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  IInnffoo  EEvveenniimmeennttee  
 
 
 

 Caravană de informare „„FFiinnaannțțaarree  110000%%  

nneerraammbbuurrssaabbiillăă  ppeennttrruu  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerrii  pprriinn  

RReeggiioo”” 
 

 

  IInnffoo  OOppoorrttuunniittăățții  ddee  ffiinnaannțțaarree 
 

 Atelierul de informare practică „Actualizarea 
și autorizarea codurilor CAEN” (Ploiești, 29 iunie 
2010) 
 

 Începe etapa a II-a a Programului START 
pentru finanțarea celor mai bune planuri de 
afaceri 
 

 

  IInnffoo  RReeggiioo 
 

 

          S-a emis Instrucțiunea nr. 50/25.06.2010  
  

      Lansare Ghid consolidat pentru Domeniul 
major de intervenție 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”  
  

     Situația proiectelor depuse în cadrul REGIO 
 
 

  IInnffooPPrreessaa 
 

 

 

 
 

   Revista presei 
 

  ȘȘttiirrii  ddiinn  jjuuddeețțee  
 

AArrggeeșș::  Festivalul de la Coșești, la ediția a IX-a 
  

  

CCăăllăărraașșii:: Ziua Dunării 2010 sub deviza „Fii activ 
pentru Dunăre” 
 
 

DDââmmbboovviițțaa:: Lansarea proiectului „Curățenie în 
toată țara, într-o singură zi” 
 

 

GGiiuurrggiiuu:: Lansarea Proiectului „MIASE – 
Management Integrat pentru Asistență Socială 
Eficientă” 
 
 

IIaalloommiițțaa:: Conferința de lansare a proiectului 
„Let`s Do It, Romania!” 
 

 

PPrraahhoovvaa:: Master planul „Reabilitarea și 
modernizarea sistemelor publice de alimentare 
cu apă și canalizare” 
 
 

TTeelleeoorrmmaann:: O investiție privată de 5,5 milioane 
de euro, la Zimnicea 
 
 

 
 

CCaarraavvaannăă  ddee  iinnffoorrmmaarree    

„„FFiinnaannțțaarree  110000%%  nneerraammbbuurrssaabbiillăă  

  ppeennttrruu  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerrii  pprriinn  RReeggiioo””  

           

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia va demara o nouă rundă de 
seminarii pentru a promova oportunitățile de 
finanțare nerambursabile din Regio pentru 
mediul de afaceri. Caravana va avea loc în a 
doua jumătate a lunii iulie 2010 și va viza atât 
municipiile reședință de județ, cât și orașele 
mici și mijlocii, astfel încât să fie informat un 
număr cât mai mare de potențiali beneficiari.  

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

Scopul organizării acestei sesiuni de 
informare este 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”. 

De această dată, ADR Sud Muntenia va 
veni cu o informație foarte importantă, și 
anume că începând cu 12 iulie 2010 intră în 
vigoare Ordinul Ministrului Dezvoltării 
Regionale și Turismului, privind aprobarea 
Schemei de ajutor de minimis pentru 
sprijinirea microîntreprinderilor pentru 
Domeniul major de intervenție 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. 
Așadar aplicanții vor avea 110000%%  ffiinnaannțțaarree  nnee--

rraammbbuurrssaabbiillăă pentru dezvoltarea micro-
întreprinderilor prin Regio! 

  IInnffoo  RReeggiioonnaall  

SSuudd  MMuunntteenniiaa  
BBuulleettiinn  IInnffoorrmmaattiivv  nnrr..  99                    
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Cheltuielile eligibile aferente 
proiectelor de investiție vor fi rambursate în 
proporție de 100% din fonduri publice! Acest 
ordin a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 
413/21.06.2010 și intră în vigoare în termen 
de 15 zile lucrătoare de la data publicării. 

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

Sala de ședințe a Palatului Administrativ Ploiești, 17 iunie 2010 
 

 Pentru Domeniul major de intervenție 
4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprin-
derilor” (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, aplicanții 
eligibili sunt societățile comerciale sau 
societățile cooperative care se încadrează în 
categoria microîntreprinderilor. Cererile de 
finanțare pot fi depuse continuu, în condițiile 
precizate în ghid, din data de 23 noiembrie 
2009.  

 
 

În ceea ce priveşte 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), 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 uti-
lităților de bază 
din interiorul 
structurii de 
sprijinire a afa-
cerilor: stații 
de tratare a 
apei, unități de 
furnizare a ene-
rgiei și a gazului, sistem de canalizare, cone-
ctare la rețele broadband, inclusiv cablarea 
clădirii; 

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

 

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

  
  

http://www.inforegio.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro/
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OOO ppp ooo rrr ttt uuu nnn iii ttt ăăă țțț iii    ddd eee    fff iii nnn aaa nnn țțț aaa rrr eee    
  

AAtteelliieerruull  ddee  iinnffoorrmmaarree  pprraaccttiiccăă  

„„AAccttuuaalliizzaarreeaa  șșii  aauuttoorriizzaarreeaa  ccoodduurriilloorr  CCAAEENN””  
 – Ploiești, 29 iunie 2010 -  

 

  

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii și Cooperație Ploiești a organizat, 
în data de 29 iunie 2010, la Camera de Comerț 
și Industrie Prahova, Atelierul de informare 
practică  „Actualizarea și autorizarea codurilor 
CAEN”, acțiune ce și-a propus conștientizarea 
agenților economici cu privire la importanța 
autorizării activităților (coduri CAEN) pe care le 
desfășoară, dar și informarea lor cu privire la 
posibilitățile de accesare a fondurilor 
nerambursabile. 

La acest eveniment au participat 
reprezentanți ai IMM-urilor din județul Prahova, 
precum și persoane fizice cărora li s-au furnizat 
informații privind autorizarea, conform Legii nr. 
359/2004, a activităților desfășurate, 
actualizarea clasificării activităților din 
economia națională, conform Ordinului nr. 
337/2007, și alte prevederi importante din H.G. 
nr. 322/2008. 

În deschiderea sesiunii de informare, 
șeful OTIMMC Ploiești, dna Elena Gabriela 
Anghel, le-a vorbit participanților despre 
activitatea instituției, despre programele cu 
finanțare de la bugetul de stat ce sunt 
operaționale în acest moment, precum și despre 
importanța cunoașterii prevederilor legilor 
menționate, atât în ceea ce privește accesarea 
cu succes a fondurilor nerambursabile, cât și în 
vederea evitării sancțiunilor prevăzute de Legea 
nr. 12/1990. 

Domnul George Brezoi, consilier în cadrul 
Biroului Implementare programe și proiecte 
pentru IMM-uri, a prezentat programele cu 
finanțare nerambursabilă pentru anul 2010 – 
Programul pentru dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea 
accesului acestora la finanțare – START – cu 
precădere, etapa a II-a, finanțarea celor mai 
bune planuri de afaceri pentru care înscrierea 
se va face online pe site-ul 
http://programenationale2010.aippimm.ro, 
începând cu data de 5 iulie 2010, ora 9.00, până 
la data de 9 iulie 2010, ora 17.00,  Programul de 
dezvoltare și modernizare a activităților de 
comercializare a produselor și serviciilor de 
piață, Programul național multianual pe 

perioada 2002 - 2012 pentru susținerea 
meșteșugurilor și artizanatului, dar și aspecte 
importante privind documentația atașată 
dosarului de finanțare. 

 
De asemenea, în cadrul seminarului au 

fost prezenți reprezentanți din cadrul Camerei 
de Comerț și Industrie Prahova, care au susținut 
prezentări cu informații utile pentru agenții 
economici. Doamna Laura Costache, director 
Direcția Consultanță în Afaceri și Achiziții, a 
oferit comercianților un suport temeinic în 
vederea încadrării în prevederile imperativ 
legislative de aliniere ale comerciantului român, 
indiferent de forma și obiectul de desfășurare a 
activității economice, parcurgându-se astfel în 
susținere aspecte conform actelor normative în 
vigoare, s-au adus la cunoștința auditoriului atât 
aspecte procedurale complete privind 
înregistrări modificatoare la O.R.C., cât și 
aspecte diferențiale în funcție de forma de 
înregistrare în O.R.C.. 

Doamna Alexandra Petre, director al 
Direcției de Promovare din cadrul Camerei de 
Comerț și Industrie Prahova le-a adus la 
cunoștința IMM-urilor posibilitatea de a deveni 
membri ai Camerei de comerț și industrie, 
facilitățile de care pot beneficia în această 
calitate, dar și posibilitatea participării la 
târgurile de profil pe care le organizează în 
fiecare an. 

Fiecare participant a avut posibilitatea 
de a veni la acest atelier de informare cu actele 
societății și de a  afla dacă activitatea pe care o 
desfășoară este sau nu autorizată conform 
reglementărilor în vigoare. 

Toate informățiile din cadrul atelierului 
au fost puse la dispoziția participanților în 
mapele de prezentare ale OTIMMC Ploiești. 

La sfârșitul evenimentului, participan-
ților care s-au arătat interesați le-au fost ofe-
rite informații suplimentare de către consilierii 
din cadrul OTIMMC Ploiești. 
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ÎÎnncceeppee  eettaappaa  aa  IIII--aa  aa  PPrrooggrraammuulluuii  SSTTAARRTT  

ppeennttrruu  ffiinnaannțțaarreeaa  cceelloorr  mmaaii  bbuunnee  ppllaannuurrii  

ddee  aaffaacceerrii  
  

 

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii și Cooperație Ploiești anunță că 
perioada de înscriere la etapa a II-a a 
Programului pentru dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea 
accesului acestora la finanțare – START este 5 – 7 
iullie 2010, începând cu ora 9.00, pe site-ul: 
http://programenationale2010.aippimm.ro. 

 În vederea 
finanțării celor mai 
bune planuri de afaceri 
prin alocație financiară 

nerambursabilă 
(100.000 lei) se pot 
înscrie pe site 
persoane fizice cu 

vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani 
neîmpliniți, cu studii medii sau superioare 
definitivate, precum și societăți comerciale 
(microîntreprinderi) care la data înscrierii să 
aibă cel mult doi ani de la autorizare/ 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, 
iar asociatul sau acționarul să aibă între 18 și 
40 de ani neîmpliniți și studii medii sau 
superioare definitivate. 

În cadrul acestei etape se pot înscrie și 
solicitanți care nu au participat la activitățile 
din prima etapă a programului START. 

Șef OTIMMC Ploiești, 
Gabriela ANGHEL 

 
 

  

SS--aa  eemmiiss  IInnssttrruuccțțiiuunneeaa  nnrr..  5500//2255..0066..22001100     
 

 

Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Regional din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a 
emis Instrucțiunea nr. 50, cu privire la 
decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute 
din devizul general al contractelor și actelor 
adiționale pentru contractele de lucrări, servicii 
și, respectiv, al contractelor de lucrări, servicii 
și de furnizare din cadrul Programului 
Operațional Regional. Această instrucțiune se va 
aplica începând cu data de 15 iulie 2010.  

Astfel, se va realiza o analiză a nevoilor 
reale de execuție de lucrări suplimentare, 

cauzele ce au generat aceste nevoi, o temeinică 
fundamentare a necesității și oportunității 
încheierii de acte adiționale, iar în cazul 
aplicării art. 122, lit. I din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, se va 
avea în vedere fundamentarea circumstanțelor 
neprevăzute ce au generat apariția lucrărilor 
suplimentare/adiționale. 

De asemenea, prin această instrucțiune, 
cheltuielile diverse și/sau neprevăzute 
achiziționate conform prevederilor legale sunt 
eligibile spre decontare în limita a maxim 10% 
din valoarea contractelor de lucrări, conform 
prevederilor Ordinelor de cheltuieli eligibile, 
indiferent de faptul că acestea au fost incluse în 
devizul general al contractului de lucrări sau 
sunt cuprinse în acte adiționale la contractele 
de lucrări sau contracte suplimentare de 
lucrări. 

Mai multe detalii despre prevederile 
acestei instrucțiuni găsiți pe site-ul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
dedicat exclusiv Programului Operațional 
Regional - http://regio.adrmuntenia.ro, link: 
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-
aplicabile-beneficiarilor-p14.html. 

 
 

  

LLaannssaarree  GGhhiidd  ccoonnssoolliiddaatt  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  

mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  

ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””  
 

 

În data de 21 iunie 2010 a fost publicat 
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Turismului nr. 1.726/2010, pentru modificarea 
anexei 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 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul Axei 
prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional și local” din cadrul Programului 
Operațional Regional 2007 – 2013.  

Având în vedere faptul că ordinul intră în 
vigoare în termen de 15 zile lucrătoare de la 
data publicării, respectiv în data de 12 iulie 
2010, Autoritatea de Management pentru POR a 
început demersurile de modificare a Ghidului 
solicitantului, intenționând publicarea 
corrigendum-ului nr. 4 la ghid, concomitent cu 
intrarea în vigoare a ordinului menționat mai 
sus.

http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-beneficiarilor-p14.html
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-beneficiarilor-p14.html
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SITUAȚIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REG IO 
– 30 IUNIE 2010 - 

 

Până la data de 30 iunie 2010, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 
396 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. 

Din cele 396 de proiecte depuse şi PIDU-ul municipiului Piteşti, 89 au fost respinse, iar 4 au fost retrase de 
aplicanți. 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 precontractuală, 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 milioane de euro. 
Au fost depuse 28 de proiecte din care: un contract a fost semnat, un proiect a fost retras de aplicant, patru 
proiecte au fost respinse, trei proiecte 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 12,73 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 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 precontractuală, asistența financiară solicitată fiind de aproximativ 10,15 milioane de euro. 

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 
proiecte 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 milioane de 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 51 de proiecte, din care 12 proiecte au fost 
respinse. În momentul de față, 31 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 5,61 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: 10 proiecte au fost respinse, 16 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 
72,69 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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FFeessttiivvaalluull  ddee  llaa  CCooșșeeșșttii,,  llaa  eeddiițțiiaa  aa  IIXX--aa  
 

În data de 27 iunie a.c., la Coşeşti, pe Valea 
Păcurarului, a avut loc Festivalul Țuicii, ediția a IX-a. 
Desfăşurat într-un cadru natural de excepție, 
festivalul a reunit producători de țuică din zonă, 
meşteri populari în olărit, butoaie şi iconari.  

 
Printre cei prezenți s-au numărat şi 

preşedintele Consiliului Județean Argeş, Constantin 
Nicolescu, vicepreşedinții C.J. Florin Tecău şi Florea 
Costache, prefectul Gheorghe Davidescu, directori 
de instituții, primari şi parlamentari de Argeş. 

Preşedintele 
Consiliului județean, 
Constantin Nicolescu, 
a răsplătit eforturile 
Elisavetei Tudose, 
primarul comunei 
Coşeşti, de a 
perpetua tradițiile 
argeşene prin 

organizarea Festivalului Țuicii, acordându-i acesteia 
titlul de Cetățean de onoare al județului Argeş. 
Cuplurile care au aniversat 50 de ani de la căsătorie 
au primit diplome de fidelitate şi premii, totodată 
fiind acordate şi diplome de excelență şi plachete 
aniversare celor care au sprijinit comuna Coşeşti. 

Voia bună a fost asigurată de Fanfara 
Teatrului „Alexandru Davila”, Ansamblul folcloric 
„Dorul” şi orchestra „Doina Argeşului” ale Centrului 
Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiționale Argeş. 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjaarrggeess..rroo//oobbjj..aasspp??iidd==2255553322  

  
                                              

◊◊  
  

  
  

  

  

ZZiiuuaa  DDuunnăărriiii  22001100  ssuubb  ddeevviizzaa    

„„FFiiii  aaccttiivv  ppeennttrruu  DDuunnăărree””  
  

29 iunie - Ziua Internațională a Dunării 
marchează semnarea Convenției privind cooperarea 
pentru protecția şi utilizarea durabilă a fluviului 
Dunărea, stabilită la propunerea țărilor dunărene şi 
desfăşurată sub auspiciile Comisiei Internaționale 
pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR). 
Manifestările dedicate Zilei Dunării se desfăşoară în 
toate statele dunărene, pentru a marca dorința 
comună a acestora de a-şi uni forțele în sprijinul 
protejării acestui fluviu unic în Europa. Anul acesta, 
mesajul lansat de ICPDR la nivel bazinal pune accent 
pe conştientizarea publicului privind importanța 
protejării râurilor din bazinul fluviului Dunărea – „Fii 
activ pentru Dunăre".  

Cu ocazia Zilei Dunării, primăriile de 
municipiu, prefecturile județelor dunărene, 
Administrația Națională „Apele Române", susținute şi 
de Ministerul Mediului şi Pădurilor, organizează în 

fiecare an evenimente pentru conştientizarea 
publicului, în parteneriat cu instituţii de învăţământ şi 
instituţii culturale, dar şi cu ONG-uri, cluburi sportive 
etc. Aceste activităţi se realizează independent sau în 
cadrul unor manifestări integrate, precum şi la nivel 
transfrontalier. Municipiile Giurgiu, Călăraşi, Galaţi, 
Tulcea derulează în fiecare an acţiuni dedicate 
sărbătoririi marelui fluviu european. 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aammrr..rroo// 
  

◊◊  
  

  

  

LLaannssaarreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  „„CCuurrăăţţeenniiee  îînn  ttooaattăă  ţţaarraa,,  

îînnttrr--oo  ssiinngguurrăă  zzii””  
 

Joi, 1 iulie 
a.c., sala mare de 
şedinţe a Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa 
a găzduit evenimentul 
de lansare a 
proiectului „Curăţenie 
în toată ţara, într-o 
singură zi”, organizat 
de echipa „Let’s do it, Romania!”, formată din 
reprezentanţi ai mai multor organizaţii non-
guvernamentale din ţara noastră.  

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost 
reprezentat la această întrunire de vicepreşedintele 
Marin Antonescu şi responsabilii din Departamentul 
de Mediu al autorităţii. Printre invitaţi s-au mai 

ȘȘȘTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEȚȚȚEEE   

JJuuddeeţţuull  AARRGGEEȘȘ  JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAȘȘII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIȚȚAA    
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numărat primarii localităţilor dâmboviţene, 
reprezentanţii Gărzii de mediu, ai Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Dâmboviţa şi ai corpului profesoral. 

 „Let’s do it, Romania!” este cel mai mare 
proiect de implicare socială organizat până în prezent 
în ţara noastră, ce îşi propune curăţarea mormanelor 
de gunoi generate de oameni în arealele naturale 
ale ţării, într-o singură zi. Ziua de Curăţenie Naţională 
va fi 25 septembrie 2010, dată la care toţi cetăţenii 
sunt aşteptaţi să se implice, având posibilitatea de a 
stabili un record, România fiind ţara cea mai mare ca 
întindere care realizează acest proiect.   

 

Proiectul a fost implementat cu succes în 
Estonia (2008), Letonia şi Lituania (2009), Portugalia 
(martie 2010) şi Slovenia (aprilie 2010). 

Cu ocazia prezentării proiectului, 
vicepreşedintele CJ Dâmbovița Marin Antonescu a 
ţinut să sublinieze faptul că „succesul unui astfel de 
demers este al tuturor şi al fiecărui cetăţean în parte” 
şi a asigurat iniţiatorii că autorităţile judeţene susţin 
această idee, acordând tot sprijinul pentru ca acţiunea 
să fie un succes. Cu atât mai mult, cu cât Dâmboviţa 
este judeţ pilot la nivel naţional, care are deja un 
sistem reglementat administrativ de salubrizare a 
judeţului, prin proiectul în plină derulare - 
„Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi 
depozitării deşeurilor solide”, în cadrul Programului 
ISPA. De asemenea, vicepreşedintele Antonescu a 
subliniat faptul că un astfel de demers voluntar este 
binevenit, autorităţile dâmboviţene având deja 
experienţa unei acţiuni similare, dar la scară mai mică 
– „Cupa Curăţeniei” -, iniţiată şi derulată cu succes în 
anul 2009, cu sprijinul tuturor factorilor de răspundere 
în domeniul mediului şi al autorităţilor locale. 

Două  dintre obiectivele principale ale 
proiectului „Let’s do it, Romania!” sunt curăţarea 
teritoriului României de deşeurile aruncate 
necorespunzător în ecosistemele naturale şi 
prevenirea reapariţiei acestora, lucrări ce au fost 
solicitate României şi de Uniunea Europeană, prin 
intermediul Comisiei Europene. În plus, proiectul îşi 
propune mobilizarea şi implicarea autorităţilor centrale 

pentru aplicarea de măsuri şi sancţiuni, îmbunătăţirea 
sistemului de management al deşeurilor, precum şi 
conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa 
adoptării unui comportament responsabil faţă de 
mediu. 

Proiectul se bucură de susţinerea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor, care implică structurile sale din 
teritoriu – Garda Naţională de Mediu, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului şi Administraţia 
Naţională „Apele Române”, cu structurile subordonate 
– şi de cea a Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. În organizare sunt implicate 
până în acest moment 25 ONG-uri, 11 autorităţi 
centrale şi locale, o serie de persoane publice şi, cel 
mai important, cetăţenii. 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjdd..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ooppttiioonn==ccoomm__ccoonntteenntt&&vviieeww==aarrttiiccllee&&iidd==  

666633::llaannssaarreeaa--pprrooiieeccttuulluuii--ccuurraatteenniiee--iinn--ttooaattaa--ttaarraa--iinnttrr--oo--ssiinngguurraa--zzii&&ccaattiidd==3366::  

ccoommuunniiccaattee--pprreessaa&&IItteemmiidd==8866  

  

◊◊  

  

  
LLaannssaarreeaa  PPrrooiieeccttuulluuii    

„„MMIIAASSEE  ––  MMaannaaggeemmeenntt  IInntteeggrraatt    

ppeennttrruu  AAssiisstteennțțăă  SSoocciiaallăă  EEffiicciieennttăă””  
  

Începând cu data de 4 iunie 2010, Consiliul 
Județean Giurgiu, în calitate de beneficiar, 
implementează proiectul „MIASE - Management 
Integrat pentru Asistență Socială Eficientă”. Proiectul 
este finanţat din Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 2007 – 2013.  

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 
1.058.015,27 lei fără TVA, din care: 
• 899.312,98 lei – valoare eligibilă nerambursabilă 
din Fondul Social European; 
• 137.541,98 lei – valoare eligibilă nerambursabilă 
din bugetul naţional; 
• 21.160,31 lei – cofinanţarea Consiliului Judeţean 
Giurgiu. 

Obiectivul general al proiectul este de a 
îmbunătăţi furnizarea serviciilor publice generale şi 
specifice asistenţei sociale prin creşterea 
promptitudinii în furnizarea serviciilor publice. Scopul 
proiectului îl reprezintă identificarea căilor optime de 
reducere a duratei de livrare a serviciilor publice de 
către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului (DGASPC) Giurgiu, aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, prin 
întocmirea de studii de simplificare administrativă, 
eficientizarea furnizării serviciilor de asistenţă socială 
prin realizarea unui Sistem Informatic de Management 
al Asistenţei Sociale (SIMAS), pentru gestiunea 
informaţiilor, fluxurilor de comunicare şi activităţilor 
administrative şi economice şi creşterea 
performanţelor profesionale ale funcţionarilor 
DGASPC, prin însuşirea mecanismelor ce duc la 

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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simplificarea proceselor administrative de livrare a 
serviciilor publice către cetăţeni. 

Proiectul se adresează unui grup ţintă 
structurat în două categorii de competenţă şi interes: 
angajaţilor DGASPC Giurgiu şi tuturor categoriilor de 
beneficiari ai serviciilor furnizate de această direcție 
(petiţionari şi asistaţi). 

Principalele activităţi ale proiectului sunt: 
realizarea a două studii privind eficientizarea 
proceselor administrative, realizarea unui SIMAS la 
DGASPC Giurgiu, dotarea cu echipament IT, 
organizarea unor cursuri de instruire pentru utilizarea 
SIMAS şi folosirea tehnologiei informaţiei pentru 
îmbunătăţirea furnizării de servicii publice, 
organizarea unei caravane de prezentare a utilizării 
SIMAS, realizarea de materiale promoţionale, 
promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor.                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.  
       Prin activităţile planificate, implementarea 
acestuia va conduce la următoarele rezultate: 

 cantitative: 2 studii de simplificare 
administrativă; 1 sistem informatic integrat funcţional 
(SIMAS) la sediul DGSAPC şi la sediile unităţilor 
subordonate; 29 de computere, 2 scanere, server de 
aplicatie web, server VPN, server baze de date, 
router, 18 switch-uri, 3 UPS-uri, 3000 m cablu reţea 
K7 şi conectorii aferenţi, licentele pentru 
echipamentele de calcul (29 SO, 29 tip Office, 1 
server bază de date, 1 SO Network Server), 29 de 
usercal open, 1 reţea LAN, 1 site web cu acces tip 
portal către SIMAS în funcţiune; instruirea angajaţilor 
DGASPC pentru utilizarea SIMAS; 240 de angajaţi 
DGASPC instruiţi în 4 module de training; 2 ghiduri 
(unul referitor la dezvoltare durabilă şi unul referitor la 
egalitatea de şanse); 1 forum informativ; 1 caravană 
informativă; 25 de mape de prezentare pentru 
caravana informativă; 2 conferinţe de presă; 20 de 
participanţi la conferinţele de presă; 2 comunicate de 
presă; 1 afiş de promovare a proiectului; 100 de mape 
de participare. 
 

 calitative: simplificarea accesului la servicii și 
informaţii de interes pentru cetăţeni (petiţionari); 
reducerea barierelor administrative și a duratei de 
livrare a răspunsurilor pentru aceştia cu cel putin 50%; 
transparenţa informaţiilor; eficientizarea proceselor 
interne ale Direcţiei obţinută prin monitorizarea în timp 
real cu ajutorul SIMAS; îmbunătăţirea calităţii muncii 
prin gestionarea cu mai mare uşurinţă a informaţiilor 
asistaţilor; creşterea promptitudinii și îmbunătăţirea 
furnizării serviciilor publice; reducerea costurilor 
administrative; definirea unor algoritmi de soluţionare 
eficientă a gapurilor administrative; creșterea vitezei 
de reacţie faţă de solicitările cetăţenilor; optimizarea 
achiziţiilor de produse pentru centrele din subordine. 
     Detalii suplimentare pot fi furnizate de Consiliul 
Judeţean Giurgiu – Direcţia Proiecte Europene şi 

Cooperare Interregională, tel./fax: 0246/213.331, e-
mail: partnerships.cjg@gmail.com. 
Persoană de contact: Miruna Dudău - asistent 
manager proiect. 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////8855..112200..4477..119977//ppoorrttaall//ggiiuurrggiiuu//ccjj//SSttiirrii..nnssff//AAllll//8833FFDD6611AAEEDDFF44772211FF00  

CC22225577775522000033442266FF77//$$FFIILLEE//CCoommuunniiccaatt%%2200ddee%%2200pprreessaa%%2200MMIIAASSEE..ddooccva 

facnouă  

◊◊  
  
  

  

CCoonnffeerriinnţţaa  ddee  llaannssaarree    

aa  pprrooiieeccttuulluuii  „„LLeett`̀ss  DDoo  IItt,,  RRoommaanniiaa!!””  
  

Sâmbătă, 26 iunie 2010, ora 12:00, în sala de 
şedinţe a Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomiţa a avut 
loc conferinţa de lansare a proiectului „Let`s Do It, 
Romania!”. Cu acest prilej, judeţul Ialomița s-a alăturat 
celui mai mare proiect de implicare socială organizat 
până în prezent în România, care îşi propune 
curăţarea mormanelor de gunoi generate de oameni 
în arealele naturale ale ţării, într-o singură zi. 

Ziua de 
Curăţenie Naţională 
este 25 septembrie 
2010, dată la care 
toţi cetăţenii sunt 
aşteptaţi să se 
implice. Proiectul a 
fost implementat 
până acum cu 
succes în Estonia 
(2008), Letonia şi 
Lituania (2009), 
Portugalia (martie 
2010) şi Slovenia 
(aprilie 2010). 

Două  dintre 
obiectivele 
principale sunt 
curăţarea teritoriului României de deşeurile aruncate 
necorespunzător în ecosistemele naturale şi 
prevenirea reapariţiei acestora, lucrări ce au fost 
solicitate României şi de Uniunea Europeană, prin 
intermediul Comisiei Europene. În plus, proiectul îşi 
propune mobilizarea şi implicarea autorităţilor centrale 
pentru aplicarea de măsuri şi sancţiuni, îmbunătăţirea 
sistemului de management al deşeurilor, precum şi 
conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa 
adoptării unui comportament responsabil faţă de 
mediu. 

Pentru curăţarea deşeurilor este necesară 
crearea hărţii deşeurilor, hartă ce va fi obţinută în 
cadrul etapei de cartare. Cartarea presupune 
determinarea poziţiei (folosind un dispozitiv GPS), 
compoziţiei şi dimensiunii mormanelor de deșeuri din 
arealele naturale, informaţiile fiind ulterior încărcate 
într-un soft special. În baza hărţii realizate vor putea fi 
estimate resursele necesare pentru reuşita proiectului, 

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIȚȚAA    

mailto:partnerships.cjg@gmail.com
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inclusiv numărul de voluntari necesari în ziua de 
curăţenie. Cartarea este o etapă cheie în evoluţia 
proiectului „Let’s Do It, Romania!”, în lipsa căreia 
acţiunea din ziua de curăţenie ar fi imposibilă. Etapa 
de cartare a fost demarată în Ialomiţa pe data de 26 
iunie 2010, în cadrul conferinţei de lansare a 
proiectului. 

Proiectul se bucură de susţinerea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor, ce implică structurile sale din 
teritoriu – Garda Naţională de Mediu, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului şi Administraţia 
Naţională „Apele Române”, cu structurile subordonate 
– şi de cea a Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, structurile din judeţ 
alăturându-se Instituţiei prefectului la conferinţa de 
lansare. 

În organi-
zare sunt implicate 
până în acest 
moment 25 ONG-
uri, 11 autorităţi 
centrale şi locale, o 
serie de persoane 
publice şi cel mai 
important, cetăţe-
nii, coordonatorul 
proiectului pe Ialo-

miţa fiind Florin Munteanu, reprezentantul Fundaţiei 
de Turism şi Ecologie a Dunării de Jos „Ciulinii 
Bărăganului”. 

La întâlnirea de sâmbătă au participat, alături 
de coordonatorii proiectului „Let`s Do It, Romania!”, 
prefectul şi subprefectul judeţului Ialomiţa, 
reprezentanţi ai Agenţiei pentru protecţia mediului, 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, ai ONG-
urilor, dar şi voluntari care se vor implica activ în 
derularea proiectului. După discuţiile purtate au fost 
stabilite termenele de prezentare a cartării în Ialomiţa. 
  

SSuurrssăă::  wwwwww..pprreeffeeccttuurraaiiaalloommiittaa..rroo//ddooccuummeennttee//ccoommuunniiccaatt%%2200PPrrooiieecctt..ddoocc  

  

◊◊  

  
MMaasstteerr  ppllaannuull  „„RReeaabbiilliittaarreeaa  șșii  

mmooddeerrnniizzaarreeaa  ssiisstteemmeelloorr  ppuubblliiccee  ddee  

aalliimmeennttaarree  ccuu  aappăă  șșii  ccaannaalliizzaarree””  
 

Președintele Consiliului Județean Prahova, 
Mircea Cosma, a analizat, în data de 1 iulie 2010, 
împreună cu consultantul tehnico-financiar al 
Ministerului Mediului și Pădurilor, ILF Consulting 
Engineers, forma finală a Studiului de Fezabilitate și 
Aplicația financiară cu privire la Master planul 
„Reabilitarea și modernizarea sistemelor publice de 
alimentare cu apă și canalizare". 
  Proiectul „Reabilitarea și modernizarea 
sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare" 

- Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-
2013 vizează investiții în: reabilitarea şi extinderea 
reţelelor de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea 
reţelelor de canalizare, inclusiv a staţiilor de pompare; 
reabilitarea/modernizarea staţiilor de epurare a apelor 
uzate, proiectare și construcție 2 stații de epurare în 
localitățile Sinaia și Plopeni,  în valoare de 
159.689.000 de euro, din care valoarea eligibilă prin 
POS Mediu 117.600.000 de euro. Proiectul va fi 
implementat în județul Prahova de către operatorul 
regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare SC Hidro Prahova SA și include 
următoarele localități: Azuga, Bușteni, Sinaia 
(aglomerare Sinaia); Comarnic, Breaza (aglomerare 
Breaza); Câmpina, Bănești (aglomerare Câmpina); 
Băicoi; Plopeni; Vălenii de Munte, comuna Teișani 
(aglomerare Vălenii de Munte); Mizil; Urlați. 

Ca urmare a întâlnirii ce a avut loc la sediul 
Consiliului Județean Prahova, Studiul de Fezabilitate 
și Aplicația de finanțare se depun la Ministerul 
Mediului și Pădurilor, urmând a fi transmise la Comisia 
Europeană la sfârșitul lunii iulie 2010. 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjpphh..rroo//iinnddeexx..pphhpp??__iinniitt==uuttiillee..ddeettaalliiii&&eevv__kkeeyy==223300  

  

◊◊  
  

  

OO  iinnvveessttiițțiiee  pprriivvaattăă  ddee  55,,55  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo,,        

llaa  ZZiimmnniicceeaa  
 

După Turnu Măgurele, Teleormanul are încă 
un punct de trecere a frontierei cu feryboatul. La 
Zimnicea, în aval de Căpitănia Portului Zimnicea, în 
apropiere de Moara InterAgro. Investiția este realizată, 
în totalitate de Grupul de Firme InterAgro, o investiție 
sută la sută privată. Investiția se ridică la o valoare de 
peste 5,5 milioane de euro și constă în amenajarea  
drumurilor de acces, a accesului pentru îmbarcare și 
debarcare, pe și de pe bac, percum  și achiziționarea 
vasului de transport. Amenajările pe malul bulgăresc 
al Dunării sunt realizate de partea bulgară, iar după 
deschiderea punctului de trecere a frontierei se va 
stabili și numărul curselor zilnice. Trebuie notat faptul 
că feryboatul va  funcționa 24 de ore din 24, atât 
pentru autovehicule  de mare capacitate pentru 
transport mărfuri și persoane, cât și pentru 
autoturisme și alte mijloace de transport, precum și 
pentru persoane - pietoni. 

Președintele Grupului de Firme InterAgro, 
domnul Ioan Niculae, a declarat că inaugurarea  
punctului de trecere a frontierei cu feryboatul, la 
Zimnicea, a avut loc duminică, la ora 11:00, invitați 
fiind  reprezentanți ai autorităților publice, locale și 
județene și centrale din România și din Bulgaria, 
reprezentanți ai ministerelor de resort din ambele țări. 

                                                   (M. CAZACU) 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////zziiaarruulltteelleeoorrmmaannuull..rroo//zziiaarr//iinnddeexx..pphhpp??ooppttiioonn==ccoomm__ccoonntteenntt&&  

ttaasskk==vviieeww&&iidd==66441100&&IItteemmiidd==2266##aakkooccoommmmeenntt11772211  

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN    
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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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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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