunii sale din perioada 23 - 24 
iunie 2011 a selectat cele mai bine clasate ex-
presii de interes, pe baza cărora se vor elabora 
termenii de referinţă ai proiectelor de cerce-
tare ce vor face obiectul apelului. Termenii 
de referinţă sunt în prezent în elaborare, iar 
temele analizelor focalizate vor fi publicate în 
luna august. 

 

 Prioritatea 3 „Platformă şi instrumen-
te ştiinţifice”.  

 

 Prioritatea 4 „Valorificarea rezultate-
lor cercetărilor, consolidarea spiritului de 
proprietate asupra rezultatelor, creşterea 
participării la procesul de luare a deciziei” 
(sunt eligibile doar Punctele de Contact ES-
PON desemnate de către statele participante 
la program). Proiectele derulate în cadrul pri-
orităţii 4 au scopul de a sprijini valorificarea 
rezultatelor cercetărilor ESPON, prin creşte-

rea interesului, schimbul de experienţă, parti-
ciparea, diseminarea cunoştinţelor ESPON. 
Proiectele vor activa interesul transnaţional 
cu privire la rezultatele şi cunoştinţele ESPON 
prin implicarea factorilor de decizie, a practi-
cienilor şi oamenilor de ştiinţă în utilizarea 
rezultatelor.  

 

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa 
următorul link: http://www.esponromania.ro/ 
apeluri. 

 
 

   

   

Proiectul  
PRO BISNET 

 
 

Începând cu anul 2009, BCR participă în 
cadrul unui consorţiu, alături de Fundaţia 
„Centrul Român pentru IMM”, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, Asociaţia 
Română pentru Industria Electronică şi Soft-
ware, Universitatea Politehnică Bucureşti pe o 
perioadă de şase ani, 2008 – 2013, la deru-
larea unui proiect intitulat PRO SME BISNET în 
cadrul Programului de Competitivitate şi Ino-
vaţie, destinat să sprijine IMM-uri din macro-
zona de dezvoltare România 3 (care cuprinde 
regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud 
Muntenia, respectiv judeţele: Ilfov, Argeş, Că-
lăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, precum şi municipiul Bucureşti) să 
acceseze reţeaua European Enterprise Net-
work.  

European Enterprise Network reprezintă 
cea mai mare reţea de puncte de contact – 
600 de organizaţii partenere - care furnizea-
ză: informaţii, consultanţă companiilor mem-
bre (în special IMM), dar şi soluţii concrete de 
finanţare şi oportunităţi de afaceri pentru fir-
me din 49 de ţări (incluzând cele 27 de ţări 
UE, Croaţia, Macedonia, ţări aparţinând Spa-
ţiului Economic European, dar şi altor con-
tinente precum SUA, Mexic, Chile, China, Co-
reea de Sud, Israel, Siria, Egipt). Reţeaua a 
fost lansată în anul 2008 de către Directoratul 
General pentru Întreprinderi şi Industrie din 
cadrul Comisiei Europene. Instrumentele spe-
cifice al reţelei includ: căutarea de parteneri 
de afaceri, baze de date pentru cooperare în 
domeniul afacerilor şi acces rapid la posibili-
tăţi de finanţare.  

 

http://www.espon.eu/main/Menu_Contact/Menu_ESPONContactPoints/index.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Contact/Menu_ESPONContactPoints/index.html
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Obiectivele principale ale proiectului sunt: 
1) Creşterea competitivităţii IMM-urilor şi în-
treprinderilor mici din România, îmbunătă-
ţirea activităţii de planificare a extinderii afa-
cerilor în sinergie cu principalii participanţi 
publici şi privaţi prin: 
 Furnizarea de informaţii referitoare la le-

gislaţia europeană, programe şi posibilităţi de 
finanţare; 
 Furnizarea de informaţii legate de piaţa 

internă română, dar şi de pieţele globale; 
 Promovarea implicării IMM-urilor în politi-

ca Comisiei Europene; 
 Sprijinirea IMM-urilor pentru dezvoltarea 

activităţilor transfrontaliere şi a afacerilor 
internaţionale; 
 Sprijin în găsirea de parteneri viabili din 

sectoarele privat şi public. 
 

2) Creşterea capacităţii de inovaţie şi a pro-
ductivităţii afacerilor europene prin: 
 Furnizarea de soluţii inovative, tehnologie, 

servicii de transfer cunoştinţe destinate în spe-
cial IMM-urilor europene. Precizăm că în pre-
zent reţeaua European Enterprise Network con-
ţine aproximativ 13.000 de profile în acest do-
meniu; 
 Servicii eficiente de brokeraj vizând intro-

ducerea în pieţele internă şi internaţională a 
produselor şi serviciilor dezvoltate de către 
IMM-uri; 
 Diseminare largă de informaţii relevante, 

structurate şi accesibile referitoare la politi-
cile europene din domeniile inovaţiilor, legisla-
ţiei şi programelor de sprijin; 
 Sprijin activ pentru diseminarea rezultate-

lor cercetării în şi din zona macro de dezvolta-
re România 3. 
 

3) Creşterea participării IMM-urilor româneşti 
la Programul de Competitivitate şi Inovaţie prin: 

 Informaţii privind posibilităţile oferite de 
către Uniunea Europeană prin intermediul Pro-
gramului de Competitivitate şi Inovaţie; 
 Furnizarea de servicii adecvate necesităţi-

lor particulare de găsire de parteneri în vede-
rea implementării cu succes a proiectelor de cer-
cetare; 
 Furnizarea de servicii transfer know-how. 

 

Mai multe informaţii puteţi găsi accesând 
link-ul: http://www.fonduri-structurale.ro/deta-
liu.aspx?t=Stiri&eID=9723 sau https://www.bcr. 
ro/euofficero.  

 
 

   

   

Buletinul informativ al Programului        
de Cooperare Teritorială URBACT II  

- august 2011 – 
 

 

Programul de Cooperare Teritorială UR-
BACT II, prin Secretariatul Programului, a lan-
sat buletinul 
informativ al 
lunii AUGUST. 
Acesta este 
disponibil în 
limba româ-
nă pe pagina 
Punctului Na-
ţional de Di-
seminare UR-
BACT II, ală-
turi de lista 
beneficiarilor URBACT din România. 

 

Buletinul informativ prezintă în prima 
parte Grupul Local de Sprijin din cadrul pro-
iectelor URBACT, ca instrument pentru crea-
rea politicilor participative. Sub titlul Diversi-
tatea culturală în oraşele europene sunt pre-
zentate rezultatele proiectului OPEN Cities 
prin trecerea în revistă a experienţelor oraşe-
lor Bilbao şi Belfast în cadrul acestui proiect. 
În secţiunea Ştiri sunt indicate paginile web 
dedicate Grupurilor Locale de Sprijin şi Uni-
versităţii de Vară a Grupurilor Locale de Spri-
jin, ce a avut loc la Cracovia în perioada 29 - 
31 august. 

Direcţia Generală Dezvoltare Teritori-
ală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regiona-
le şi Turismului îndeplineşte rolul de Punct   
 

http://www.mdrt.ro/dezvoltare-regionala/programe-de-cooperare-teritoriala-europeana/-4963/-5059/-2301


 

 

www.adrmuntenia.ro                                                       7                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

 

 

Naţional de Diseminare (PND) în România, a-
vând atribuţii de diseminare a informaţiilor 
privind derularea acestui Program. Pe pagina 
PND URBACT poate fi consultat lunar un bule-
tin informativ transmis de către Secretariatul 
programului URBACT II, conţinând note, ra-
poarte şi ştiri din domeniul dezvoltării urbane 
durabile. 

 

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa 
următorul link: http://www.mdrt.ro/comunica-
re/presa/comunicate/acum-puteti-consulta-bule-
tinul-informativ-al-programului-de-cooperare-te-
ritoriala-urbact-ii-din-luna-august-2011. 

  
 

   

   

Strategie comună pentru dezvoltare 
teritorială durabilă a zonei 

transfrontaliere România – Bulgaria 
 

 

Comitetul 
Comun de Selecţie 
(CCS) al Programu-
lui de Cooperare 
Transfrontalieră Ro-
mânia - Bulgaria 
2007 - 2013 a apro-
bat, în data de 17 
iunie 2011, proiec-
tul „Strategie comu-

nă pentru dezvoltare teritorială durabilă a zonei 
transfrontaliere România-Bulgaria”, depus în 
cadrul celui de-al doilea apel de proiecte stra-
tegice, cu o valoare totală de 6.895.380,98 
EUR, din care 5.823.838,78 EUR asiguraţi prin 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

 

Proiectul a fost depus în cadrul Axei 
Prioritare 1 „Accesibilitate/îmbunătăţirea mo-
bilităţii şi a accesului la infrastructura de 
transport, informaţii şi comunicaţii”, Dome-
niul Major de Intervenţie 2.1 „Îmbunătăţirea 
facilităţilor de transport transfrontalier teres-
tru şi fluvial, având ca partener-lider Minis-
terul Dezvoltării Regionale şi Turismului din 
România.   

Prin proiect se urmăreşte elaborarea 
unei strategii comune de dezvoltare teritoria-
lă, a unei baze de date operaţionale, a unui 

 

 
 

 
set de indicatori şi a unei metodologii comu-
ne de monitorizare teritorială, a unor rapoar-
te de evaluare privind coeziunea teritori-ală, 
socială şi economică, precum şi implementa-
rea unor proiecte pilot în domeniul competiti-
vităţii economice - mediului de afaceri, edu-
caţiei - dezvoltării resurselor umane, agricul-
turii - îmbunătăţirilor funciare, transportului – in-
frastructurii şi turismului. Principalele grupuri 
ţintă sunt administraţiile publică locală şi cen-
trală, universităţi, institute de cercetare şi me-
diul de afaceri. 
 

 

Cei 12 parteneri implicaţi în program 
sunt: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turis-
mului, Asociaţia Română pentru Industria Elec-
tronică şi Software - Filiala Oltenia, Centrul de 
Consultanţă şi Management al Proiectelor – 
Europroject şi Administraţia Naţională pentru 
Îmbunătăţiri Funciare din România, iar din 
Bulgaria: Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Lucrărilor Publice, Administraţia Districtuală 
Pleven, Agenţia de Dezvoltare a Resurselor U-
mane, Centrul de Afaceri pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii Ruse, Agenţia pentru Dezvolta-
re Sustenabilă şi Integrare Europeană – Ecore-
gions, Asociaţia Bulgară pentru Turism Alter-
nativ, Municipalitatea Veliko Târnovo şi Aso-
ciaţia Municipalităţilor Dunărene „Danube”. 

 
 

 

Mai mute detalii puteţi găsi accesând link-
ul: http://www.finantare.ro/stire-17961-Strate-
gie-comuna-pentru-dezvoltare-teritoriala-durabila 
-a-zonei-transfrontaliere-Romania_Bulgaria.html. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REG IO 
 

–   5 SEPTEMBRIE 2011 –  
 

 

Până în data de 5 septembrie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 870 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 218 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 1.784.133.429,59 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: trei cereri se află în 
evaluare tehnică, două cereri de finanţare au fost respinse şi trei 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 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Municipiul 

Ploieşti 

8.684.387,97 6.768.453,68 

3 
Realizarea parcului municipal Ploieşti Vest, 
inclusiv a căilor de acces şi a reţelelor edilitare 
specifice - Parc Municipal Ploieşti Vest 

Municipiul 
Ploieşti 

93.684.950,15 70.739.838,97 

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 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, patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în precontractare (14 cereri de finanţare), cinci Planuri Integrate de 
Dezvoltare Urbană (13 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 
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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 

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 

12 
Modernizarea străzii I.C. Brătianu din oraşul Mioveni, prin crearea 
a 2 benzi suplimentare 

Oraşul Mioveni 6.445.880,40 5.103.830,2 

13 
Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru 
creşterea siguranţei cetăţenilor din oraşul Mioveni 

Oraşul Mioveni 2.937.935,89 3.946.753,43 

TOTAL  - lei - 252.511.647,36 200.341.497,44 
 
 

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 
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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 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: nouă 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 22 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 
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 CIAPAH Mislea, jud. Prahova 

CIAPAH Mislea, com. 
Scorţeni, sat Mislea, Prahova 

3.555.415,81 2.423.799,99 
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7 Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de 
Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu 

Parteneriatul dintre UAT Giurgiu 
şi Centrul de Asistenţă 

Medico-Socială Mogoşeşti 
3.647.313,44 2.831.802,12 

8 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Cantinei sociale 
din Oraşul Mioveni şi a Centrului de sprijin la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice, Mioveni, judeţul Argeş 

Parteneriatul dintre UAT 
Mioveni şi Fundaţia 
Consorţiul pentru 

Dezvoltare Locală Mioveni 

1.739.283,16 1.332.494,24 

9 
Lucrări de modernizare, reţele utilităţi, facilităţi acces şi 
dotări la C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi, judeţul Prahova 

Centrul de Integrare prin 
Terapie Ocupaţională 

pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Urlaţi 

3.617.331,28 2.783.353,86 

TOTAL  - lei - 27.179.761,97 19.583.028,70 
 
 

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 
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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 

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, com. Bârla, jud. 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 22 de proiecte, trei proiecte au fost retrase de către aplicant, patru proiecte au fost respinse, cinci contracte de 
finanţare au fost semnate, un proiect se află în etapa conformităţii administrative şi eligibilităţii, opt proiecte se află în etapa 
precontractuală, iar un proiect se află în rezervă. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 47,52 
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 

4 
Structură de sprijinire a afacerilor municipiului 
Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, 
judeţul Giurgiu/municipiul Giurgiu 

S.C. Omega Impex 
S.R.L. Giurgiu 

13.832.060,75 7.382.678,04 
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5 Dezvoltare Centru de afaceri „Hamilton” 
S.C. OCH LOGISTIC AG 

S.R.L. 
39.856.622,30 21.274.427,01 

TOTAL  - lei - 124.434.345,87 57.671.669,27 
 

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. 
 

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie este suspendată începând cu data de 25.08.2011, ora 12:00. 
 

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. 
  

  

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 de proiecte au fost retrase de aplicanţi şi 12 aplicanţi au renunţat la semnarea contractelor. În momentul de faţă au fost 
semnate 93 de contracte de finanţare, 130 de proiecte se află în etapa de contractare, 159 de proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 65,71 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 
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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 

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 Înfiinţare service auto Bolintin-Vale, 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 
Creşterea 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 şi modernizarea activităţii de 
service auto prin achiziţionarea de 
echipamente performante 

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

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 TANASE 

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

67 
Modernizarea microintreprinderii SC ANTORA 
TRANS S.R.L. prin extinderea activitatilor de 
productie 

S.C. ANTORA TRANS S.R.L. 1.055.092,83 429.000,00 

68 
Dezvoltarea afacerii S.C. NEOS INVEST S.R.L. 
prin infiintarea unei capacitati de productie a 
mobilei 

S.C. NEOS INVEST S.R.L. 1.065.218,90 858.000,00 

69 

Diversificarea activitatii microintreprinderii 
Bridge Europe Consulting S.R.L. in domeniul 
lucrarilor de pregatire a terenului pentru 
constructii 

S.C. Bridge Europe Consulting 
S.R.L. 

973.445,14 785.036,40 

70 
Dezvoltarea SC DANI INTERNATIONAL S.R.L.  
prin achizitia de utilaje performante 

S.C. DANI INTERNATIONAL S.R.L. 1.058.978,35 852.000,00 

71 
Modernizarea activitatii la S.C. GENERAL 
INVEST S.R.L. prin achizitia de utilaje 

S.C. General Invest S.R.L. 1.087.678,40 858.000,00 

72 Achizitie utilaj la S.C. SMART TRADING S.R.L. S.C. SMART TRADING S.R.L. 1.218.078,81 853.080,00 

73 
Achizitie masina de tipar pentru S.C. 
INFOALIMENT S.R.L. 

S.C. INFOALIMENT S.R.L. 1.158.312,03 853.080,00 

74 
Achiziţie echipamente pentru S.C. INDEXMEDIA 
S.R.L. 

S.C. INDEXMEDIA S.R.L. 1.030.396,67 762.688,80 

75 
Dezvoltarea activităţii de alimentaţie 
(catering) pentru evenimente în cadrul S.C. 
POWER FOREVER S.R.L. 

S.C. POWER FOREVER S.R.L. 1.052.079,24 845.831,00 

76 Achiziţie echipamente tipografice S.C. DESIGN MEDIA S.R.L. 1.058.746,72 852.828,00 

77 
Dezvoltare S.C. ROWEB MEDIA PRODUCTION 
S.R.L. prin edificarea unui punct de lucru şi 
dotarea cu echipamente de ultimă generaţie 

S.C. ROWEB MEDIA PRODUCTION 
S.R.L. 

1.084.398,19 851.960,67 
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78 
Dezvoltarea durabilă a afacerii TERMOCENTER  
prin realizarea unui service auto modern, 
performant 

S.C. TERMOCENTER S.R.L. 263.057,87 212.143,44 

79 

Dezvoltarea S.C. ELITECOM S.R.L. prin 
achiziţionarea de echipamente şi utilaje 
performante în vederea realizării de 
construcţii şi lucrări de construcţii ale 
proiectelor utilitare pentru electricitate 

S.C. ELITECOM S.R.L. 1.112.379,20 846.880,00 

80 Centru IT- Service hardware şi software S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. 1.102.094,20 820.504,00 

81 
Tehnologii moderne în cadrul tipografiei 
ANTET-TIPOCOM 

S.C. ANTET-TIPOCOM S.R.L. 1.059.952,00 854.800,00 

82 Instalatorul european S.C. ALICSTAL HIDRO S.R.L. 539.488,72 435.071,55 

83 
Modernizarea activiăţtii S.C. 2D BARCODE 
SOLUTIONS S.R.L. in Pitesti 

S.C. 2D BARCODE SOLUTIONS 
S.R.L. 

1.063.162,36 853.080,00 

84 Înfiinţare centru medical ORTOGYN OANA S.C. ORTOGYN OANA S.R.L. 1.084.540,49 843.326,35 

85 
Achizitie de utilaje pentru SC Metalplast 
Prodinvest S.R.L. 

S.C. METALPLAST PRODINVEST 
S.R.L. 

1.221.544,05 853.075,73 

86 
Creşterea competitivităţii SC BRILLIANTIS 
GROUP 2003 S.R.L. prin achiziţia de 
echipamente tehnologice performante 

S.C. BRILLIANTIS GROUP 2003 
S.R.L. 

201.823,64 161.696,00 

87 
Dezvoltarea infrastructurii logistice prin 
achiziţionarea de utilaje destinate activităţii 
de construcţii 

S.C. CONSUL PRESTCOM TRANS 
S.R.L. 

1.074.009,72 853.000,00 

88 Dezvoltarea activităţilor de asistenţă medicală S.C. RYTMOMED S.R.L. 1.050.010,44 838.902,04 

89 Atelier de debitat buşteni şi prelucrat lemn S.C. FISCHER IMPEX S.R.L. 1.941.143,48 858.000,00 

90 
Dezvoltarea activităţii S.C. TOMEXIM PRO 
S.R.L. prin achiziţia de noi echipamente şi 
tehnologii şi crearea de locuri de muncă 

S.C. TOMEXIM PRO S.R.L. 523.493,28 422.172,00 

91 
Extindere service auto cu hală tinichigerie - 
vopsitorie 

S.C. PROFESIONAL SERVICE 
S.R.L. 

1.057.820,32 853.080,90 

92 
Construcţie hală de producţie şi achiziţie 
utilaje performante pentru producţie mobilier 

S.C. KOALA DESIGN S.R.L. 1.082.822,31 858.000,00 

93 Pensiunea Un băiat şi o fată S.C. ALEX&THEO PARTY S.R.L. 989.594,11 790.379,77 

TOTAL  - lei - 63.719.486,67 45.041.432,06 
  

CCoonnttrraacctt  ddee  ffiinnaannţţaarree  rreezziilliiaatt  
 

 
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, jud. 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, cinci se află în etapa precontractuală, două proiecte au fost retrase, unul se află în rezervă, iar pentru şapte 
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 

7 
Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa - reabilitare 
şi modernizare drumuri de interes local în 
staţiunea turistică Pucioasa 

Oraşul Pucioasa 37.403.999,12 29.408.694,25 

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: Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate 
de Organism Intermediar, tel.: 0372 144 003, 0372/144.004, e-mail: georgiana.florescu@mturism.ro, site www.inforegio.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 Ser-
viciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro. 

mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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FFiinnaalliizzaarreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  „„CCuurrtteeaa  DDoommnneeaassccăă  ddee  

AArrggeeşş  --  ccaappiittaallaa  ttuurriissmmuulluuii  rroommâânneesscc””  
  

Primăria Municipiului Curtea de Argeş a anun-
ţat finalizarea  proiectului 
„Curtea Domnească de Ar-
geş – capitală a turismului 
românesc”, în cadrul unei 
conferinţe de presă în data 
de 26 august. Proiectul s-a 
desfăşurat pe parcursul unui 
an şi a fost implementat de 
Primăria Municipiului Curtea 
de Argeş şi a primit finanţare 
prin Programul Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea 
durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de 
intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii a-
tractivităţii României ca destinaţie turistică”, Opera-
ţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern 
prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a ac-
tivităţilor de marketing specific”. 

Prin implementarea acestui proiect a crescut 
gradul de promovare şi cunoaştere a obiectivelor tu-
ristice din municipiul Curtea de Argeş, în vederea 
transformării acestuia într-o destinaţie atractivă pentru 
turismul de tip ecumenic, itinerant cu valenţe culturale, 
ecoturism, de tranzit, pentru congrese şi reuniuni, de 
odihnă, recreere şi agrement. Prin participarea la cele 
două târguri de turism s-a realizat promovarea celor 
şase produse turistice locale: Biserica Domnească, 
Muzeul Municipal „Curtea de Argeş”, Biserica „Sân Ni-
coară”, Muzeul de etnografie „Casa Norocea”, Mănăs-
tirea „Curtea de Argeş”, Parcul „Fântâna lui Manole” şi 
a traseului către Cetatea Poenari şi lacurile Vidraru şi 
Bâlea. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aammoossnneewwss..rroo//FFiinnaalliizzaarreeaa__pprrooiieeccttuulluuii__CCuurrtteeaa__DDoommnneeaass--

ccaa__ddee__AArrggeess__ccaappiittaallaa__ttuurriissmmuulluuii__rroommaanneesscc__--2299--7777996677..hhttmmll  

  

  ◊◊  
  

  

  

  EEllaabboorraarreeaa  ssttrraatteeggiieeii  pprriivviinndd  îînnffiiiinnţţaarreeaa  

ppllaattffoorrmmeeii  ddee  sseerrvviicciiii  ssoocciioo--mmeeddiiccaallee  ppeennttrruu  

ppeerrssooaanneellee  vvâârrssttnniiccee  ddiinn  jjuuddeeţţuull  CCăăllăărraaşşii  
  

Miercuri, 31 august, la sediul Căminului de 
bătrâni „Antim Ivireanul” a avut loc şedinţa Comitetului 
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Per-
soanelor Vârstnice.  

Pe ordinea de zi s-a aflat elaborarea strategiei 
privind înfiinţarea platformei de servicii socio-medicale 

 
pentru persoanele vârstnice din judeţul Călăraşi, pre-
cum discuţii cu parlamentarii prezenţi pe teme speci-
fice vârstei a treia. 

Obiectivul general al strategiei este preveni-
rea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice şi 
reducerea instituţionalizării acestora. Astfel se doreşte 
crearea unei baze de date cu persoanele vârstnice 
care au nevoie de asistenţă socială sau medicală, 
înfiinţarea unui call-center „telefonul vârstnicului”, pre-
cum şi a unui grup de lucru format din membrii 
organismelor partenere care să răspundă cu opera-
tivitate problemelor semnalate de vârstnici în funcţie 
de competenţele instituţiei. Totodată, s-a propus cre-
area, cu sprijinul primăriilor, a unor oportunităţi de pe-
trecere a timpului pentru vârstnici şi a unui sistem 
funcţional de acordare a asistenţei sociale a persoa-
nelor vârstnice.                   

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aarreennaammeeddiiaa..rroo  

◊◊  

  

  

SS--aa  sseemmnnaatt  ccoonnttrraaccttuull  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  

aa  DDNN7711,,  BBââllddaannaa--TTâârrggoovviișșttee--SSiinnaaiiaa  
 

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale din România (CNADNR) a semnat contrac-
tul pentru modernizarea celei mai importante artere 
rutiere din județul Dâmbovița DN 71 Bâldana-Târgo-
viște-Sinaia. Principala cale rutieră spre București, 
prin Bâldana și, totodată, cea mai scurtă rută spre Ar-
deal, prin Sinaia, DN71 este singurul drum național ce 
nu a fost modernizat, în județul Dâmbovița.  

Câștigătorul licitației de proiectare și execuție 
a lucrărilor de modernizare pe DN71, consorțiul de fir-
me SC Spedition UMB - SC Consitrans - SC Iptana 
SA, are la dispoziție două luni pentru proiectare și alte 
10 pentru execuția lucrărilor. Valoarea proiectului este 
de 138,6 milioane de lei (aproximativ 34 de milioane 
de euro) fără TVA, finanțarea fiind asigurată de la bu-
getul statului. Garanția lucrărilor este, conform con-
tractului de proiectare și execuție, de 10 ani.   

  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..ddaammbboovviitteeaannuull..ccoomm//aa//55770044//ssee--ffaaccee----ss--aa--sseemmnnaatt--ccoonnttrraaccttuull--ddee--

mmooddeerrnniizzaarree--aa--ddnn7711----bb%%CC33%%AA22llddaannaa--tt%%CC33%%AA22rrggoovvii%%CC88%%9999ttee--ssiinnaaiiaa..hhttmmll  
  

◊◊  
  

      
  

  

CCeennttrruull  ddee  llaa  TTâânnttaavvaa  iinnttrrăă  îînn  rreeppaarraaţţiiii 

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională 
Tântava va fi reabilitat şi modernizat printr-un proiect, 
accesat de Consiliul Judeţean Giurgiu, finanţat din 
fonduri europene. Valoarea proiectului este de aproxi-
mativ 3,6 milioane de lei, iar termenul de execuţie   
 

III NNN FFF OOO JJJ UUU DDD EEEŢŢŢEEE    
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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este de 18 luni. Lucrările includ reparaţii la clădirea de 
asistaţi şi pavilionul administrativ, construirea unei noi 
fose septice, repararea şi zugrăvirea pereţilor exteriori 
şi anveloparea lor. 

 
Consiliul 

Judeţean Giurgiu 
a mai accesat fon-
duri europene şi 
pentru reabilitarea 
şi extinderea Cen-
trului de Asisten-
ţă Medico-Socială 

Mogoşeşti, proiect a cărui valoare ajunge la peste 3,6 
milioane de lei. 
  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..jjuurrnnaallggiiuurrggiiuuvveeaann..rroo//??pp==55660066  

  

◊◊  
  
  

NNăămmoolluull  ddee  AAmmaarraa,,  ssăărrbbăăttoorriitt  ccuu  ffaasstt  
  

Aflat la prima ediție, „NămolFest“ s-a bucurat 
de un real succes. Sub soarele arzător din weekend, 
plaja hotelului „Lebăda” a fost plină de o mulțime de 
turiști, dornici să participe la concursurile ce au animat 
zona. Pentru a promova turismul balnear, autorităţile 
locale din Amara, împreună cu hotelierii din staţiune au 
decis să organizeze un eveniment dedicat nămolului. 

 

„Turismul balnear trebuie inclus ca alternativă 
serioasă, în con-
diţiile în care se 
cheltuie foarte 
mulţi bani pe me-
dicamente (...) cu 
o cheltuială mult 
mai mică ar pu-
tea să se finan-

ţeze staţiunile balneoclimaterice, iar cetăţenii şi turiştii 
să nu mai ajungă în stadii avansate de boală, unde 
cheltuielile de recuperare şi însănătoşire sunt mult 
mai ridicate decât cele de prevenire“, a declarat dom-
nul Victor Moraru, primarul orașului Amara. 

  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//sslloobboozziiaa//NNaammoolluull__ddee__AAmmaarraa--

ssaarrbbaattoorriitt__ccuu__ffaasstt__00__554444774455669999..hhttmmll  

                                            

◊◊  
  

  

  

AAee33RR  PPllooiieeşşttii  ––  PPrraahhoovvaa  oorrggaanniizzeeaazzăă  

ccuurrssuull  „„PPeerrffoorrmmaannţţăă  eenneerrggeettiiccăă  aa  ccllăăddiirriilloorr””  
  

Agenţia de Eficienţă Energetică şi Energii Re-
generabile „Ae3R Ploieşti – Prahova” va organiza în 
data de 22 septembrie, începând cu ora 9:00, cursul 
„Performanţa energetică a clădirilor”. Acesta se va 
desfăşura la sala 726 din incinta Palatului Adminis-
trativ Ploieşti. Cursul este destinat tuturor instituţiilor şi 

societăţilor interesate în a obţine informaţii despre 
Certificatul de Performanţă Energetică a clădirilor 
unde îşi desfăşoară activitatea. Programa de curs 
este structurată pe durata a 3 ore şi cuprinde teme 
precum legislaţia naţională şi europeană privind 
performanţa energetică a clădirilor, prezentarea 
Certificatului de performanţă energetică a clădirilor, a 
auditului energetic şi a conţinutului Raportului de audit 
energetic pentru clădiri, Soluţii de creştere a perfor-
manţei energetice a clădirilor, Metode pentru deter-
minarea performanţei energetice a clădirilor şi instru-
mente pentru măsurarea parametrilor de confort ter-
mic interior .                 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullpprraahhoovvaa..rroo//ssttiirrii//rreeaalliittaatteeaa--zziilleeii//9977669933//aaee33rr--ppllooiieessttii--

%%EE22%%8800%%9933--pprraahhoovvaa--oorrggaanniizzeeaazzaa--ccuurrssuull--%%EE22%%8800%%99CCppeerrffoorrmmaannttaa--

eenneerrggeettiiccaa--aa--ccllaaddiirriilloorr  
 

◊◊  
  

  

  

EExxppoonnaattuull  lluunniiii  sseepptteemmbbrriiee,,  llaa  MMuuzzeeuull    

JJuuddeeţţeeaann  TTeelleeoorrmmaann  
  

Pe tot parcursul lunii septembrie, în foaierul 
Muzeului Ju-
deţean Tele-
orman din A-
lexandria va fi 
expusă o cas-
că militară ro-
mânească din 
Primul Război 
Mondial denu-
mită şi M 15 
Casca Adrian, un obiect deosebit din patrimoniul in-
stituţiei şi care constituie exponatul lunii septembrie. 
Potrivit datelor istorice pe care instituţia gazdă le de-
ţine, M 15 Casca Adrian (Casque Adrian) a fost casca 
de luptă din dotarea armatei franceze în timpul Pri-
mului Război Mondial. Introdusă în 1915, ca urmare a 
angajării armatei franceze într-un război de poziţie, 
aceasta a fost prima cască de oţel modernă şi a servit 
ca model de coif de luptă în mai multe războaie din 
acea vreme. Folosită iniţial de soldaţii din infanterie, 
ea a fost adaptată şi pentru trupele de cavalerie şi 
artilerie. 

Peste trei milioane de căşti de protecţie de 
acest tip au fost produse şi, ulterior, au fost adoptate pe 
scară largă de către alte ţări, inclusiv Belgia, Brazilia, 
China, Grecia, Italia, Japonia, Luxemburg, Mexic, Ma-
roc, Peru, Polonia, România, Serbia, Statele Unite ale 
Americii, U.R.S.S. şi Iugoslavia. Fiecare dintre aceste 
naţiuni au adăugat însemnele proprii pe faţa căştii. 
Casca militară românească tip Adrian cu indicativul M 
15, ce face obiectul Exponatului Lunii, are lungimea 
de 29,5 cm, lăţimea de 21,5 cm, înălţimea de 14 cm şi 
greutatea de 0,765 kg.  

    

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

lluunniiii__sseepptteemmbbrriiee__llaa__MMuuzzeeuull__JJuuddeetteeaann__00__554477114455333355..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 

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

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunn iiccaarree 
  

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
Diana NEAGU   
Cristina RADU  

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: 5 septembrie 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
mailto:giurgiu@adrmuntenia.ro

