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Simpozionul „Fonduri europene –  
cea mai ieftină finanțare pentru 

firma dumneavoastră!”  
- Pitești, 16 iunie 2010 -  

           

În data de 16 iunie 2010,  începând cu ora 
17:30, Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș a 
organizat Simpozionul „Fonduri europene – ieftină 
finanțare pentru firma dumneavoastră!”, ce a 
avut loc la Pitești, în cadrul Complexului Turistic 
Cornul Vânătorului. 

 

Eveni-
mentul a 
fost organi-
zat cu sco-
pul de a veni 
în sprijinul 
reprezentan-
ților mediu-
lui de afa-
ceri cu informații utile despre modalitatea de 
accesare a fondurilor nerambursabile 
europene pentru sprijinirea dezvoltării 
afacerilor. Astfel, cu această ocazie s-au 
purtat discuții despre oportunitățile de 
finanțare din Programul Operațional Regional, 
Programul Operațional Sectorial „Creșterea 
Competitivității Economice”, din Programul 
Operațional Regional 2007 – 2013, din 
Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 
și despre ajutorul de minimis.   

La acest eveniment, Liviu Mușat, 
directorul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, a prezentat 
invitaților informații la zi cu privire la stadiul 
implementării Programului Operațional 
Regional în regiunea de dezvoltare Sud 
Muntenia. Discuțiile despre Programul 
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Operațional Regional s-au concentrat în mod 
deosebit pe oportunitățile de finanțare pentru 
mediul privat, alocări financiare pentru 
regiunea Sud Muntenia pentru 
microîntreprinderi și stadiul depunerii de 
proiecte în cadrul programului. 

 
 
 

 

 

Seminarii de informare pentru 
beneficiarii de fonduri Regio 
– Călărași, 15, 17 iunie 2010 - 

 
 

 

Săptămâna trecută, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
organizat două seminarii de informare şi 
instruire pentru beneficiari, ca urmare a 
încheierii unor contracte de finanţare pe 
Programul Operaţional Regional.  

 

Proiectele ce au primit fonduri 
nerambursabile Regio și pentru care s-a 
organizat această rundă de seminarii de 
instruire sunt:  

 „Amenajare Centrul Comunitar al 
Persoanelor în vârstă din municipiul 
Slobozia, județul Ialomița” (Axa 
prioritară „Îmbunătățirea infrastructu-
rii sociale”, DMI 3.2  „Reabilitarea/-
modernizarea/ dezvoltarea și echipa-
rea infrastructurii serviciilor sociale”); 

 

 „Lucrări de modernizare a 
infrastructurii la S.C. MORENI PARC 
INDUSTRIAL S.A.” (Axa prioritară 4 
„Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional și local”, DMI 4.1 
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de 

sprijinire a afacerilor de importanță 
regională și locală”). 
 

Prima întâlnire de lucru ce a avut loc 
în data de 15  iunie a fost organizată pentru 
echipa de proiect din cadrul Primăriei 
Municipiului Slobozia. Beneficiarul primului 
contract de finanțare din Regio ce vizează 
infrastructura serviciilor sociale din regiunea 
Sud Muntenia este parteneriatul dintre 
Unitatea administrativ-teritorială Municipiul 
Slobozia şi Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. 
Valoarea totală a proiectului al cărui contract 
a fost semnat în data de 14 mai 2010, este 
1.045.015 lei.  

Proiectul, ce se va derula pe o 
perioadă de 16 luni, va contribui la crearea 
premiselor necesare pentru asigurarea 
populaţiei cu servicii esenţiale vizând astfel 
atingerea obiectivului european al coeziunii 
economice şi sociale, prin îmbunătăţirea 
infrastructurii serviciilor sociale. 

 

Cel de-al doilea seminar de instruire a 
fost organizat în data de 17 iunie pentru 
echipa de implementare a proiectului din 
cadrul Consiliului Județean Dâmbovița. 
Contractul de finanțare pentru acest proiect 
ce vizează dezvoltarea unei structuri de 
sprijinire a afacerilor din zona Dâmbovița a 
fost semnat de către beneficiar în data de 11 
mai 2010. Valoarea totală a investiției este de 
50.403.568,50 lei.  

Proiectul, a cărui durată de 
implementare este de 32 de luni, are ca 
obiectiv general stimularea dezvoltării 
economice a municipiului Moreni și a zonei, 
prin valorificarea potențialului resurselor 
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umane și materiale ale zonei, având ca 
element central structura de afaceri din 
cadrul S.C. Moreni Parc Industrial S.A.. 

 

La cele două întruniri, reprezentanții 
beneficiari ai proiectelor au primit informaţii 
utile de specialitate despre procesul de 
implementare, despre etapele de derulare a 
activităţilor prevăzute în cererea de finanţare 
şi despre priorităţile în derularea 
contractelor.  

Cu această ocazie, experții Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au 
oferit date importante despre actele 
adiţionale şi despre prefinanţare/cererile de 
rambursare (prefinanţare, notificare privind 
depunerea cererii de prefinanţare/ 
rambursare, termen de depunere, documente 
ce trebuie să însoţească cererile de plată).  

Totodată, beneficiarii au fost instruiţi 
despre modul în care trebuie ţinută evidenţa 
contabilă distinctă folosind conturi analitice, 
despre Raportul de progres (modul de 
întocmire şi termenul de depunere), detalii 
legate de vizita la faţa locului şi cum trebuie 
realizate pistele de audit.  

În ultima parte a seminariilor s-au 
purtat discuții despre modalitatea de 
realizare a activităţilor de informare şi 
publicitate ce vor fi implementate în cadrul 
proiectelor, conform regulilor specificate în 
Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Programul Operaţional Regional, ediţia 
februarie 2009. 

 

  
 

Instruire pentru accesarea fondurilor 
Regio pentru mediul de afaceri 

 din Prahova  
– Ploiești, 17 iunie 2010 -  

 

  

În data de 17 iunie 2010, Biroul 
Județean Prahova al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a deschis 
runda de seminarii de informare pentru 
potențialii beneficiari de fonduri europene 
nerambursabile Regio în Sud Muntenia. Scopul 
organizării acestor seminarii este de a 
promova Axa prioritară 4 „Sprijinirea 
dezvoltării 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” şi Domeniul major de 
intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”. 

 
Seminarul de informare a avut loc la 

sediul Consiliului Județean Prahova din 
Ploiești, la care au fost prezenți peste 40 de 
participanți, printre care amintim: 
reprezentanți ai OTIMMC Ploiești, ai FNGCIMM 
Ploiești, ai unităților bancare, ai Instituției 
prefectului, ai Consiliului județean, ai presei 
locale, precum și reprezentanți de societăți 
comerciale din județ. 

Cu această ocazie au fost prezentate 
oportunitățile de finanțare Regio pentru 
mediul de afaceri din județul Prahova. 
Participanţii la seminar au primit astfel 
informaţii de specialitate despre tipul de 
activităţi eligibile, cheltuieli eligibile, 
criteriile de evaluare şi selecţie a cererilor de 
finanţare, circuitul cererilor de finanţare şi, 
nu în ultimul rând, despre priorităţile în 
implementarea proiectelor. 
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Reprezentanții OTIMMC Ploiești au 
prezentat în continuare Programul Start 2010 
(scheme de finanțare) și alte programe 
destinate producătorilor și meșteșugarilor 
(pentru promovarea activității acestora), 
rigorile de completare a cererii de finanțare 
și criteriile de eligibilitate ale solicitantului. 

Din partea unităților bancare au luat 
cuvântul reprezentanții CEC Bank și ai BCR, 
care au oferit informații utile despre 
programele de asigurare a cofinanțării 
proiectelor ce se derulează prin fonduri 
europene. Au mai luat cuvântul în cadrul 
acestui seminar reprezentanți ai Instituției 
Prefectului Prahova, care au vorbit invitaților 
despre implicarea instituției în ceea ce 
înseamnă accesarea de fonduri 
nerambursabile.  

Scopul organizării acestei runde de 
seminarii de informare este de a încuraja 
procesul de depunere de proiecte eligibile 
prin care se pot obţine fonduri europene 
nerambursabile Regio pentru dezvoltarea 
structurilor de sprijinire a afacerilor și a 
microîntreprinderilor.  
   

 
 
  

  

EEvveenniimmeennttee  vviiiittooaarree  
  

 
 

Forumul Comunicatorilor REGIO  

 - Târgu Mureş, 24 - 26 iunie 2010 - 
 

 

Autoritatea de Management a 
Programului Operaţional Regional (AM POR) 
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului va organiza în perioada 24 – 26 
iunie 2010 Forumul Comunicatorilor REGIO, 
care va avea loc la Târgu Mureş. La acest 
eveniment sunt invitați să participe 
reprezentanți ai Agențiilor pentru dezvoltare 
regională și ai Rețelelor de informare create 
la nivelul fiecărei regiuni din țară. 
  

Absorbţia fondurilor europene şi a 
fondurilor naţionale este unul dintre 
obiectivele prioritare ale Guvernului României 
în anul 2010, deci, implicit, şi al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. După 
ultimele informaţii din mass-media, 
programul se află în topul celor şapte 

programe naţionale ce se derulează cu 
fonduri europene nerambursabile, 
înregistrând în luna mai cea mai mare 
creştere a gradului de absorbţie.  

 
Astfel, dacă la sfârşitul lunii aprilie, 

gradul de absorbţie în cadrul POR era de 
16,66%, la 31 mai acesta ajunsese la 18,36%. 
În conturile beneficiarilor programului au 
intrat în decurs de o lună peste 145 de 
milioane de lei (circa 35 de milioane de euro).  

Având certitudinea că o creştere 
constantă a nivelului de absorbţie a fondurilor 
provenite din REGIO nu poate fi obţinută 
decât în urma unei înţelegeri aprofundate a 
subiectului, Autoritatea de Management îşi 
asumă rolul de partener proactiv realizând 
anul acesta o campanie de informare menită 
să disemineze informaţii complete şi actuale 
despre REGIO în rândul potenţialilor 
beneficiari şi al beneficiarilor, în special, şi al 
publicului larg, în general.  

Pentru a atinge acest rezultat este 
necesară dezvoltarea Reţelei de Comunicatori 
REGIO existentă, care, ulterior, să contribuie 
la diseminarea informaţiilor furnizate de 
către Autoritatea de Management şi Agenţiile 
pentru dezvoltare regională, prin intermediul 
Organismelor intermediare. Înţelegând 
importanţa existenţei unei astfel de reţele, 
structurile de management pentru 
implementarea POR au decis să îşi unească 
eforturile pentru formarea acestor persoane 
care vor avea rolul să transmită informaţii 
despre accesarea fondurilor gestionate prin 
REGIO. Obiectivul final este ca, în urma 
acestor activităţi multiple de informare, să 
crească gradul de informare cu privire la 
beneficiile implementării politicii de 
dezvoltare regională a Uniunii Europene în 
România.   
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Fondurile Regio sunt în continuare 
disponibile mediului de afaceri!  

 

În luna  iunie  2010, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
organizează o caravană de informare în 
județele regiunii cu scopul de a promova 
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local” 
(Domeniile majore de intervenție 4.1    
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală” și 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”). 
      Primul seminar destinat potențialilor 
beneficiari de fonduri Regio pentru 
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri a 
fost organizat la Ploiești în data de 17 iunie 
1010. Următoarele întâlniri de informare 
despre oportunitățile de finanțare din Axa 
prioritară 4 destinate potențialilor 
beneficiari sunt: 
 

 Călărași, 22 iunie 2010 - întâlnire 
dedicată Axei prioritare 4 destinată 
potențialilor beneficiari din județul Călărași 
(persoană de contact: Liviu Oltenacu); 
 

 Slobozia, 23 iunie 2010 - întâlnire 
dedicată Axei prioritare 4 destinată 
potențialilor  beneficiari din județul Ialomița 
(persoană de contact: Aurelian Moroianu). 

 

Pentru 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), solicitanţii eligibili 
sunt autorităţile administrației publice locale 
(unități administrativ-teritoriale), camere de 
comerț și industrie, asociații ce reprezintă 
mediul de afaceri, societăți comerciale și 
societăți cooperative. Scopul acestei linii de 
finanţare îl reprezintă crearea şi 
modernizarea structurilor regionale și locale 
de sprijinire a afacerilor, având ca scop 
atragerea investițiilor, revigorarea și 
dezvoltarea economiilor locale și regionale. 
 

Activităţile eligibile ce pot fi finanţate în 
cadrul DMI 4.1 sunt următoarele:  

  

 Construirea/modernizarea extinderea de 
clădiri și anexe aferente, care vor fi utilizate de 

operatori economici, cu precădere IMM-uri, 
pentru activități de producție și/sau prestare 
servicii; 

 Construirea/modernizarea/extinderea 
infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor și a 
drumurilor de acces; 

 Crearea/modernizarea/extinderea 
utilităților de bază din interiorul structurii de 
sprijinire a afacerilor: stații de tratare a apei, 
unități de furnizare a energiei și a gazului, 
sistem de canalizare, conectare la rețele 
broadband, inclusiv cablarea clădirii; 

 Dotarea cu echipamente a structurilor de 
sprijinire a afacerilor construite/modernizate/ 
extinse. 
 

 În ceea ce priveşte Domeniul major de 
intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dez-
voltării micro-
întreprinderilor” 
(alocare regiona-
lă 28,47 milioane 
de euro), acesta 
va finanţa pro-
iecte care pot 
avea următoarele 
obiective:  

Sursă: http://anunturi.itbox.ro/afaceri/investitii/a-59458-panouri-solare-si-eolien.htm 

 Achiziţionarea de echipamente şi 
tehnologii noi, moderne pentru activitatea de 
producţie, prestare servicii, construcţii a 
microîntreprinderii; 

   Achiziţionarea de sisteme IT (hardware 
şi/sau software);  

 Construirea/extinderea/modernizarea 
spaţiilor de producţie/prestare servicii ale 
microîntreprinderii. 

Conform Ghidului solicitantului, solicitanţii 
eligibili sunt societăţile comerciale sau 
societăţile cooperative care se încadrează 
în categoria microîntreprinderilor. Ghidul 
solicitantului pentru Domeniul major de 
intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” s-a publicat în data de 
2 noiembrie 2009, iar cererile de finanţare 
pot fi depuse continuu, în condiţiile precizate 
în ghid, din data de 23 noiembrie 2009.  
 

Documentele sus-menţionate pot fi consultate pe 
site-ul oficial al programului, www.inforegio.ro sau 
pe site-ul dedicat programului în regiunea Sud 
Muntenia, http://regio.adrmuntenia.ro. 

http://anunturi.itbox.ro/afaceri/investitii/a-59458-panouri-solare-si-eolien.htm
http://www.inforegio.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro/
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SITUAŢIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REG IO 
– 18 IUNIE 2010 - 

 

Până la data de 18 iunie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 
388 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional) şi 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti. 

Din cele 388 de proiecte depuse şi PIDU-ul municipiului Piteşti, 89 au fost respinse, 4 au fost retrase de 
aplicanţi. 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 dezvoltare urbană” (buget 
38,80 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – conform HG nr. 
998/2008, urmând a se evalua admisibilitatea acestuia. 

 

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, pentru patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 cereri de finanţare) a fost solicitat Proiectul 
Tehnic, iar cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanţare). 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 

 

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 1 proiect retras de aplicant. Valoarea totală 
solicitată prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 milioane de euro.  
Din cele 28 de proiecte rămase, 13 proiecte sunt în rezervă, iar pentru 15 s-au semnat contractele de finanţare. 
 

NNoottăă::  TTooaattee  cceellee  1100  pprrooiieeccttee  rreessppiinnssee  şşii  pprrooiieeccttuull  rreettrraass  ddee  aapplliiccaanntt  aauu  ffoosstt  uulltteerriioorr  rreeddeeppuussee,,  ffiiiinndd  îînn  pprreezzeenntt  ffiiee  îînn  ddiiffeerriittee  

eettaappee  aallee  pprroocceessuulluuii  ddee  eevvaalluuaarree,,  sseelleeccţţiiee  şşii  ccoonnttrraaccttaarree,,  ffiiee  sseemmnnâânndduu--ssee  ddeejjaa  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannţţaarree..  

DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  aaxxee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  1111..0033..22000099,,  oorraa  1166::3300..  
  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

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 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în 
staţiunea balneară Amara 

Oraşul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10 

Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al 
municipiului Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

88.789.047,00 70.273.252,50 

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 

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 

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 

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 

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 
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Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, 
oraş Mizil, judeţul Prahova 

UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47 

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 dintre 
UAT Judeţul 
Prahova şi UAT 
Judeţul Dâmboviţa 

45.802.088,03 37.647.805,82 

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 

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 

Modernizare Calea Daciei 
Consiliul Local 
Câmpina 

25.477.127,02 20.308.570,08 

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ303, 
tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti - Băbăiţa, km 
17+400 - km 58+000 

Judeţul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

TOTAL  - lei - 731.159.109,66 592.740.864,59 

 

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 mil. euro. 
Au fost depuse 12  proiecte, din care 10 proiecte sunt în rezervă, un proiect se află în etapa de analiză a 
proiectului tehnic, iar un contract a fost semnat. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de 
aproximativ 48,72 milioane de euro. 
 

NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0099..22000099,,  oorraa  

1166::0000..  

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi 

Judeţul 
Călărași 

19.783.631,62 14.809.448 

TOTAL  - lei - 19.783.631,62 14.809.448 

 
Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 mil. euro. 
Au fost depuse 26 de proiecte din care: un contract a fost semnat, un proiect a fost retras de aplicant, patru 
proiecte au fost respinse, un proiect se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 17 proiecte se află 
în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar două sunt în etapa precontractuală (analiza PT şi vizita la faţa 
locului), valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 12,31 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Amenajare Centrul Comunitar al Persoanelor în 
vârstă din municipiul Slobozia, județul Ialomița 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337 

TOTAL  - lei - 1.045.015,00 823.337 
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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 mil. euro. A fost depus un proiect, se se află în prezent 
în etapa evaluării tehnice şi financiare, asistenţa financiară solicitată fiind de aproximativ 10,15 milioane de euro. 
 
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: 13 contracte de finanţare sunt semnate, șapte 
proiect se află în etapa de contractare, două proiecte sunt în etapa de vizită la faţa locului, şapte proiecte sunt în 
etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de finanţare revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară/rezerve, șase proiecte au fost respinse, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru 
toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro. 
NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  1144..0099..22000099,,  oorraa  

1166::0000..  

  

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul 
Naţional „Constantin Carabella” (corp A+B), 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

10.305.346,07 8.471.678,00 

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 

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

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 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Pojorâta, jud. Argeş 

Consiliul Local 
Lereşti 

 
727.056,29 

 
588.818,30 

Mansardare corp existent Liceul de arte „Bălaşa 
Doamna” din municipiul Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Voinești, jud. Argeş 

Consiliul Local 
Lerești 
 

2.162.459,38 1.723.987,58 

Reabilitare și mansardare corp vechi, reabilitarea 
bazei sportive - Școala nr. 2 Titu 

Orașul Titu 
 

7.139.282,12 5.710.574,66 

Modernizare, extindere și dotare Școala Generală 
cu clasele I - VIII, sat Râca, comuna Râca, județul 
Argeș 

Consiliul Local 
Râca 

1.941.023,74 1.540.201,72 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și 
echiparea infrastructurii educaționale - Școala cu 
clasele I - VIII „Paul Bănică” din Municipiul 
Târgoviște 

Municipiul 
Târgoviște 

7.790.229,86 6.421.824,64 

Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I - VIII 
Brătești, comuna Albeștii de Argeș, județul Argeş 

Comuna Albeștii 
de Argeş 

2.108.056,47 1.645.639,52 

Reabilitare, modernizare și extindere a Liceului Teoretic 
ION GHICA, oraș Răcari, județul Dâmbovița 
 

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

Consolidare cu demolare parțială Colegiul Național 
Unirea din Municipiul Turnu Măgurele, județul 
Teleorman 

Consiliul Local 
Turnu Măgurele 

12.496.349,87 10.209.401,86 

TOTAL  - lei - 75.701.354,89 61.173.241,73 
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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 mil. euro.  
S-au depus 13 proiecte, două proiecte au fost retrase de către aplicant, un proiect a fost respins, două contracte 
de finanţare au fost semnate, şapte proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi un proiect se află 
în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 
aproximativ 31,04 milioane de euro.  
 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Centru Multifuncțional de dezvoltare 
a afacerilor 

S.C. Camion Logistic S.R.L., 
com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu 

15.377.529,99 8.506.947 

Lucrări de modernizare a 
infrastructurii la S.C. MORENI PARC 
INDUSTRIAL S.A. 

Consiliul Județean Dâmbovița 50.403.568,50 17.872.914 

TOTAL  - lei - 65.781.098,49 26.379.861 

 
Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de 
noi activităţi – alocare regională 33,50 mil. euro.  
NICIUN PROIECT DEPUS. 
 
Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 mil. 
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. 
 
PPee  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  

ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””..  CCeerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ppoott  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  pprreecciizzaattee  îînn  gghhiidd,,  îînncceeppâânndd  ccuu  

ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099,,  iiaarr  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 46 de proiecte din care 12 proiecte au fost 
respinse. În momentul de faţă, 30 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, patru proiecte 
sunt în etapa precontractuală, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 4,92 
milioane de euro. 

 
AXA PRIORITARĂ 5:  
Dezvoltarea şi promovarea turismului  
 
Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 mil. euro.  
Au fost depuse 30 de proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, trei au 
fost respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, trei proiecte se află în etapa precontractuală, un 
proiect se află în etapa de analiză a cererii de finanţare revizuite, două proiecte se află în etapa precontractuală 
de analiză a proiectului tehnic, 11 proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi şapte 
proiecte în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile 
solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 97,7 milioane de euro. 
NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  oorraa  1122::0000.. 
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Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din 
FEDR este de 32,87 mil. euro (două sesiuni de depunere de proiecte). 
  

PPee  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiițțiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  rreeggiioonnaallee  ddee  2222,,117777  

mmiill..  eeuurroo..  

PPee  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: şapte proiecte au fost respinse, opt  proiecte se află în curs 
de verificare a conformităţii şi eligibilităţii, 11 proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, un 
proiect se află în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, un proiect a fost retras, iar pentru patru 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 99,94 milioane de euro. 

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Modernizare prin extindere și transformare 
cabana Valea cu Pești în complex turistic și 
agrement 4 stele 

S.C. Valea cu Pești S.A., 
Arefu, jud. Argeș 

16.856.816,00 8.840.093,74 

Reabilitarea parcului balnear din stațiunea 
Amara 

Oraşul Amara 
 

16.545.748,10 
 

12.967.959,00 

Modernizarea infrastructurii de turism a 
S.C. Resalcom S.A. în vederea diversificării 
serviciilor turistice 

S.C. RESALCOM S.A., 
Târgoviște, jud. 
Dâmbovița 

 
14.188.605,53 

 
7.752.171,45 

Modernizarea infrastructurii şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice în staţiunea 
Buşteni 

Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

TOTAL  - lei - 62.788.563,05 34.346.219,68 

 
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, iar help-desk-ul este asigurat de 
Serviciul Asistență Tehnică şi Relaţia cu AM POR, persoană de contact Adiţa Stanca, tel.: +4(021)20.25.500, fax: 
+4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro. 
 

AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  eessttee  OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  ppeennttrruu  RReeggiioo  şşii  aarree  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  

iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăăţţiillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddiinn  RReeggiioo  ppuutteeţţii  

oobbţţiinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrţţiiii  SSeerrvviicciiuulluuii  CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  

00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo.. 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

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 

Reabilitarea patrimoniului cultural din staţiunea 
Buşteni 

Oraşul Buşteni 2.128.409,71 1.552.435,27 

TOTAL  - lei - 10.342.760,75 8.209.382,15 

mailto:adita.stanca@mturism.ro
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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OOrraașșuull  PPiitteeșșttii  vvaa  ggăăzzdduuii    

eevveenniimmeennttuull  VVIIVVAA  EEUURROOPPAA  22001100!!  
 

Primăria municipiului Pitești a organizat vineri, 
18 iunie 2010, în Piața Primăriei, începând cu ora 
21:00, evenimentul cultural „Viva Europa 2010”, 
desfășurat în parteneriat cu Anul european pentru 
combaterea sărăciei și excluziunii sociale. 

VIVA EUROPA este un proiect cultural 
european, care, sub diverse sloganuri, îşi propune şi 
în acest an să adune la un loc cetățeni europeni, 
indiferent de starea socială, pregătirea profesională, 
religie, care să asiste simultan la un spectacol de un 
înalt nivel cultural. Anul acesta evenimentul a constat 
în transmiterea operei CARMEN de Georges Bizet în 
data de 18.06.2010, ora 21:00, în direct de la Palatul 
Artelor Regina Sofia din Valencia, Spania, simultan 
către 40 de orașe din întreaga Europă. Evenimentul 
este rezultatul efortului comun al Patrocini de les Arts 

şi al autorităţilor 
locale din Valencia, 
cu implicarea unor 
personalităţi artistice 
de marcă precum 
Zubin Mehta, Helga 
Schmidt, Carlos 
Saura, fiind susținut 
de muzicieni 
excepționali ai 
Orchestrei din 
Valencia. 
Sursă: 

http://sorinplaton.files.wordpress.com/2008/05/ue1.jpg 
 

Grație implicării Primăriei Municipiului Pitești, 
localitatea argeșeană a participat la acest eveniment 
cultural de excepție simultan cu alte orașe europene 
precum Stara Zagoza, în Bulgaria, Zabrze în Polonia 
sau Martin în Slovacia. 

Pe parcursul transmisiei, Președintele 
Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a adresat 
câteva cuvinte publicului participant, subliniind 
importanța solidarității între toți cetățenii pentru a 
combate sărăcia și excluziunea socială. „Fiecare 
dintre noi se poate bucura de Europa și fiecare dintre 
noi poate participa la construirea ei, indiferent de 
originea, venitul, nivelul de educație sau reședința sa”, 
a declarat José Manuel Barroso, Președintele CE. 

Transmisia a început cu prezentarea unor 
mici videoclipuri despre fiecare oraș european ce a 
participat la eveniment. În municipiul Pitești transmisia 
a fost recepționată începând cu ora 21:00 pe un ecran 
montat în Piața Primăriei. Alături de Pitești, în 
România, localitățile Brașov, București, Caransebeș,  
 

Cluj-Napoca și Timișoara au găzduit acest eveniment. 
Țara noastră are cele mai multe orașe participante la 
Viva Europa 2010, după țara gazdă, Spania. 
Evenimentul a fost organizat de Parlamentul 
European și de Consiliul Uniunii Europene.  
SSuurrssăă::  wwwwww..pprriimmaarriiaappiitteessttii..rroo  

  

                                                                          ◊◊  
  

  

  
  

CCeeaa  mmaaii  mmaarree  iinnvveessttiiţţiiee  îînn  ccoonnssttrruuccţţiiii  ddee  dduuppăă  ’’9900  

SSaaiinntt--GGoobbaaiinn  ccoonnttiinnuuăă  iinnvveessttiiţţiiiillee  îînn  ffaabbrriiccaa  ddee  llaa  

CCăăllăărraaşşii  şşii  ttrreeccee  llaa  ssttiiccllee  ccuu  ccoonnttrrooll  ssoollaarr  ssaauu  

aannttiirreefflleexxiivvee  
 

 Cea mai mare investiţie de la zero din sectorul 
construcţiilor de după '90, fabrica de sticlă de Călăraşi 
realizată de grupul francez Saint-Gobain, cu afaceri 
anuale de 37,7 mld. euro, va fi extinsă în următorii ani, 
targetul colosului francez fiind ca pe termen mediu 
platforma să devină una dintre cele mai importante 
centre de producţie ale grupului francez în Europa. 

Ovidiu Păscuţiu, director general Saint-Gobain Glass România 
 

Francezii nu au dorit să facă publice 
investiţiile din următorii ani, însă au declarat că vor 
continua dezvoltarea unităţii de producţie de la 
Călăraşi. După investiţii de 130 milioane de euro în 
ultimii patru ani, Saint-Gobain va mai aloca anul 
acesta încă 6 milioane de euro pentru construirea 
unei linii de producţie a sticlei laminate, iar extinderea 
fabricii nu se va opri aici. 

„Planurile companiei pe termen scurt şi mediu 
vizează pe de o parte consolidarea poziţiei pe piaţa 
naţională, iar pe de altă parte dezvoltarea în 
continuare a platformei din Călăraşi ca un centru 
european de producţie al Saint-Gobain Glass, 
extinderea operaţiunilor şi atacarea poziţiei de lider pe 
întreaga regiune", a declarat Ovidiu Păscuţiu, 
directorul general al Saint-Gobain Glass România. 
Fabrica întinsă pe o suprafaţă de 80 de hectare a 
ajuns în trei ani de zile să producă de la simpla sticlă 

ȘȘȘTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEȚȚȚEEE   
JJJuuudddeeeţţţuuulll    AAARRRGGGEEEȘȘȘ    

JJJuuudddeeeţţţuuulll    CCCĂĂĂLLLĂĂĂRRRAAAȘȘȘ III    
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float (pentru construcţii) până la cele cu control solar 
(care controlează aportul de căldură) sau emisivitate 
redusă (reflectă razele soarelui în afara clădirii). 
Francezii exportă deja circa 30% din producţia de la 
Călăraşi în ţări precum Serbia, Bulgaria, Moldova, 
Grecia sau Turcia, dar şi în Egipt sau Liban. 
 

PPoorrnneesscc  iinnvveessttiiţţiiii  ddee  66  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo  
 

Planurile pentru construirea unei fabrici la 
Călăraşi au fost făcute publice încă din toamna lui 
2004, iar trei ani mai târziu era finalizată prima 
investiţie de 100 milioane de euro în producţia de 
sticlă float (pentru construcţii), ulterior fiind majorată 
cu încă 30 de milioane de euro prin instalarea în 2008 
a unei linii de acoperiri metalice, denumită coater. În 
fabrică lucrează în prezent 250 de angajaţi şi are o 
capacitate de producţie de 600 de tone pe zi. Dacă în 
februarie 2007 Saint-Gobain Glass a început 
producţia de la Călăraşi cu sticlă float clară şi sticlă 
colorată, începând din 2009 francezii produc şi sticle 
cu proprietăţi speciale de control solar şi cu joasă 
emisivitate, iar în 2010 vor începe să producă sticle 
antireflex. 

Compania va începe anul acesta o investiţie 
în valoare de 6 milioane de euro în construirea unei 
linii de producţie a sticlei laminate, iar lucrările de 
construcţie vor demara în a doua jumătate a anului, 
noua linie urmând să fie operaţională la mijlocul anului 
2011. 

Sticla laminată oferă ulterior protecţie la 
accidente, reduce aproape de zero radiaţiile 
ultraviolete şi are mai multe aplicaţii decorative. Noua 
capacitate de producţie de sticlă laminată va ajunge la 
două milioane de metri pătraţi anual, iar procesul 
tehnologic va consta în asamblarea a două foi de 
sticlă float (ce sunt deja produse la fabrica din 
Călăraşi) prin intermediul unei folii de polivinilbutiral 
(PVB). 

„Extinderea continuă a gamelor de produse 
este un punct cheie al strategiei noastre în regiune. 
Am lansat numeroase sticle noi cu proprietăţi speciale 
de control solar în 2009, produse la fabrica noastră de 
la Călăraşi, destinate sectorului rezidenţial şi al 
clădirilor de birouri", afirmă Păscuţiu. 
 

VVâânnzzăărriillee  aauu  ssttaaggnnaatt  
 

Saint-Gobain Glass România a realizat anul 
trecut la nivel regional vânzări valorice similare celor 
din 2008, pe fondul creşterii volumelor de vânzări 
regionale. Potrivit datelor publicate la Ministerul 
Finanţelor, compania a realizat la sfârşitul lui 2008 
afaceri de 72,1 milioane de euro. 

Grupul Saint-Gobain a realizat în 2009 pe 
piaţa românească o cifră de afaceri totală de 166 
milioane de euro cu cele nouă firme prin care este 
activ, în scădere cu 11% faţă de anul precedent. 
Francezii au investit în ultimii patru ani peste 230 
milioane de euro pe piaţa locală în dezvoltarea 

companiilor Saint-Gobain Construction Products 
România (fosta Rigips România), Saint-Gobain Glass, 
Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Conducte, Saint-
Gobain Abrazivi, Saint-Gobain Weber, Saint-Gobain 
Brodrene Dahl, Ventistal Marine şi MTI Impex. 

(Cătălin Lupoaie) 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..iinnffooppoorrttaall..rroo//pprreessaa~~iinnffoo--11777777116688..hhttmmll??uuttmm__mmeeddiiuumm  

==eemmaaiill&&uuttmm__ssoouurrccee==iinnffooppoorrttaall__nneewwsslleetttteerr&&uuttmm__ccoonntteenntt==nneewwsslleetttteerr  

 

◊◊  
 

  

CCaammppaanniiee  ddee  iinnffoorrmmaarree  ppeennttrruu  

mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerrii  
 

S-a încheiat campania de informare a 
reprezentanţilor microîntreprinderilor dâmboviţene cu 
privire la absorbţia fondurilor europene 
nerambursabile. Acţiunea derulată în oraşele Titu, 
Găeşti, Pucioasa, Moreni şi Târgovişte a fost iniţiată 
de conducerea Consiliului Judeţean Dâmbovița, 
concretizând astfel intenţia anunţată de preşedintele 
Florin Popescu, cu ocazia sesiunii de informare din 26 
mai adresată reprezentanţilor mass-media din 
regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, desfăşurată la 
Hotelul Dâmboviţa din Târgovişte. În cadrul 
evenimentului din 26 mai, preşedintele CJ Dâmbovița 
a accentuat ideea sprijinirii întreprinzătorilor care vor 
să acceseze fonduri pentru dezvoltarea afacerilor lor, 
demarând la scurt 
timp campania de 
informare propriu-
zisă în colaborare 
cu Oficiul Teri-
torial al Întreprin-
derilor Mici şi Mij-
locii şi Cooperaţie 
Târgovişte şi Biro-
ul Judeţean al 
ADR Sud Munte-
nia. 

Organizatorii sesiunii de informare privind 
accesarea de fonduri europene nerambursabile prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” şi-au 
propus să vină în întâmpinarea potenţialilor 
dezvoltatori din sfera microîntreprinderilor, făcând 
cunoscute ultimele modificări privind depunerea de 
proiecte cu posibilitate de finanţare nerambursabilă 
100%. 

Întreprinzătorii dâmboviţeni au dat curs 
invitaţiei lansate de CJ Dâmbovița şi au participat activ 
la aceste întâlniri menite să încurajeze mediul de 
afaceri în accesarea de fonduri europene. Municipiul 
Târgovişte a fost gazda ultimei întruniri cu mediul de 

JJJuuudddeeeţţţuuulll    DDDÂÂÂMMMBBBOOOVVVIIIȚȚȚAAA   
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afaceri, eveniment la care a fost prezent şi 
vicepreşedintele Consiliului județean Marin 
Antonescu. Reprezentantul conducerii CJ Dâmbovița 
a subliniat necesitatea încurajării mediului 
investiţional, în coroborare cu scăderea cheltuielilor 
publice. De asemenea, vicepreşedintele administraţiei 
județene a accentuat faptul că Dâmboviţa este lider în 
accesarea de fonduri europene în cadrul Programului 
Operaţional Regional. De aceea vicepreședintele 
Marin Antonescu şi-a exprimat încrederea că astfel de 
acţiuni sunt foarte importante pentru încurajarea 
întreprinzătorilor de a profita de oportunităţile oferite 
de fondurile nerambursabile. 
SSuurrssăă::  wwwwww..ccjjdd..rroo  

  

◊◊  
  
  

PPrriimmăărriiaa  GGiiuurrggiiuu  rreedduuccee  ppeerrssoonnaalluull  ccuu  2255%%  
  

Primăria Giurgiu va face o nouă reducere de 
personal de 25%, însemnând 130-150 de angajaţi, a 
anunţat săptămâna trecută primarul municipiului, 
Lucian Iliescu, precizând că autorităţile locale nu mai 
pot plăti salariile din cauză că nu au fost încă 
repartizate sumele de echilibrare. Potrivit primarului 
Lucian Iliescu, angajaţii Primăriei Giurgiu care vor 
rămâne în funcţii ar putea păstra salariul pe care îl au 
din prezent. „Vor fi disponibilizaţi între 130 şi 150 de 
oameni, de la toate direcţiile, altfel nu mai putem să 
plătim pe nimeni. Intenţionez să păstrez acelaşi 
salariu în cazul celor care vor rămâne, nu să-l scad 
cum zice Guvernul. Nu este posibil ca până astăzi, de 
şase luni, noi (autorităţile locale din Giurgiu - n.r.) să 
nu avem buget. Instanţa trebuia să îşi facă datoria şi 
să nu blocheze activitatea primăriilor din Giurgiu”, a 
spus Lucian Iliescu.  

Declaraţiile primarului de Giurgiu vin după ce 
instanţa a dat câştig de cauză Prefecturii judeţului în 
cazul hotărârii Consiliului Judeţean privind 
repartizarea sumelor defalcate pentru echilibrarea 
bugetelor locale, aceasta presupunând ca autorităţile 
judeţene să refacă proiectul respectiv. 

Prefectura Giurgiu a atacat hotărârea în 
contencios-administrativ în aprilie, pe motiv că, înainte 
de aprobarea proiectului menţionat, Consiliul judeţean 
ar fi încălcat transparenţa decizională şi că instituţia n-
ar fi consultat primarii înainte de repartizare.  

Pe de altă parte, secretarul municipiului 
Giurgiu, Petre Roşu, a declarat săptămâna trecută că 
instanţa şi-ar fi depăşit atribuţiile în acest caz, având 
în vedere faptul că autorităţile judeţene au respectat 
toate procedurile, iar instanţa nu are atribuţii pentru a 
judeca modul în care s-au împărţit banii efectiv.  

„Cred că la recurs o asemenea soluţie n-ar 
rezista, iar instanţa şi-a depăşit atribuţiile 
judecătoreşti, pentru că s-au respectat toate 
procedurile. Un recurs la Curtea de Apel înseamnă 

însă trecerea timpului şi, dacă ar fi făcut, ar presupune 
ca banii să ajungă la primării abia la sfârşitul anului", a 
spus Roşu. 

În acelaşi timp, 
preşedintele Consiliului 
Judeţean Giurgiu, 
Dumitru Beianu, a 
declarat recent că cea 
mai bună soluţie este 
aceea de a reface proiectul privind repartizarea 
sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, tocmai 
pentru ca sumele de echilibrare să nu ajungă atât de 
târziu la primari. Marţi primarul municipiului Giurgiu, 
Lucian Iliescu, a declarat că va convoca toţi edilii din 
judeţ, în vederea organizării unui protest împotriva 
prefectului Noruţ Stănişteanu, pe care îl acuză că prin 
atacarea în contencios a proiectului de repartizare a 
sumelor pentru echilibrare a făcut un abuz.    (Mihăiță Grigore) 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ssaappttaammaannaaggiiuurrggiiuuvveeaannaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp//ssttiirrii--

ppoolliittiiccee//22110022--pprriimmrriiaa--ggiiuurrggiiuu--rreedduuccee--ppeerrssoonnaalluull--ccuu--2255  

giu va facnouă reducere de personal de 25%,  

◊◊  
 
 

  

DDeesscchhiiddeerreeaa  ooffiicciiaallăă  aa    

CCeennttrruulluuii  ddee  ffoorrmmaarree  BBIIBBLLIIOONNEETT  
  

Sub genericul BIBLIONET - LUMEA ÎN 
BIBLIOTECA MEA, s-a desfășurat la Biblioteca 
Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa acțiunea 
privind deschiderea oficială a Centrului de formare 
BIBLIONET.  

Programul BIBLIONET în judeţul Ialomiţa se 
desfăşoară sub forma unui parteneriat între IREX 
(International Research and Exchange Board) SUA, 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, 
ANBPR (Asociaţia 
Bibliotecarilor şi 
Bibliotecilor Publice din 
România), Biblioteca 
Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa, 
autorităţile locale şi 
judeţene.  

Scott ANDERSEN, 
Dir. adj. Program BIBLIONET- IREX Romania 

 

 

Acesta este un program ce va facilita tuturor 
cetăţenilor judeţului accesul gratuit la informaţie, prin 
dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne. 
Prin cursurile de formare pentru bibliotecari şi 
tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să 
asigure servicii în comunităţile locale din care fac 
parte. Pentru a-şi atinge acest obiectiv, Biblionet se va 
concentra pe patru componente principale ale 
programului:  

 

JJJuuudddeeeţţţuuulll    GGGIIIUUURRRGGGIIIUUU    

JJJuuudddeeeţţţuuulll    IIIAAALLLOOOMMMIIIȚȚȚAAA   



 
 

15 

 

 Facilitarea accesului public la informație: 
înfiinţarea unei reţele de biblioteci cu calculatoare cu acces public şi 
gratuit; 

 Pregătirea bibliotecarilor din bibliotecile publice:  
- furnizarea de servicii de formare pentru bibliotecari;  
- cursuri de formare în utilizarea calculatorului pentru bibliotecari; 

  Promovarea valorii bibliotecilor pentru comunități; 

 Asigurarea sprijinului guvernamental. 
 

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

◊◊  

  
 

DDrruummuull  VViinnuulluuii  aa  iinnttrraatt  îînnttrr--oo  nnoouuăă  eettaappăă  
 

Drumul Vinului din Prahova, proiect care din 
2002 până acum a atras mii de turişti şi peste 40 de 
milioane de euro, a intrat vineri într-o nouă etapă. În 
baza unei colaborări încheiate cu un cunoscut 
hypermarket, Consiliul judeţean a asigurat desfacerea 
în toată ţara a soiurilor produse de viticultorii incluşi în 
proiect. Ambiţiile nu se limitează însă aici. Dacă nu vin 
turiştii la vin, vine vinul la ei. Aceasta a fost ideea ce a 
stat la baza unei noi etape din istoria de aproape opt 
ani a proiectului Drumul Vinului. Conducerea 
Consiliului judeţean a considerat acest pas necesar 
pentru a promova şi mai puternic podgoriile locale şi 
imaginea judeţului. „Ne aflăm în etapa aducerii 
Drumului Vinului acolo unde se consumă. Dacă vrem 
să scoatem această ţară din necazuri, trebuie să-i 
creăm valoare adăugată, care să rămână în ţară. 
Produsul - care a însemnat replantări de vii, aducerea 
infrastructurii la parametri în zonele respective, 
refacerea combinatelor care produceau vinuri şi 
aducerea la parametri europeni cu aproximativ 42 de 
milioane de euro câştigaţi de fonduri europene de 
Consiliul judeţean şi de producători - vine astăzi într-o 
mare reţea de magazine”, a declarat Mircea Cosma, 
preşedintele Consiliului judeţean, cel care a lansat 
acest proiect în 2002.  

Drumul 
Vinului a fost 
lansat în 2002 în 
Prahova ca 
proiect-pilot şi 
ulterior preluat şi 
în alte judeţe. El 
reeditează un 
segment dintr-o 
rută străveche 
pe care romanii o foloseau pentru a transporta vinul 
prin Europa. Drumul tranzitează 13 localităţi din judeţ, 
printre care Urlaţi, Ceptura, Valea Călugărească şi 
Tohani, recunoscute pentru podgorii şi crame. 
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..tteelleeggrraaffuullddeepprraahhoovvaa..rroo//ppllooiieessttii//aaddmmiinniissttrraattiiee//55220077--

DDrruummuull--VViinnuulluuii--aa--iinnttrraatt--iinnttrr--oo--nnoouuaa--eettaappaa  
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LLiivviiuu  DDrraaggnneeaa::  „„IInnvveessttiittoorriiii  cchhiinneezzii,,  oo  

şşaannssăă  ppeennttrruu  jjuuddeeţţuull  TTeelleeoorrmmaann””  
 

Atragerea investitorilor din China în judeţul 
Teleorman reprezintă o şansă extraordinară pentru 
dezvoltarea economico-socială a zonei, în condiţiile în 
care nu se poate beneficia de fonduri publice şi de 
finanţări europene, „blocate de incompetenţa 
Guvernului", iar alţi investitori nu s-au arătat prea 
interesaţi de această zonă, consideră preşedintele 
Consiliului judeţean, Liviu Dragnea.  

Acesta a declarat, 
după încheierea vizitei oficiale 
în judeţ a unei delegaţii din 
Provincia Anhui din China, că 
s-au stabilit paşi pentru 
începerea acţiunilor ce vizează 
înfrăţirea între cele două 
structuri teritorial-
administrative, o ast-fel de 
relaţie putând asigura 
perspective de colaborare 
bilaterală mai ales pe termen mediu şi lung. Potrivit 
sursei citate, pe parcursul discuţiilor cu delegaţia 
chineză, condusă de viceguvernatorul Provinciei 
Anhiu, Ni Fake, s-au conturat posibilităţi de cooperare 
în domenii de activitate diverse, cum ar fi agricultura şi 
industria alimentară, comerţul, protecţia mediului, 
producerea de energii alternative, educaţia şi cultura.  

Oaspeţii din China s-au arătat interesaţi de 
participarea la realizarea a două mari investiţii, cum 
sunt Hidrocentrala de la Islaz şi Autostrada Sudului, la 
amenajarea parcurilor industriale Alexandria şi Turnu 
Măgurele sau la construirea unui complex comercial 
care să asigure produse pentru mai multe judeţe, dar 
şi pentru oraşele bulgăreşti de pe celălalt mal al 
Dunării, a precizat Dragnea.  

Delegaţia din China, din care au făcut parte 
autorităţi, specialişti în reţele urbane de apă şi 
canalizare, dar şi oameni de afaceri, a vizitat mai 
multe obiective şi zone ce pot constitui oportunităţi de 
investiţii şi a purtat discuţii cu primarii din Alexandria şi 
Turnu Măgurele. Provincia Anhui este aşezată în estul 
Chinei şi are o populaţie de circa 68 de milioane de 
locuitori. Din punct de vedere economic, ea reprezintă 
o zonă industrială puternic dezvoltată şi dispune de un 
potenţial agricol deosebit, având cea mai mare 
contribuţie la producţia de cereale şi bumbac. În urmă 
cu aproximativ trei săptămâni, preşedintele Liviu 
Dragnea a vizitat China cu scopul atragerii capitalului 
şi a investitorilor din această ţară asiatică în judeţul 
din sudul României.  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3311774499  
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Sediul central CĂLĂRAȘI 

Adresă: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 cod 910019, 
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 Independentei, 
nr. 1, et. IV, cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
Tel.: 0245/220.647 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Biroul Judeţean IALOMIŢA 

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, B-dul 
Chimiei, nr. 13-15, et. II, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa 
Tel.: 0243/234.806 
Fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 
Biroul Judeţean GIURGIU 

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul 
Mihai Viteazu, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax: 0246/215.271 
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean PRAHOVA 

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Prahova, sediul 
Consiliului Judeţean Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, 
cam. 626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova 
Tel.: 0244/595.594 
Fax: 0244/595.594 
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean TELEORMAN 

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Teleorman, 
sediul Consiliului Judeţean Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, 
parter, mun. Alexandria, jud. Teleorman 
Tel.: 0247/311.201, int. 358 
Fax: 0247/312.494 
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro 

DDaattee  CCoonnttaacctt  AAggeennţţ iiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă   SSuudd  MMuunntteenniiaa  

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuu nnii ccaarree 
 

Daniela TRAIAN - Șef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU, Diana NEAGU, Liviu Georgian OLTENACU - Sediul central Călăraşi 
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AADDRR    SSuudd  MMuunntteenniiaa  rreeaalliizzeeaazzăă  ssăăppttăămmâânnaall  uunn  nneewwsslleetttteerr  eelleeccttrroonniicc  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  ,,  mmaatteerriiaall  ccuu  iinnffoorrmmaațțiiii  pprrooaassppeettee  ddeesspprree  

aaccttiivviittăățțiillee  ddeerruullaattee  ddee  ccăăttrree  AAggeennțțiiee  șșii  ddee  ccăăttrree  MMiinniisstteerruull  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  șșii  TTuurriissmmuulluuii,,  îînn  vveeddeerreeaa    pprroommoovvăărriiii  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraațțiioonnaall  

RReeggiioonnaall  22000077  ––  22001133..  PPee  llâânnggăă  aacceessttee  nnoouuttăățții,,  ssee  ddoorreeșșttee  iinnffoorrmmaarreeaa  ppuubblliiccuulluuii  țțiinnttăă  ddeesspprree  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  mmeemmbbrree  aallee  RReețțeelleeii  ddee  

IInnffoorrmmaarree  RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa  șșii  ddeesspprree  cceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  eevveenniimmeennttee  oorrggaanniizzaattee  ddee  aacceesstteeaa  îînn  jjuuddeețțeellee  rreeggiiuunniiii..  

ÎÎnn  aacceesstt  sseennss,,  AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  vvăă  ooffeerrăă  ooccaazziiaa  ddee  aa  vvăă  pprroommoovvaa,,  îînn  ffiieeccaarree  ssăăppttăămmâânnăă,,  iinnssttiittuuțțiiaa  șșii  aaccttiivviittăățțiillee  ppee  ccaarree  dduummnneeaavvooaassttrrăă  llee  

ddeessffăășșuurraațții..  ÎÎnn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  ssuunntteețții  iinntteerreessaațții  ddee  pprroommoovvaarreeaa  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””,,  vvăă  rruuggăămm  ssăă  nnee  ttrraannssmmiitteețții  uunn  ssccuurrtt  

mmaatteerriiaall  ddee  iinnffoorrmmaarree  ((mmaaxxiimm  11..550000  ddee  ccaarraacctteerree  ccuu  ttoott  ccuu  ssppaațțiiii)),,  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  22  ppoozzee,,  cceell  ttâârrzziiuu  ppâânnăă  vviinneerrii,,  llaa  oorraa  99::0000,,    

aacceessttaa  uurrmmâânndd  ssăă  ffiiee  pprreelluuaatt  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  ssăăppttăămmâânniiii  uurrmmăăttooaarree..  

MMaatteerriiaalleellee  ddee  iinnffoorrmmaarree  vvoorr  ffii  ttrraannssmmiissee  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..    

PPeennttrruu  iinnffoorrmmaațțiiii  ssuupplliimmeennttaarree  vvăă  rruuggăămm  ssăă  ccoonnttaaccttaațții  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677..  

NNeewwsslleetttteerr--uull  vvaa  ffii  ppuubblliiccaatt  ppee  ssiittee--uull  AAggeennțțiieeii  ––  wwwwww..aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo  șșii  vvaa  ffii  ddiissttrriibbuuiitt  eelleeccttrroonniicc  ssăăppttăămmâânnaall  ttuuttuurroorr  mmeemmbbrriilloorr  RReețțeelleeii  ddee  IInnffoorrmmaarree  

RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  CCoonnssiilliiiilloorr  jjuuddeețțeennee  șșii  llooccaallee  ddiinn  rreeggiiuunnee,,    

MMiinniisstteerruulluuii  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  șșii  TTuurriissmmuulluuii,,  rreepprreezzeennttaannțțiilloorr  mmaassss--mmeeddiiaa  ddee  llaa  nniivveelluull  rreeggiiuunniiii  SSuudd  MMuunntteenniiaa  

  șșii  ssiittee--uurriilloorr  ddeeddiiccaattee  ((ppoorrttaalluurriilloorr  ddee  șșttiirrii  eeccoonnoommiiccee)).. 
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