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IInnffoo  RReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa      
  

 
 

  IInnffoo  EEvveenniimmeennttee  
 
 
 

 Seminarii de informare și instruire pentru 
accesarea fondurilor Regio pentru mediul de 
afaceri (Călărași, Slobozia) 
 

 

 Ședința Comisiei de Dialog Social (Călărași, 
23 iunie 2010) 
 

 

 Seminarul „Oportunitatea reorganizării 
administrativ-teritoriale a României în plan 
regional” (București, 24 iunie 2010) 
 

 

 Inaugurarea Biroului de Fonduri Europene din 
Călărași (Călărași, 25 iunie 2010) 
 
 

    Forumul Comunicatorilor REGIO/ Premierea  
primului proiect de infrastructură reabilitat cu fonduri 
Regio! (Târgu Mureş, 24 -26 iunie 2010) 
 
 

 

  IInnffoo  RReeggiioo 
 

 

    110000%%  ffiinnaannțțaarree  nneerraammbbuurrssaabbiillăă  pentru 
dezvoltarea microîntreprinderilor prin Regio!  
  

  NNoouull  GGhhiidd  aall  SSoolliicciittaannttuulluuii pentru Domeniul 
major de intervenție 1.1 „Poli de creștere”  
 

 Situația proiectelor depuse în cadrul REGIO 
 

 

  IInnffooPPrreessaa 
 

 
 

 

 

   Revista presei 
 
 

  ȘȘttiirrii  ddiinn  jjuuddeețțee  
 

AArrggeeșș:: Cine nu e în A.D.I.A. nu va avea apă şi canalizare 
 

 

CCăăllăărraașșii:: Proiectul de gestionare a deşeurilor 
din Oltenița, la final de implementare 
 

 

DDââmmbboovviițțaa:: Reabilitarea rețelei de apă, o 
prioritate pentru edilul oraşului Fieni 
 

 

GGiiuurrggiiuu:: Al treilea modul SMURD înființat în județ 
 

IIaalloommiițțaa:: Asociația comunelor din România s-a 
reunit la Țăndărei 
 

 

PPrraahhoovvaa:: Reabilitarea infrastructurii de turism 
în stațiunea Slănic Prahova 
 

 

TTeelleeoorrmmaann:: Modernizarea drumurilor județene 

 
 

SSeemmiinnaarriiii  ddee  iinnffoorrmmaarree  șșii  iinnssttrruuiirree    

ppeennttrruu  aacccceessaarreeaa  ffoonndduurriilloorr  RReeggiioo  

  ppeennttrruu  mmeeddiiuull  ddee  aaffaacceerrii    
  

           

În luna  iunie  2010, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
organizează o caravană de informare în 
județele regiunii cu scopul de a promova 
oportunitățile de finanțare din 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 
importanță regională şi locală” și 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. 

 

   2222  iiuunniiee,,   CCăă llăă rraa șș ii   
 

 În data de 22 iunie 2010, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
organizat la Călărași, în sala mare de ședințe a 
Consiliului județean, un seminar de informare 
și instruire pentru potențialii beneficiari de 
fonduri nerambursabile Regio pentru mediul 
de afaceri din județ.  

Sala mare de ședințe a Consiliului Județean Călăraşi,  22 iunie 2010 

 

  La acest eveniment au participat 
reprezentanți ai administrației locale, ai 
instituțiilor deconcentrate, ai organismelor 
intermediare pentru alte programe cu 
finanțare nerambursabilă, precum și 
reprezentanți ai mediului de afaceri din 
județul Călărași. 

În prima parte a seminarului s-a 
prezentat stadiul proiectelor depuse la sediul 
ADR Sud Muntenia pentru a obține finanțare 
nerambursabilă din Regio. Ulterior s-au oferit 
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informații despre oportunitățile de finanțare 
din Axa priortară 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local”, 
Domeniile majore de intervenție 4.1 
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanță regională 
şi locală” și 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”. 

Cu această ocazie, reprezentanții 
Oficiului Teritorial pentru Întreprinderile Mici și 
Mijlocii și Cooperație Ploiești au prezentat 
programe cu finanțare de la bugetul statului, și 
anume: Programul de dezvotare şi modernizare 
a activităților de comercializare a produselor şi 
serviciilor de piață 2010; Programul național 
multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru 
susținerea meşteşugurilor şi artizanatului; 
Programul național multianual pe perioada 
2005-2011 pentru dezvoltarea culturii 
antreprenoriale în rândul femeilor manager din 
sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii; 
Programul național multianual pe perioada 
2002-2012 de înființare şi dezvoltare de 
incubatoare tehnologice şi de afaceri; Programul 
pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în 
rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la 
finanțare - START 2010. 

În cadrul acestui seminar, reprezentan-
tul CEC Bank Călărași, doamna Dragomirescu 
Rodica, ofițer Relații publice, a înaintat o 
propunere de colaborare în vederea sprijinirii 
dezvoltării microîntreprinderilor din județ. În 
acest sens, în data de 25 iunie va inaugura 
Biroul de Fonduri europene în cadrul sucursalei 
Călărași a CEC Bank. 
 

   2233   iiuunniiee,,   SS lloobboozz ii aa ,,   jjuudd..   II aa ll oommii țțaa   
 

În data de 23 iunie 2010, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat 
cel de-al treilea seminar de informare și 
instruire a potențialilor beneficiari de fonduri 
europene nerambursabile prin Regio, pentru 
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, 
eveniment ce face parte din caravana de 
informare Regio pentru luna iunie.  

Întâlnirea de lucru a fost organizată la 
Slobozia, în sala de ședințe a Centrului Cultural 
„Ionel Perlea”, la care au fost prezenți peste 30 
de participanți, printre care amintim: 
reprezentanți ai Primăriei Municipiului Slobozia, 
ai Oficiului Teritorial pentru Întreprinderile Mici 
și Mijlocii și Cooperație Ploiești – Filiala 

Ialomița, ai presei locale, precum și 
reprezentanți de societăți comerciale din județ.  

Sala de ședințe a Centrului Cultural „Ionel Perlea” Slobozia, 23 iunie 2010 
 

Scopul organizării acestui seminar a fost 
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”. 

În cadrul acestui eveniment, Liviu Mușat, 
directorul ADR Sud Muntenia, a făcut o scurtă 
trecere în revistă a situației proiectelor depuse 
la sediul Agenției pentru a obține fonduri 
nerambursabile Regio. Totodată a vorbit 
participanților despre importanța accesării în 
întregime a fondurilor alocate regiunii noastre 
pentru dezvoltarea mediului de afaceri, sector 
care are foarte mult de suferit din cauza crizei 
financiare.  

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia 
 

Experții Biroului Județean Ialomița au 
prezentat cu această ocazie oportunitățile de 
finanțare Regio pentru mediul de afaceri. Astfel 
s-au oferit informații de specialitate despre 
tipul de activități eligibile, cheltuieli eligibile, 
criteriile de evaluare şi selecție a cererilor de 
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finanțare, circuitul cererilor de finanțare şi, nu 
în ultimul rând, despre prioritățile în 
implementarea proiectelor. 

In continuare, reprezentanții Oficiului 
Teritorial pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii 
și Cooperație Ploiești – Filiala Ialomița au 
prezentat oportunitățile de finanțare din 
programele cu finanțare nerambursabilă de la 
bugetul statului: scheme de finanțare, rigorile 
de completare a cererii de finanțare și criteriile 
de eligibilitate ale solicitantului. 

            · 
SSccooppuull  oorrggaanniizzăărriiii  aacceesstteeii  rruunnddee  ddee  sseemmiinnaarriiii  

ddee  iinnffoorrmmaarree  eessttee  ddee  aa  îînnccuurraajjaa  pprroocceessuull  ddee  

ddeeppuunneerree  ddee  pprrooiieeccttee  eelliiggiibbiillee  pprriinn  ccaarree  ssee  ppoott  

oobbțțiinnee  ffoonndduurrii  eeuurrooppeennee  nneerraammbbuurrssaabbiillee  RReeggiioo  

ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa  ssttrruuccttuurriilloorr  ddee  sspprriijjiinniirree  aa  

aaffaacceerriilloorr  șșii  aa  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr..    
Pentru 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), solicitanții 
eligibili sunt autoritățile 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 finanțare 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. 
Activitățile eligibile ce pot fi finanțate 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 dezvoltării 
microîntreprinderilor” (alocare regională 28,47 
mil. euro), acesta va finanța proiecte care pot avea 
următoarele obiective:  

 Achiziționarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne 
pentru activitatea de producție, prestare servicii, construcții a 
microîntreprinderii; 

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

 Construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de 
producție/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 intervenție 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor” s-a publicat în 
data de 2 noiembrie 2009, iar cererile de finanțare 
pot fi depuse continuu, în condițiile precizate în 
ghid, din data de 23 noiembrie 2009.  
 

Documentele sus-menționate 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. 

  

  
 

ȘȘeeddiinnțțaa  CCoommiissiieeii  ddee  DDiiaalloogg  SSoocciiaall  
 – Călărași, 23 iunie 2010 -  

 

  

În data de 23 iunie 2010, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
fost invitată de către Instituția Prefectului 
Județul Călăraşi pentru a prezenta 
oportunitățile de finanțare din cadrul 
Programului Operațional Regional 2007 – 
2013. La întrunire au participat atât parteneri 
din rândul administrației publice locale și 
județene, cât și reprezentanți ai 
patronatelor, ai sindicatelor, precum și 
diverși agenți economici din județul Călărași. 

Evenimentul s-a desfășurat în sala de 
şedință a Instituției Prefectului Județul 
Călăraşi. În cadrul subiectelor ce au fost 
dezbătute au fost abordate problemele reale 
cu care se confruntă agenții economici. Astfel 
temele de discuție ce au făcut obiectul 
acestui seminar au fost: 

1. Atragerea firmelor din județul 
Călăraşi la şedințele Comisiei de Dialog Social 
pentru aflarea problemelor reale cu care se 
confruntă; 

2. Identificarea de soluții de sprijinire 
din partea administrației publice locale 
pentru agenții economici. 

 

În cadrul acestui eveniment, experții 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia au oferit informații de specialitate 
potențialilor beneficiari despre modalitatea 
de accesare a fondurilor nerambursabile prin 
Programul Operațional Regional 2007 – 2013, 

http://www.inforegio.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro/
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Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local”, DMI 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. 
Totodată invitații au aflat informații utile 
despre tipul de activități eligibile, cheltuieli 
eligibile, criteriile de evaluare şi selecție a 
cererilor de finanțare, circuitul cererilor de 
finanțare şi, nu în ultimul rând, despre 
prioritățile în implementarea proiectelor. 

 
  

  
  

  

SSeemmiinnaarruull  „„OOppoorrttuunniittaatteeaa  rreeoorrggaanniizzăărriiii  

aaddmmiinniissttrraattiivv--tteerriittoorriiaallee  aa  RRoommâânniieeii  îînn  

ppllaann  rreeggiioonnaall””    
- București, 24 iunie 2010 - 

 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, prin directorul adjunct al 
Direcției Dezvoltare, Mircea Enescu, a 
participat în data de 24 iunie a.c. la Palatul 
Parlamentului, la seminarul cu tema 
„Oportunitatea reorganizării administrativ-
teritoriale a României în plan regional”, 
organizat la inițiativa domnului senator Petru 
Filip, preşedintele Comisiei de pentru 
Administrație Publică, Organizarea 
Teritoriului și Protecția Mediului din cadrul 
Senatului României, cu sprijinul colegilor 
senatori Traian Igaş şi Anca Boagiu, 
vicepreşedinte al Senatului. 

Sursă: http://www.mdrl.ro/_albume/seminar_senat/index.html 
 

Prezența premierului României, Emil 
Boc, a miniştrilor Afacerilor Externe, 
Administrației şi Internelor, Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, a Preşedintelui şi 
Vicepreşedintelui Senatului, a unor Consilii 
județene, a Agențiilor pentru dezvoltare 
regională şi a numeroşilor ambasadori şi 
reprezentanți ai societății civile a dovedit 

faptul că această temă este una de 
importanță majoră pentru România. 

Seminarul a fost structurat pe trei 
paliere majore privind oportunitatea 
reorganizării administrativ-teritoriale a 
României în plan regional, experiențele 
europene ale statelor ce au aderat recent la 
Uniunea Europeană şi modelul francez, despre 
care a vorbit E.S. Ambasadorul Franței la 
Bucureşti, domnul Henri Paul. Cel de-al 
treilea panel de discuții s-a axat în jurul 
realității actuale a României privind 
organizarea administrativ-teritorială în 
contextul regionalizării. 

Sursă: http://www.mdrl.ro/_albume/seminar_senat/index.html 
 

Principalii decidenți politici ai 
României agreează o reorganizare teritorial-
administrativă a României care să cuprindă un 
nivel al regiunilor. Apartenența României la 
Uniunea Europeană şi efortul de modernizare 
a statului reclamă în prezent o asemenea 
organizare. 

La acest eveniment au participat din 
partea regiunii de dezvoltare Sud Muntenia 
președintele Consiliului Județean Teleorman, 
Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului 
Județean Dâmbovița, Florin Popescu, și 
președintele Consiliului Județean Prahova, 
Mircea Cosma, care a susținut o alocuțiune cu 
privire la reorganizarea administrativ-
teritorială a României.  

Președintele Mircea Cosma a declarat 
că trebuie ținut cont de întreaga concepție a 
dezvoltării armonioase a teritoriului național, 
în spiritul tradițiilor, culturilor, obiceiurilor 
noastre și mai ales a particularităților istorice 
pe care le are. Domnia sa a apreciat, luând 
exemplul Spaniei, că ar trebui desființată 

http://www.mdrl.ro/_albume/seminar_senat/index.html
http://www.mdrl.ro/_albume/seminar_senat/index.html
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Instituția Prefectului, deoarece este un 
organism ce „nu își mai găsește viabilitatea 
într-un sistem democratic și să introducem un 
delegat guvernamental care să răspundă de 
problemele legate direct de atribuțiile 
centrale ale statului, Poliție, Inspectoratele 
pentru situații de urgență și, eventual, o 
corelare și armonizare a activităților 
juridice”.  

Totodată, președintele Mircea Cosma a 
declarat că „trebuie intensificată cooperarea 
transfrontalieră cu regiunile din jurul 
României pentru armonizarea și eliminarea 
anumitor reticențe de ordin istoric și 
cultural”. Domnia sa a susținut de asemenea 
că este foarte importantă păstrarea regiunilor 
de dezvoltare, dar și dezvoltarea unor regiuni 
experimentale pentru gospodărirea, în 
comun, a regiunilor de deal și munte ce nu 
vor fi incluse în strategia Dunării: „Europa 
este organizată și în asociații ale regiunilor 
care se ocupă de munți și de aceea dorim să 
facem un efort accelerat în păstrarea 
regiunilor de dezvoltare, dacă nu vom putea 
face o reformă administrativă. Să dezvoltăm 
niște regiuni de dezvoltare experimentale 
pentru gospodărirea, în comun, a regiunilor 
de deal și munte ce nu vor fi incluse în 
strategia Dunării și vă propun ca județele 
Prahova, Brașov și Covasna să constituie prima 
regiune de dezvoltare, de valorificare, în 
comun, a potențialului turistic, de construire 
a culoarului de autostradă, de participare la 
trenul de mare viteză și asortarea rezervelor 
de apă. Se mai poate lucra pe o regiune de 
dezvoltare compusă din județele Botoșani, 
Iași și Vaslui care să se despartă de Bacău și 
Neamț și să constituie cea mai puternică 
regiune transfrontalieră spre est, așa cum 
Galați împreună cu Tulcea și Brăila să 
constituie o altă regiune transfrontalieră 
puternică. Sunt împotriva oricăror regiuni pe 
criterii etnice și împotriva împărțirii României 
pe regiuni administrative pe vechile provincii 
istorice.” 

 

Ministrul  Dezvoltării Regionale și 
Turismului, doamna Elena Udrea, a declarat 
în cadrul seminarului că nu există un model 
european de organizare administrativ-
teritorială la nivel regional care să fie 

universal valabil, dar se poate identifica un 
set de principii de luat în considerare: 
subsidiaritate, eficiență, responsabilitate, 
democrație și bună guvernanță.  

Totodată, ministrul Dezvoltării 
Regionale și Turismului a subliniat 
importanța, pentru România, a finalizării unui 
document strategic privind dezvoltarea 
teritorială, care să asigure îmbunătătirea 
coordonării politicilor sectoriale, coerența 
politicilor europene și naționale, prin 
stabilirea unor obiective strategice integrate, 
a unor proiecte teritoriale majore, care să 
urmărească o viziune clară de ansamblu. 

 
 

  

IInnaauugguurraarreeaa  BBiirroouulluuii  ddee  FFoonndduurrii  EEuurrooppeennee    

SSuuccuurrssaallaa  CCăăllăărraașșii  aa  CCEECC  BBaannkk  
 - Călărași, 25 iunie 2010 -  

 

 

În data de 25 iune 2010, la Călăraşi s-a 
inaugurat Biroul de Fonduri Europene al CEC 
Bank. La eveniment au participat 
vicepreşedintele CEC Bank România, Mirela 
Iovu, directorul Sucursalei Călăraşi a CEC 
Bank, Victorița Baicu, reprezentanți ai ADR 
Sud Muntenia, oameni de afaceri și oficialități 
județene. 

Sursă: http://www.dincalarasi.ro/cec-bank-calarasi-a-inaugurat-biroul-de-fonduri-europene/2010/06/ 
 

Prin intermediul acestui Birou, CEC 
Bank va acorda îndrumare, va promova și va 
vinde produsele de creditare pentru 
accesarea de fonduri europene celor 
interesați care au nevoie de cofinanțare. În 
perioada imediat următoare, în toate 
sucursalele CEC Bank din țară se vor deschide 

http://www.dincalarasi.ro/cec-bank-calarasi-a-inaugurat-biroul-de-fonduri-europene/2010/06/
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astfel de birouri pentru accesarea de fonduri 
europene. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a fost invitată la acest 
eveniment pentru a prezenta oportunitățile 
de finanțare din Programul Operațional 
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4 
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local”, Domeniul major de 
intervenție 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”. 

Vicepreședintele CEC Bank, Mirela 
Iovu, a declarat că „prin lansarea celor 42 de 
Birouri Fonduri Europene (amplasate în 
fiecare sucursală județeană, Sucursala 
Municipiului București și unitatea pilot din 
Calea Victoriei, București) în care își vor 
desfășura activitatea nu mai puțin de 48 de 
consilieri fonduri europene, la care se adaugă 
și șase coordonatori din Centrala Băncii, CEC 
Bank nu asigură nu numai cofinanțarea pentru 
proiectele cu fonduri europene prin crearea 
unor produse dedicate, ci și consiliere despre 
cum poți accesa programele operaționale 
susținute din instrumente structurale și din 
fondurile destinate agriculturii.” Domnia sa a 
menționat că îi invită pe toți partenerii, 
clienții și potențialii clienți să se adreseze 
înainte de depunerea cererii de finanțare și 
de semnarea contractului cu Autoritatea de 
Management, pentru a analiza și dimensiona 
valoarea proiectului în mod corect și pentru 
a-l face bancabil.” 

Birorurile de Fonduri Europene vor fi 
într-o permanentă legătură cu Autoritățile de 
Management și Organismele Intermediare și 
reprezentanțele lor din teritoriu. 

 
  

FFoorruummuull  CCoommuunniiccaattoorriilloorr  RREEGGIIOO    
 - Târgu-Mureş, 24 - 26 iunie 2010 - 

 

 

Autoritatea de Management a 
Programului Operațional Regional (AM POR) 
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a organizat în perioada 24 – 26 
iunie 2010 Forumul Comunicatorilor REGIO, ce 
a avut loc la Târgu-Mureş. 

La acest eveniment au participat 
reprezentanți ai Agențiilor pentru dezvoltare 
regională și ai Rețelelor de informare create 

la nivelul fiecărei regiuni din țară. Absorbția 
fondurilor europene şi a fondurilor naționale 
este unul dintre obiectivele prioritare ale 
Guvernului României în anul 2010. După 
ultimele informații din mass-media, 
Programul Operațional Regional se află în 
topul celor şapte programe naționale ce se 
derulează cu fonduri europene 
nerambursabile, înregistrând în luna mai cea 
mai mare creştere a gradului de absorbție.  

Astfel, dacă la sfârşitul lunii aprilie, 
gradul de absorbție în cadrul POR era de 
16,66%, la 31 mai acesta ajusese la 18,36%. 
Având certitudinea că o creştere constantă a 
nivelului de absorbție a fondurilor provenite 
din REGIO nu poate fi obținută decât în urma 
unei înțelegeri aprofundate a subiectului, 
Autoritatea de Management îşi asumă rolul de 
partener proactiv realizând anul acesta o 
campanie de informare menită să disemineze 
informații complete şi actuale despre REGIO 
în rândul potențialilor beneficiari şi al 
beneficiarilor, în special, şi al publicului larg, 
în general.  

Adina Ștefănescu, director AM POR, Laurențiu Crîmu, Șef Serviciu AM POR, 
Roxana Savin, consilier Direcția Comunicare MDRT 

 

Pentru a atinge acest rezultat, este 
necesară dezvoltarea Rețelei de Comunicatori 
REGIO existentă, care să contribuie la 
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diseminarea informațiilor furnizate de către 
Autoritatea de Management şi Agențiile 
pentru dezvoltare regională. Înțelegând 
importanța existenței unei astfel de rețele, 
structurile de management pentru 
implementarea POR au decis să îşi unească 
eforturile pentru formarea acestor persoane 
care vor avea rolul să transmită informații 
despre accesarea fondurilor gestionate prin 
REGIO. Obiectivul final este ca, în urma 
acestor activități multiple de informare, să 
crească gradul de informare cu privire la 
beneficiile implementării politicii de 
dezvoltare regională a Uniunii Europene în 
România.   

Lucrările Forumului REGIO de la Târgu-
Mureș au fost deschise de către Adina 
Ștefănescu, directorul AM POR din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Turismului, care a prezentat participanților 
stadiul de implementare a Programului 
Operațional Regional la nivel național. Până la 
data de 15 iunie 2010 au fost depuse la sediile 
Agențiilor pentru dezvoltare regională 4.658 
de proiecte, în valoare de 11,097 milioane de 
euro, din care 859 de proiecte au fost 
aprobate, în valoare de 2,173 de milioane de 
euro. La nivel național au fost contractate 
663 de proiecte, a căror valoare totală 
eligibilă este de 1,962 milioane de euro, din 
care 1,309 milioane fonduri nerambursabile 
din FERD. Până în prezent au fost finalizate 
178 de proiecte, a căror valoare eligibilă este 
33,23 de milioane de euro, din care 20,56 de 
milioane de euro fonduri FERD.  

 Premierea finalizării reabilitării Drumului Județean 101G 
 

Un moment foarte important al acestei 
sesiuni dedicate Rețelei Comunicatorilor 
REGIO a fost premierea primelor proiecte 

finalizate din cadrul Programului Operațional 
Regional.  

Proiectul ce a fost premiat la nivelul 
regiunii Sud Muntenia este „Reabilitare DJ 
101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Brazii de Jos 
– Tinosu – Şirna – Hăbud – Crivățu (DN 1A) km 
0+000–km 24+020, jud. Prahova, km 
24+020+km30+120, jud. Dâmbovița”, în 
valoare totală de 45.802.088,03 lei. 

Pentru membrii Rețelei Comunicatori-
lor REGIO au fost organizate ateliere de lucru 
în cadrul cărora au fost instruiți despre 
modalitatea de organizare de evenimente și 
de realizare de materiale informative, despre 
abilitățile de comunicare și realizare a unei 
prezentări ppt., precum și despre comuni-
carea cu mass-media și comunicarea online.  

Pe parcursul acestei sesiuni au fost 
prezentate totodată activitățile rețelelor 
regionale privind promovarea Programului 
Operațional Regional și exemple de bune 
practici din activitatea comunicatorilor 
regionali. 

 
Prezentarea activității Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia 

 

Despre rețeaua de la nivelul reginii Sud 
Muntenia a vorbit celor prezenți Daniela 
Traian, șef Serviciu Comunicare din cadrul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia. Astfel, la nivelul regiunii noastre de 
dezvoltare a fost creată în primul semestru al 
anului 2009 Rețeaua de Informare REGIO Sud 
Muntenia. Aceasta este alcătuită din 80 de 
membri, reprezentanți ai administrației 
publice locale, ai direcțiilor deconcentrate de 
la nivelul regiunii, ai ONG-urilor, ai 
asociațiilor profesionale, ai Camerelor de 
comerț, ai celorlalte Organisme intermediare 
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și reprezentanți ai universităților de stat. 
Activitățile principale ale rețelei au fost de 
colaborare în vederea participării la 
evenimentele organizate de către membri și 
de informare despre acțiunile ADR Sud 
Muntenia de promovare a Programului 
Operațional Regional și despre noutățile 
privind acest program de finanțate. 

 
  

* 
 

PPrreemmiieerreeaa  pprriimmuulluuii  pprrooiieecctt  ddee  

iinnffrraassttrruuccttuurrăă  rreeaabbiilliittaatt  ccuu  ffoonndduurrii  

RReeggiioo!! 
 

În cadrul Forumului REGIO a fost 
organizată o festivitate de premiere a 
primelor opt proiecte din țară finalizate în 
cadrul Programului Operațional Regional. La 
nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia a 
fost premiat proiectul „Reabilitare DJ 101G 
Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Brazii de Jos – 
Tinosu – Şirna – Hăbud – Crivățu (DN 1A) km 
0+000–km 24+020, jud. Prahova, km 
24+020+km30+120, jud. Dâmbovița”, în 
valoare totală de 45.802.088,03 lei.  

Premiul a fost înmânat domnului Norel 
Neagu din cadrul Consiliului Județean 
Prahova, care a prezentat pe scurt obiectivele 
și impactul proiectului, ale cărui lucrări s-au 
finalizat la începutul lunii iunie 2010. 
Reabilitarea drumului județean s-a realizat cu 
sprijinul fondurilor europene derulate prin 
Programul Operațional Regional 2007-2013, 
Axa prioritară 2, Domeniul major de 
intervenție 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea 
rețelei de drumuri județene, străzi urbane-
inclusiv construcția/reabilitarea şoselelor de 
centură”.  

 

Inaugurare DJ 101 G (3 iunie 2010) 
 

Proiectul, ale cărui lucrări s-au 
finalizat în data de 3 iunie 2010, a fost 
realizat în parteneriat de către Consiliul 
Județean Prahova şi Consiliul Județean 
Dâmbovița şi a avut ca obiectiv reabilitarea a 
30 de kilometri de drum județean.  

Prin această investiție s-a urmărit 
facilitarea traficului intraregional în vederea 
stimulării dezvoltării durabile locale şi 
regionale, prin îmbunătățirea conexiunii 
dintre drumurile naționale DN 1A şi DN 1, şi 
facilitarea transportului de marfă pe ruta 
Ploieşti – Târgovişte - Bucureşti, dar şi a 
transportului local, zonal şi intraregional.  

De asemenea proiectul va contribui la 
sprijinirea dezvoltării zonei industriale Brazi 
şi a dezvoltării societăților comerciale care îşi 
desfăşoară activitatea în localitățile 
adiacente sectorului de drum. 

Menționăm că acesta este cel de-al 
doilea proiect de infrastructură finanțat din 
Programul Operațional Regional finalizat la 
nivelul țării şi primul proiect din regiunea 
noastră. 
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110000%%  ffiinnaannțțaarree  nneerraammbbuurrssaabbiillăă  

  ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr  

  pprriinn  RReeggiioo!!  

 

CChheellttuuiieelliillee  eelliiggiibbiillee  aaffeerreennttee  pprrooiieecctteelloorr  

ddee  iinnvveessttiițțiiee  vvoorr  ffii  rraammbbuurrssaattee  îînn  pprrooppoorrțțiiee  ddee  

110000%%  ddiinn  ffoonndduurrii  ppuubblliiccee!!  AAcceesstt  oorrddiinn  aa  ffoosstt  

ppuubblliiccaatt  îînn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  nnrr..  441133//2211..0066..22001100  

șșii  iinnttrrăă  îînn  vviiggooaarree  îînn  tteerrmmeenn  ddee  1155  zziillee  

lluuccrrăăttooaarree  ddee  llaa  ddaattaa  ppuubblliiccăărriiii..  
  

Ministrul Dezvoltării Regionale și 
Turismului a emis Ordinul pentru Modificarea 
anexei la Ordinul MDLPL nr. 155, privind 
aprobarea Schemei de ajutor de minimis 
pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru 
Domeniul major de intervenție 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”.  

Astfel: 

Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 155/2008, 
privind aprobarea Schemei de ajutor de 
minimis pentru sprijinirea 
microîntreprinderilor pentru Domeniul major 
de intervenție „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” în cadrul Axei 
prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional și local” din cadrul 
Programului Operațional Regional 2007 – 
2013, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 175 din 6 martie 2008, 
cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

1. La aarrttiiccoolluull  77,,  aalliinn..  ((11)),,  lliitt..  cc)) va avea 
următorul cuprins: 

cc))  să fi desfășurat activitate economică 
pe o perioadă de cel puțin un an fiscal și 
să fi obținut un profit sau profit din 
exploatare din activitatea desfășurată în 
ultimul an înainte de data depunerii 
cererii de finanțare”.  
  

2. AArrttiiccoolluull  1177 va avea următorul cuprins: 

„„AArrtt..  1177  –  Cheltuielile eligibile aferente 
proiectelor de investiție sunt rambursate în 
proporție de 100% din fonduri publice, numai 
pentru contractele de finanțare încheiate după 
intrarea în vigoare a ordinului.” 
  

AArrtt..  IIII – Prezentul ordin se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare 
în termen de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării.  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

NNoouull  GGhhiidd  aall  SSoolliicciittaannttuulluuii    

ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  11..11  

„„PPoollii  ddee  ccrreeșștteerree””  
 

 

Din data de 23 iunie 2010 a intrat în 
vigoare noul Ghid al Solicitantului pentru 
Domeniul major de intervenție 1.1 „Poli de 
creștere”, din cadrul Axei prioritare 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - 
poli urbani de creştere” a Programului 
Operațional Regional 2007 – 2013. 

 
 Noul ghid poate fi descărcat atât de 

pe site-ul www.inforegio.ro, Secțiunea 
Documente Ghidul Solicitantului, link: 
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PU
BLICATIONS_GUIDE_DOC, cât și de pe site-ul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, dedicat exclusiv implementării 
Regio în regiunea noastră, 
http://regio.adrmuntenia.ro, Secțiunea 
Ghidul Solicitantului, Axa prioritară 1, DMI 
1.1, Sub-domeniul Poli de creștere - link: 
http://regio.adrmuntenia.ro/sub-domeniul-
poli-de-crestere-p41.html.

http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC
http://regio.adrmuntenia.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro/sub-domeniul-poli-de-crestere-p41.html
http://regio.adrmuntenia.ro/sub-domeniul-poli-de-crestere-p41.html
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SITUAȚIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REG IO 
– 25 IUNIE 2010 - 

 

Până la data de 25 iunie 2010, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 
392 de proiecte, prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional) şi 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti. 

Situația 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, conținând 35 de cereri de finanțare. 
Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanțare), trei cereri de finanțare au 
fost respinse, pentru patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 cereri de finanțare) a fost solicitat Proiectul 
Tehnic, iar cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanțare). 
Valoarea totală a asistenței nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 

 

AXA PRIORITARĂ 2: 
Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro)  
Domeniul major de intervenție 2.1 Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane, 
inclusiv construcția /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 finanțare. 
 

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,,  sseelleeccțțiiee  şşii  ccoonnttrraaccttaarree,,  ffiiee  sseemmnnâânndduu--ssee  ddeejjaa  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannțțaarree..  

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 județean DJ 201B, 
km 0+000 - km 19+000, Ciochina – Orezu - Raşi 

Județul Ialomița 36.462.900,65 29.423.908,41 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în 
stațiunea 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 județene 701, DJ 
401A şi DJ 711A, pe traseul Dobra – Cornățelu – Brăniştea – 
Titu – Sălcuța – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari 

Județul Dâmbovița 66.894.836,12 53.968.478,48 

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

Județul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38 

Modernizarea şi reabilitarea drumului județean DJ 301, 
tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578 

Județul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80 

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

Județul Argeş 51.142.578,38 41.351.925,62 

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

Județul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62 
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Reabilitarea şi modernizarea rețelei de străzi urbane, 
oraş Mizil, județul Prahova 

UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47 

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

Parteneriatul dintre 
UAT Județul 
Prahova şi UAT 
Județul Dâmbovița 

45.802.088,03 37.647.805,82 

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

Județul Argeş 46.020.473,81 37.926.152,00 

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

Județul 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 județean DJ303, 
tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294 

Consiliul Județean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

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

Județul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

TOTAL  - lei - 731.159.109,66 592.740.864,59 

 

AXA PRIORITARĂ 3:  
Îmbunătățirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenție: 
 

Domeniul major de intervenție 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 asistenței nerambursabile solicitată este de 
aproximativ 48,72 milioane de euro. 
 

NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  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 Județean Călăraşi 

Județul 
Călărași 

19.783.631,62 14.809.448 

TOTAL  - lei - 19.783.631,62 14.809.448 

 
Domeniul major de intervenție 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 conformității şi eligibilității, 17 proiecte se află 
în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar două sunt în etapa precontractuală (analiza PT şi vizita la fața 
locului), valoarea asistenței nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 12,31 mil. 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 

 
Domeniul major de intervenție 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență – alocare regională 13,88 mil. euro. A fost depus un proiect, ce se află în prezent 
în etapa evaluării tehnice şi financiare, asistența financiară solicitată fiind de aproximativ 10,15 milioane de euro. 
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Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaționale 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: 14 contracte de finanțare sunt semnate, opt 
proiect se află în etapa de contractare, două proiecte sunt în etapa de vizită la fața locului, şapte proiecte sunt în 
etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de finanțare revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară/rezerve, șase proiecte au fost respinse, asistența nerambursabilă solicitată pentru 
toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro. 
NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  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 
Național „Constantin Carabella” (corp A+B), 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

10.305.346,07 8.471.678,00 

Modernizare cămine, modernizare sală de 
festivități, 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 educaționale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Voineşti, jud. Argeş 

Consiliul Local 
Lereşti 

2.162.459,38 1.723.987,58 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaționale 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, județul 
Dâmbovița 

Municipiul 
Târgovişte 

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaționale 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 

Construire şcoală  cu 22 săli de clasă şi reabilitare şi 
modernizare clădire internat la Grupul şcolar Goga 
Ionescu din oraşul Titu, jud Dâmbovița 

Unitatea 
administrativ-
teritorială Oraşul 
Titu 

6.904.561,42 4.558.975,85 

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 - 75.82.605.916,31         65.732.217,58 
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AXA PRIORITARĂ 4:  
Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local  
 
Domeniul major de intervenție 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță 
regională şi locală – alocare regională 38,27 mil. euro.  
S-au depus 14 proiecte, două proiecte au fost retrase de către aplicant, un proiect a fost respins, două contracte 
de finanțare au fost semnate, opt proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi un proiect se află în 
etapa de evaluare a conformității şi eligibilității. Asistența financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 
31,63 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 intervenție 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de 
noi activități – alocare regională 33,50 mil. euro.  
NICIUN PROIECT DEPUS. 
 
Domeniul major de intervenție 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 
finanțare în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistența financiară nerambursabilă 
solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanți au renunțat la semnarea 
contractului, iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finanțare. 
PPee  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  

ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””..  CCeerreerriillee  ddee  ffiinnaannțțaarree  ppoott  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiițțiiiillee  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 49 de proiecte, din care 12 proiecte au fost 

respinse. În momentul de față, 30 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, patru proiecte 
sunt în etapa precontractuală, patru proiecte sunt în etapa de verificare preliminară a cererii de finanțare, cu o 
valoare totală a asistenței financiare nerambursabile de aproximativ 5,45 milioane de euro. 

AXA PRIORITARĂ 5:  
Dezvoltarea şi promovarea turismului  
 
Domeniul major de intervenție 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, patru au 
fost respinse, două contracte de finanțare au fost semnate, 11 proiecte se află în etapa precontractuală, 12 
proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Valoarea asistenței financiare nerambursabile 
solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,92 milioane de euro. 
NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  oorraa  1122::0000.. 
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Domeniul major de intervenție 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calității 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  iinntteerrvveennțțiiee  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: opt proiecte au fost respinse, 18 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 finanțare. Proiectele aflate în diferite stadii de 
evaluare şi contractele semnate au o valoare totală a asistenței financiare nerambursabile solicitate de aproximativ 
85,91 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 
calității serviciilor turistice în stațiunea 
Buşteni 

Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

TOTAL  - lei - 62.788.563,05 34.346.219,68 

 
Domeniul major de intervenție 5.3 Promovarea potențialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în 
scopul creşterii atractivității României ca destinație turistică - 150.355.934 de euro.  
Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel național, iar help-desk-ul este asigurat de 
Serviciul Asistență Tehnică şi Relația cu AM POR, persoană de contact Adița 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  rreessppoonnssaabbiilliittăățții  ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  

iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăățțiillee  ddee  ffiinnaannțțaarree  ddiinn  RReeggiioo  ppuutteețții  

oobbțțiinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrțțiiii  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 stațiunea 
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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CCiinnee  nnuu  ee  îînn  AA..DD..II..AA..  

nnuu  vvaa  aavveeaa  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  
 

În data de 24 iunie 2010, la Consiliul 
Județean Argeș, s-a întrunit Consiliul de acționari al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeş 
(A.D.I.A.), care va gestiona problemele de 
alimentare cu apă şi canalizare în județul Argeş, cu 
Apă Canal 2000 S.A. în calitate de operator regional, 
în cadrul unui proiect european. Primarii din 15 
localități, plus reprezentanții Consiliului județean au 
primit câteva informații esențiale de la Gelu Mujea, 
directorul Apă Canal. Una dintre acestea se referă la 
achitarea contravalorii pentru minimum 20% din 
acțiunile pe care le dețin, întrucât trebuie plătit 
avansul necesar elaborării documentației de către 
societatea câştigătoare a licitației.  

O altă informație foarte importantă este că 
primăriile care au în proprietate rețele de 
alimentare cu apă şi canalizare aflate în gestiunea 
Apă Argeş trebuie să preia de la vechea societate a 
Consiliului județean gestiunea acestor rețele, să le 
transfere în domeniul public al localităților şi, 
ulterior, tot prin decizie de Consiliu Local, să 
transfere gestiunea către Apă Canal. 
Vicepreşedintele C.J. Argeş Florea Costache le-a 
cerut primarilor să-i convingă de importanța aderării 
la această asociație pe consilierii din localităților lor. 
„Dacă nu lucrăm împreună, o să vedeți că localitățile 
ce rămân în afara asociației nu vor fi nici pe harta 
investițiilor pentru alimentare cu apă şi canalizare. 
Vă stau la dispoziție, chemați-mă la şedințe de 
consiliu local, vă voi sprijini să-i convingem pe toți 
consilierii, că altfel nu se poate”, le-a transmis 
vicepreședintele Florea Costache primarilor prezenți. 

                   (Mircea SĂRĂRESCU) 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullaarrggeessuull..rroo//aaddmmiinniissttrraattiivv//66001111--cciinnee--nnuu--ee--iinn--aaddiiaa--

nnuu--vvaa--aavveeaa--aappaa--ssii--ccaannaalliizzaarree  
                                                                          

◊◊  
  

  

  
  

PPrrooiieeccttuull  ddee  ggeessttiioonnaarree  aa  ddeeşşeeuurriilloorr  ddiinn  OOlltteenniiţţaa,,  

llaa  ffiinnaall  ddee  iimmpplleemmeennttaarree  
 

 Proiectul „Gestionarea deşeurilor în 
municipiul Olteniţa” s-a încheiat oficial. În data de 
25 iunie a avut loc o conferință, unde s-au prezentat 
obiectivele, etapele şi rezultatele  proiectului, 
precum şi importanța acestuia pentru protecția 
sănătății populației şi a mediului şi întărirea 
dezvoltării economice regionale. „Am reuşit să  
 

 
participăm la acest proiect finanţat cu fonduri 
externe de 970.000 de euro, cu o parte de finanţare  
de 100.000 de euro din bugetul municipiului 
Olteniţa. Am reuşit cu această sumă să rezolvăm una 
dintre marile probleme pe care le avea municipiul, 
în sensul că suferea foarte tare pe partea de dotare. 
Aveam în funcţiune maşini vechi, cea mai nouă era 
fabricată în 1989, deci era considerată cea mai 
tânără. Cu ocazia aceasta am reuşit să achiziţionăm 
maşini noi, le vedeţi deja pe străzile municipiului, în 
aşa fel încât, odată cu reabilitarea zonelor de 
depozitare a deşeurilor din zona de blocuri şi la 
case, să reuşim să colectăm deşeuri în bune 
condiţii", a declarat Costinel Milescu, primarul 
municipiului Oltenița.  

Edilul oltenițean a mai adăugat faptul că 
municipiul pe care-l conduce mai are doi ani până la 
închiderea gropii de gunoi. Totodată, primarul 
Milescu a spus că-şi doreşte ca sistemul colectării 
selective să fie într-adevăr pus la punct, iar cetățenii 
să înțeleagă necesitatea lui. „Oamenii nu vor să 
priceapă că nu avem soluţie şi trebuie să colectăm 
separat pe categorii de deşeuri, dar să fie ăsta cel 
mai greu lucru pe care-l avem noi de îndeplinit. 

                                         (Laura SUZEANU) 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//pprrooiieeccttuull--ddee--ggeessttiioonnaarree--ddeesseeuurriilloorr--

ddiinn--oolltteenniittaa--llaa--ffiinnaall--ddee--iimmpplleemmeennttaarree 
  

◊◊  
  

  

  

RReeaabbiilliittaarreeaa  rreeţţeelleeii  ddee  aappăă,,  oo  pprriioorriittaattee  ppeennttrruu  

eeddiilluull  oorraaşşuulluuii  FFiieennii  
 

Orașul Fieni, ca de 
altfel multe localități din 
țară, încearcă să 
implementeze anumite 
proiecte pe care le are 
pregătite de mai mulți ani şi 
pe care acum trebuie să le 
pună în practică. Cu toate că 
la tot pasul se vorbeşte de 
criza economică, edilul din 
Fieni încearcă pe toate căile posibile să ducă la bun 
sfârşit proiectul ce are ca obiectiv reabilitarea 
rețelelor de apă din oraş, dar şi transportul apei de 
la Gâlma – Moroieni până la Fieni: „Este o investiţie 
licitată de către Compania Naţională de Investiţii, 
având ca beneficiar orașul Fieni, o investiţie de 3,5 
milioane de euro, care va necesita o contribuţie din 
partea noastră de aproximativ 22%. Aici vom avea 
ceva dificultăţi, cu toate ca avem o înţelegere cu 
Consiliul judeţean să suporte o parte din totalul 
contribuţiei. Dificultăţile sunt în ceea ce priveşte 

ȘȘȘTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEȚȚȚEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEȘȘ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAȘȘII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIȚȚAA    

http://www.ziarulargesul.ro/administrativ/6011-cine-nu-e-in-adia-nu-va-avea-apa-si-canalizare
http://www.ziarulargesul.ro/administrativ/6011-cine-nu-e-in-adia-nu-va-avea-apa-si-canalizare
http://www.ziardambovita.ro/
http://www.ziardambovita.ro/
http://www.ziardambovita.ro/
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cei 22 % din investiţia aferentă oraşului Fieni, 
pentru că, deși am contractat o linie de credit în 
urmă cu doi ani, am constatat zilele trecute că, 
printr-un act normativ, aceasta, aplicându-se o 
formulă inventată de către Ministerul Finanţelor, a 
fost diminuată de la 30 de miliarde la 8 miliarde de 
lei vechi. Deci vom avea dificultăţii în ceea ce 
priveşte asigurarea contri-buţiei noastre pentru 
investiţia de reabilitare a reţelei de apă. Vom vedea 
ce vom face la momentul respectiv. Cetăţenii 
oraşului Fieni au apă, există reţea de apă şi au apă 
într-o anumită măsură, deci nu suntem în situaţia în 
care acum venim cu reţeaua nouă, situaţie ce ne-ar 
determina să recomandăm cetăţenilor să-şi 
platească în totalitate branşamentele. Am zis să 
plătim în cote pe care le vom stabili prin consiliul 
local”, a declarat Adriean Budoiu, primarul oraşului 
Fieni.                                    (Roxana - Ionela BOTEA) 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarrddaammbboovviittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ccaatteeggoorryyiidd==88&&pp22__aarrttiicclleeiidd==2255551166  

  

◊◊  

  

  

AAll  ttrreeiilleeaa  mmoodduull  SSMMUURRDD  

îînnffiiiinnţţaatt  îînn  jjuuddeeţţ  
  

Al treilea modul SMURD din județul Giurgiu a 
fost inaugurat în prima jumătate a lunii iunie 2010, 
în cadrul Gărzii de Intervenție a Inspectoratului 
Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu din 
localitatea Găujani.  

Acesta este al 
treilea modul operativ 
înfiinţat în judeţ, după 
modulul SMURD înfiinţat 
în municipiul Giurgiu şi 
cel înfiinţat în 
localitatea Mihai Bravu şi 
este dotat cu o 
ambulanţă de tip B pe 
care acţionează un 

echipaj format din trei paramedici'', a declarat de 
curând purtătorul de cuvânt a Inspectoratului 
Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, 
Mădălina Boțoroagă.  

Modulul SMURD de la Găujani a fost înființat 
pentru a răspunde situațiilor de urgență majoră din 
localitățile Găujani, Malu şi Vedea. Până la finalul 
anului se mai urmăreşte să devină operațional încă 
un modul SMURD în localitatea Ghimpați. La 
inaugurare au participat prefectul județului Giurgiu, 
Noruț Stănişteanu, preşedintele Consiliului Județean 
Giurgiu, Dumitru Beianu, directorul Autorității de 
Sănătate Publică, Paul Marinescu, şi reprezentanți ai 
Serviciului de Ambulanță Giurgiu.  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..mmeeddiippeeddiiaa..rroo//AArrttiiccoollee//ttaabbiidd//7700//aarrttiicclleeTTyyppee//AArrttiicclleeVViieeww//        

aarrttiicclleeIIdd//66000000//GGiiuurrggiiuu--AAll--ttrreeiilleeaa--mmoodduull--SSMMUURRDD--iinnffiiiinnttaatt..aassppxxggiiuu va facnouă  

◊◊  

  

  

AAssoocciiaaţţiiaa  CCoommuunneelloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa    

ss--aa  rreeuunniitt  llaa  ŢŢăănnddăărreeii  
  

Membrii Asociației Comunelor din România - 
Filiala Ialomița au fost convocați la o întâlnire în 
cadrul căreia au analizat problemele cu care se 
confruntă comunele pe care le reprezintă şi au 
dezbătut pe marginea problemelor de interes major. 
Printre semnalele trase de primarii invitați se află şi 
lipsa de solicitudine din partea Ministerului 
Finanțelor Publice, respectiv faptul că niciun 
ministru nu a luat parte la vreo sesiune a Adunării 
Generale a Asociației Comunelor din România. De 
asemenea membrii Asociației Comunelor propun ca 
la nivelul Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară să se instituie un Registru 
național privind nomenclatura stradală din România, 
condus pe județe şi pe localități. Prin această 
măsură se realizează standardizarea celei mai 
importante baze de date primare privind domiciliul 
fiscal al persoanei fizice, precum şi al persoanei 
juridice, eliminarea oricăror erori în ceea ce priveşte 
identificarea străzilor şi a numerelor de imobil.  

În ceea ce priveşte Legea Administrației 
Publice Locale nr. 215/2001, se solicită: diminuarea 
numărului de consilieri locali, reprezentarea 
cetățenilor la nivelul administrativ-teritoriale mici, 
fiind excesivă, ceea ce determină şi cheltuieli pe 
măsură, delegatul sătesc să fie numai la nivelul 
satului, al cărui număr de locuitori depăşeşte 
numărul determinat prin împărțirea numărului total 
al cetățenilor din unitatea administrativ-teritorială la 
cel al consilierilor locali stabiliți prin lege, adoptarea 
consiliilor locale să se facă numai cu votul majorității 
consilierilor locali, eliminându-se acea majoritate de 
două treimi prevăzută la articolul 45 din Legea 
administrației publice locale. O astfel de măsură, în 
opinia membrilor Asociație Comunelor, ar elimina 
haosul generat şi  ar determina accesul la servicii şi 
utilități al cetățenilor, prin diminuarea decalajului 
actual dintre mediul urban şi mediul rural, total în 
defavoarea celui rural, deşi aici trăiesc zi de zi peste 
47% din populație. Cele mai importante probleme 
supuse atenției guvernanților au fost următoarele: 
realizarea efectiv, ca şi prioritate în administrația 
publică locală, a procesului descentralizării 
administrative şi financiare, aplicarea de urgență a 
măsurilor financiare privind asigurarea de la bugetul 
de stat a sumelor necesare pregătirii şi cofinanțării 
proiectelor; eliminarea cotei TVA pentru proiectele 
cu finanțare externă; redefinirea criteriilor de 
selecție pe Măsura 3.2.2., astfel ca localitățile cu 
număr mai mic de 2000 de locuitori sau cu un grad 
de sărăcie incorect evaluat să nu fie dezavantajate 
prin punctajul acordat; unitățile medico-sanitare 

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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umane să rămână în patrimoniul unității 
administrativ-teritoriale, să existe medic în fiecare 
sat, precum şi centru medical care să asigure 
permanență 24 de ore din 24; intabularea terenurilor 
primului proprietar să se facă gratuit; transferul de 
la unitățile militare dezafectate către unitatea 
administrativ-teritorială a terenurilor şi 
construcțiilor; achitarea la timpul optim a 
subvențiilor pentru agricultură.          (Oana ŞERBAN) 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruulliiaalloommiittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??aaccttiioonn==vviieeww&&aarrttiiccooll==1100665522  
  

◊◊  

  
 

RReeaabbiilliittaarreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ddee  ttuurriissmm  îînn  

ssttaaţţiiuunneeaa  SSllăănniicc  PPrraahhoovvaa  
 

Consiliul Judetean Prahova a recepționat 
lucrarea Baia Verde Slănic. Proiectul „Reabilitarea 
infrastructurii de turism în staţiunea Slănic Prahova" 
a fost finanțat în cadrul  Programului Phare 2004-
2006 Coeziune Economică şi Socială Proiecte Mari de 
Infrastructură Regională. Valoarea totală a 
proiectului la finalizare a fost de 3.117.385,12 euro, 
din care: 2.805.646, 61 euro contribuție externă şi 
311.738,51 euro contribuția Consiliului Județean 
Prahova.  

Investiția 
cuprinde amenajarea 
unui parc balnear pe o 
suprafață de 3 ha: o 
clădire administrativă, 
dotată cu birouri, 
cabinete medicale, 
sală pentru activități 
recreative, un amfi-

teatru în aer liber cu gradene pentru 300 de 
spectatori, un spațiu de agrement public de 1600 
mp, incluzând patinoarul, terasele şi doua piscine cu 
o suprafață de 40 mp, una în exterior şi una în 
interior. De asemenea în cadrul investiției s-a 
regularizat Pârâul Valea Tulbure, s-au reabilitat 
lacurile dimprejur şi s-a stabilizat terenul în jurul 
lacurilor,  400 de piloni şi două parcări. Utilitățile, 
rețelele proiectate sunt conectate la rețelele de 
utilități ale oraşului  (electricitate, apă rece, 
comunicații). Descrierea utilităților cuprinde: 
 sistemul de încălzire foloseşte PLG, are o centrală 
termică, un boiler, un rezervor de combustibil şi o 
pompă, sistemul de canalizare cuprinde rețeaua de 
apă menajeră care conduce apele uzate la stația de 
epurare a apelor menajere, apele pluviale sunt 
dirijate de un sistem de canalizare spre o stație de 
epurare a apelor pluviale, în zona parcajului este 
amplasat un separator de grăsimi. Sistemul electric 
este standard: 220 V, iar apa rece este furnizată de 
la rețeaua orăşenească, fiind prevazute două pompe 

şi un rezervor. Lucrarea a început la data de 29 
ianuarie 2008, beneficiarul fiind Consiliul Local 
Slănic, în parteneriat cu  Consiliul Județean Prahova. 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjpphh..rroo//iinnddeexx..pphhpp??__iinniitt==uuttiillee..ddeettaalliiii&&eevv__kkeeyy==222277  
  

◊◊  
  

  

MMooddeerrnniizzaarreeaa  ddrruummuurriilloorr  jjuuddeeţţeennee  
 

După 30 de ani de neglijare şi de degradare 
continuă a întregii rețele rutiere a Teleormanului, 
reabilitarea şi modernizarea drumurilor județene a 
constituit, începând cu anul 2000, unul dintre 
obiectivele prioritare ale Consiliului județean. La 
adoptarea strategiei de modernizare a rețelei 
drumurilor județene, preşedintele Liviu Nicolae 
Dragnea a subliniat că în câțiva ani nu trebuie ca în 
Teleorman să mai existe zone „deficitare” din 
punctul de vedere al condițiilor de circulație pe 
drumurile județene. În extremitatea vestică, prin 
proiectele „Fluidizarea circulaţiei spre punctul de 
frontieră Turnu Măgurele-Nikopol, prin reabilitarea 
primară a DJ 546, între km 4+000-40+000” şi 
„Reabilitarea DJ 543, limita judeţului Olt (Prundu)-
Lunca (km 16+200-23+050)”, localitățile de pe Valea 
Sâiului au fost puse în legătură directă cu punctul de 
trecere a frontierei Turnu Măgurele-Nikopol, cu 
drumul european E 70 şi cu județul Olt.  Condițiile de 
circulație în partea nordică județului vor fi foarte 
bune odată cu finalizarea proiectului „Reabilitarea 
DJ 701, limita județului Dâmbovița-Gratia-Poeni-
Siliştea-Scurtu Mare-Slăveşti-Ciolăneşti-Zâmbreasca-
Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km)”, în curs 
de realizare, prin care legătura între localitățile din 
estul şi vestul județului va fi directă, fără ocolire 
prin Alexandria. Zona din sud și cea din est se află în 
acest moment în atenția Consiliului județean, fiind 
locurile unde se implementează proiectul 
„Reabilitarea DJ 506, Cervenia-Vităneşti-Băbăița, km 
17+400-58+000″. Cele aproape 15 milioane de euro  
atrase prin intermediul Regio, Axa prioritară 2,  DMI 
2.1 vor asigura reabilitarea şi modernizarea  a peste 
40 km de drum județean.  

Inițiativa Consiliului județean, aflată în faza 
de lansare în sistemul electronic de achiziții publice 
a execuției lucrărilor, are un impact semnificativ 
pentru localitățile din zonă, deoarece va realiza o 
conexiune rutieră bună cu cele de la limita județului 
Giurgiu, până la limita Argeşului, contribuind la 
dezvoltarea durabilă a comunităților locale. 
Totodată vor fi realizate legături rapide cu drumurile 
naționale  şi, respectiv, coridoarele de transport 
europene pentru creşterea volumului transportului 
de călători şi de mărfuri. 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ooppiinniiaatteelleeoorrmmaannuulluuii..rroo//22001100//0044//1144//mmooddeerrnniizzaarreeaa--

ddrruummuurriilloorr--jjuuddeetteennee//  
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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 

Alexandra GHERASIM, Marinică FOLOGEA - Biroul Judeţean Argeş 
Marius TĂNASE - Biroul Județean Dâmbovița 

Mădălina CILIBEANU, Aurelian MOROIANU - Biroul Judeţean Ialomiţa 
Alexandru VOINESCU - Biroul Judeţean Prahova 

Silviu MITREA - Biroul Judeţean Teleorman 
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro        

                        
                                                                                                      

Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro/ 
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