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  ŞŞttiirrii  ddiinn  jjuuddeeţţee  
 

AArrggeeşş::  Proiecte de modernizare pentru 12 şcoli 
din judeţul Argeş, prin ADR Sud Muntenia 
  
  

CCăăllăărraaşşii:: 12 comune din judeţ au primit banii 
pentru alimentarea cu apă potabilă 
 
 

DDââmmbboovviiţţaa:: 62 milioane de euro pentru 100 km 
de drum 
 
 

GGiiuurrggiiuu:: România şi Bulgaria vor derula un 
proiect de 490.000 de euro pentru turismul 
alternativ în zona Dunării 
 
 

IIaalloommiiţţaa:: 22 de milioane de euro pentru reţeaua 
de apă a Feteştiului 
 
 

PPrraahhoovvaa:: Investiţie din China de 4 milioane de 
dolari în Ploieşti Industrial Parc 
 
 

TTeelleeoorrmmaann:: Asociere pentru o parcare subterană 
la Alexandria 

 
 

MMuunniicciippiiuull  CCââmmppuulluunngg  MMuusscceell  sseemmnneeaazzăă  
pprriimmuull  ccoonnttrraacctt  ddee  ffiinnaannţţaarree  RReeggiioo    
ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  eedduuccaaţţiioonnaallăă   

 

În data de 4 august 2010, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Câmpulung Muscel, 
judeţul Argeş, a semnat primul contract de 
finanţare din fonduri nerambursabile Regio.  

Sursă: http://www.carol.ro/index.php?continut=articol&id=24 

Proiectul pentru care s-a semnat 
contractul de finanţare - „„CCoonnssoolliiddaarree,,  
rreeaabbiilliittaarree  CCoolleeggiiuull  ppeeddaaggooggiicc  CCaarrooll  II”” – a 
obţinut asistenţă financiară nerambursabilă 
din Programul Operaţional Regional 2007 - 
2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 3.4 
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”. 

 

Valoarea totală a contractului de 
finanţare este de 12.496.657,26 lei, din 
care: 

• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR: 8.855.515,92 lei; 

• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional: 1.308.796,55 lei; 

• cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 
201.353,32 lei. 

 

Proiectul semnat în data de 4 august 
2010 vizează îmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionale a Colegiului „Carol I” prin 

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   
SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   
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reabilitarea şi modernizarea clădirii şi 
dezvoltarea infrastructurii IT.  

Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I” 
din Câmpulung Muscel este continuatorul 
Şcolii Normale înfiinţate în anul 1867, la 
Bucureşti, sub patronajul regelui Carol I. 
Clădirea în care funcţionează a fost construită 
în perioada 1892 - 1895, tot sub patronajul 
regelui Carol I, care a donat din caseta 
proprie 12.000 de galbeni, la care se adaugă 
contribuţia autorităţilor locale şi a 
Ministerului Instrucţiunii Publice. Colegiul 
„Carol I” este o şcoală românească etalon, 
fiind prima instituţie de învăţământ din 
România care a beneficiat de energie 
electrică şi de primul cinematograf. De-a 
lungul anilor, de pe băncile acestei şcoli au 
ieşti promoţii de absolvenţi bine pregătiţi 
care au contribuit ulterior la educarea 
tinerelor generaţii, ca învăţători şi profesori 
de renume. 

Durata de implementare a proiectului 
de consolidare şi reabilitare a Colegiului 
„Carol I” este de 39 de luni. 
 
 
 

Instruire acordată beneficiarilor de 
fonduri Regio 

 - Călăraşi, 4 august 2010 –          
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a organizat în data de 4 august 
2010 un seminar de informare şi instruire 
pentru reprezentanţii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud 

Muntenia”, ca ur-
mare a încheierii 
contractului de fi-
nanţare pe Progra-
mul Operaţional 
Regional 2007-
2013.  

 

Prin proiectul „Achiziţie echipamente 
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii 
de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă şi a primului ajutor 
calificat, în Regiunea Sud Muntenia” se vor 
obţine fonduri nerambursabile din Regio, Axa 
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale”, DMI 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă”.  

Întâlnirea de lucru a avut loc la 
Călăraşi, la sediul centrului de afaceri. Cu 
această ocazie, beneficiarii au primit 
informaţii de specialitate despre procesul de 
implementare a proiectului şi despre etapele 
de derulare a activităţilor prevăzute în 
cererea de finanţare. De asemenea au aflat 
despre priorităţile în derularea contractului – 
acte adiţionale şi despre prefinanţare/ 
cererile de rambursare (prefinanţare, notifi-
care privind depunerea cererii de prefinan-
ţare/rambursare, termen de depunere, 
documente ce trebuie să însoţească cererile 
de plată). Totodată, beneficiarii au fost 
instruiţi despre modul în care trebuie ţinută 
evidenţa contabilă distinctă folosind conturi 
analitice, despre Raportul de progres (modul 
de întocmire şi termenul de depunere), 
detalii legate de vizita la faţa locului şi cum 
trebuie realizate pistele de audit şi, nu în 
ultimul rând, vor afla despre modalitatea de 
realizare a activităţilor de informare şi 
publicitate ce vor fi implementate în cadrul 
proiectelor, conform regulilor specificate în 
Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Programul Operaţional Regional, ediţia 
februarie 2009. 

 

AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  eessttee  OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  
ppeennttrruu  RReeggiioo  şşii  aarree  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  
iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  PPeennttrruu  mmaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  
ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăăţţiillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddiinn  RReeggiioo  şşii  ppeennttrruu  
ccoonnffiirrmmaarreeaa  ppaarrttiicciippăărriiii  llaa  uunnuull  ddiinn  sseemmiinnaarriiiillee  ccee  ssee  vvoorr  
oorrggaanniizzaa  îînn  SSuudd  MMuunntteenniiaa  ccoonnttaaccttaaţţii  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree::  
00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677,,  ee--
mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo;;  ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..  
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SSeemmiinnaarr  ddee  iinnffoorrmmaarree  şşii  iinnssttrruuiirree  RReeggiioo    --  
--  MMiizziill,,  1100  aauugguusstt  22001100  --  

 

 

În data de 10 august 2010, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va 
organiza Seminarul de informare şi instruire 
REGIO, cu privire la Axa prioritară 4 
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local”, Domeniul major de 

intervenţie 4.1 „Dezvol-
tarea durabilă a structu-
rilor de sprijinire a aface-
rilor de importanţă regio-
nală şi locală” şi Domeniul 
major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării mi-
croîntreprinderilor”.  

 

Evenimentul se va desfăşura la Mizil, 
judeţul Prahova, la Centrul de Informare 
Europe Direct, strada Mihai Bravu, nr. 85 
(pavilionul central din vechiul sediu al 
Primăriei), începând cu ora 10:00. 

 
 

   

III nnn fff ooo AAA MMM    PPP OOO RRR   

  

••  DDooccuummeennttuull  CCaaddrruu  ddee  IImmpplleemmeennttaarree  aa  
PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall          

22000077  ––  22001133,,  vveerrssiiuunneeaa  aa  77--aa  
 

 

Autoritatea de Management pentru 
POR din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a publicat Documentul 
Cadru de Implementare a Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013, versiunea a 
7-a. 

Documentul Cadru de Implementare a 
POR este un document programatic naţional, 
elaborat pentru a stabili cadrul general al 
implementării Programului Operaţional 
Regional. În acest scop, Documentul Cadru de 
Implementare a POR detaliază, pe domenii 
majore de intervenţie, cine sunt beneficiarii 
proiectelor, care sunt activităţile eligibile, 
criteriile de eligibilitate şi selecţie a 
proiectelor, mărimea alocărilor financiare,  
 

 
sistemul de implementare, monitorizare şi 
evaluare a programului. 

Documentul Cadru de Implementare 
conţine informaţii necesare atât celor care 
implementează Programul Operaţional 
Regional, precum şi beneficiarilor 
Programului, respectiv cei care elaborează 
proiecte şi solicită finanţare pentru aceste 
proiecte. 
Documentul integral este publicat pe site-ul 
dedicat exclusiv Programului Operaţional 
Regional – www.inforegio.ro -, secţiunea 
Documente strategice, link: 
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PU
BLICATIONS_POR_2007_2013. 
 

 
 

   
  

••  RReeccoommaannddaarree  pprriivviinndd  aapplliiccaarreeaa  pprriinncciippiiuulluuii  
sseeggrreeggăărriiii  ffuunnccţţiiiilloorr  îînn  ccaaddrruull  pprroocceedduurriilloorr  ddee  

aacchhiizziiţţiiii  ppuubblliiccee  
 

 

În perioada 15 februarie – 7 mai 2010, 
Curtea de Conturi – Autoritatea de Audit a 
efectuat o misiune de audit de operaţiuni 
pentru Programul Operaţional Regional. 
Această misiune de auditare s-a desfăşurat la 
sediul Autorităţii de Management pentru 
Programul Operaţional Regional (AM POR) din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la sediile Organismelor 
Intermediare din cadrul Agenţiilor pentru 
dezvoltare regională şi la beneficiarii de 
proiecte pentru care au fost declarate 
cheltuieli în perioada supusă auditului.  

În urma acestei misiuni de audit, cu 
ocazia verificării dosarelor de achiziţie 
publică, Autoritatea de Audit a recomandat 
AM POR aplicarea principiului degregării 
funcţiilor conform articolului 58, litera b) din 
Regulamentul CE nr. 1080/2006. 

Documentul integral privind 
recomandarea Autorităţii de Audit este 
publicat pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia - http:// 
regio.adrmuntenia.ro, la secţiunea Clarificări 
utile/Prevederi aplicabile beneficiarilor – link: 
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-
aplicabile-beneficiarilor-p14.html. 

http://www.inforegio.ro/�
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_POR_2007_2013�
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_POR_2007_2013�
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-beneficiarilor-p14.html�
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-beneficiarilor-p14.html�


 
 

4 
  
 

 

SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
– 5 AUGUST 2010 - 

 
Până la data de 5 august 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 443 de 
proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional) şi Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti. 
Din cele 443 de proiecte depuse şi PIDU-ul municipiului Piteşti, 89 au fost respinse, iar patru au fost retrase de 
aplicanţi. Situaţia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se află în diferite etape ale 
procesului de evaluare, este următoarea: 
 

AXA PRIORITARĂ 1 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere (buget 194 milioane de euro) 
 

Pe Domeniul 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere ( buget 97 milioane 
de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Ploieşti şi o cerere de finanţare. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 6,36 milioane de euro. 
 

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” (buget 
38,80 milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – împreună 
cu opt cereri de finanţare, din care: trei se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii şi pentru cinci 
au fost solicitate proiectele tehnice.  
 

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 milioane 
de euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, conţinând 35 de cereri de finanţare. 
Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanţare), trei cereri de finanţare au 
fost respinse, patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 cereri de finanţare) sunt în precontractare, iar 
cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanţare). 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 

 

AXA PRIORITARĂ 2

NNoottăă::  TTooaattee  cceellee  1100  pprrooiieeccttee  rreessppiinnssee  şşii  pprrooiieeccttuull  rreettrraass  ddee  aapplliiccaanntt  aauu  ffoosstt  uulltteerriioorr  rreeddeeppuussee,,  ffiiiinndd  îînn  pprreezzeenntt  ffiiee  îînn  ddiiffeerriittee  
eettaappee  aallee  pprroocceessuulluuii  ddee  eevvaalluuaarree,,  sseelleeccţţiiee  şşii  ccoonnttrraaccttaarree,,  ffiiee  sseemmnnâânndduu--ssee  ddeejjaa  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannţţaarree..  

: 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 milioane de euro)  
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, 
inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură. 
Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse şi un proiect retras de aplicant. Valoarea totală 
solicitată prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 milioane de euro.  
Din cele 28 de proiecte rămase, 13 proiecte sunt în rezervă, iar pentru 15 s-au semnat contractele de finanţare. 
 

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

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B, 
km 0+000 - km 19+000, Ciochina – Orezu - Raşi Judeţul Ialomiţa 36.462.900,65 29.423.908,41 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în 
staţiunea balneară Amara Oraşul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10 

Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al 
municipiului Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 88.789.047,00 70.273.252,50 

Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene 701, DJ 
401A şi DJ 711A, pe traseul Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – 
Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari 

Judeţul Dâmboviţa 66.894.836,12 53.968.478,48 

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

Judeţul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38 

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 301, 
tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578 Judeţul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80 

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

Judeţul Argeş 51.142.578,38 41.351.925,62 
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Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – 
Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea 
îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 
0+000 – 9+550, L=9,550 km 

Judeţul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, 
oraş Mizil, judeţul Prahova UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47 

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

Parteneriatul dintre 
UAT Judeţul 
Prahova şi UAT 
Judeţul Dâmboviţa 

45.802.088,03 37.647.805,82 

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

Judeţul Argeş 46.020.473,81 37.926.152,00 

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

Judeţul Călăraşi 44.944.350,96 36.974.362,74 

Modernizare Calea Daciei Consiliul Local 
Câmpina 25.477.127,02 20.308.570,08 

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

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 55.557.533, 56 45.705.002,00 

Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti - Băbăiţa, km 
17+400 - km 58+000 Judeţul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

TOTAL  - lei - 731.159.109,66 592.740.864,59 
 

AXA PRIORITARĂ 3:  
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenţie: 
 

Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
– alocare regională 24,21 milioane de 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 asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 48,72 
milioane de euro. 
 

NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0099..22000099,,  oorraa  
1166::0000..  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi 

Judeţul 
Călăraşi 19.783.631,62 14.809.448 

TOTAL  - lei - 19.783.631,62 14.809.448 
 

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro. 
Au fost depuse 39 de proiecte, din care: un contract a fost semnat, un proiect a fost retras de aplicant, patru 
proiecte au fost respinse, nouă proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 22 de proiecte 
se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar două sunt în etapa precontractuală (analiza PT şi vizita la faţa 
locului), valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 17,90 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Amenajare Centrul Comunitar al Persoanelor în 
vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337 

TOTAL  - lei - 1.045.015,00 823.337 
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Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 milioane de euro. A fost depus un proiect, ce s-a 
semnat. Asistenţa financiară solicitată prin acest proiect este de aproximativ 10,15 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea 
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii 
de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud 
Muntenia 

Asociaţia de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
„Situaţii de urgenţă 
Sud Muntenia" 

49.995.241,98 41.155.892,21 

TOTAL  - lei - 49.995.241,98 41.155.892,21 
 
Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare 
regională 39,73 milioane de euro.  
Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 14 contracte de finanţare sunt semnate, opt 
proiect se află în etapa de contractare, două proiecte sunt în etapa de vizită la faţa locului, şapte proiecte sunt în 
etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de finanţare revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară/rezerve, şase proiecte au fost respinse, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru 
toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro. 
 

NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  1144..0099..22000099,,  oorraa  1166::0000..  
  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

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

Municipiul 
Târgovişte 10.305.346,07 8.471.678,00 

Modernizare cămine, modernizare sală de 
festivităţi, amenajare bază sportivă – Liceul 
Teoretic „Iancu C. Vissarion”, oraş Titu 

Oraşul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01 

Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Voineşti, jud. Argeş 

Consiliul Local 
Lereşti 

2.162.459,38 1.723.987,58 

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

Consiliul Local 
Lereşti 

 
727.056,29 

 
588.818,30 

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

Municipiul 
Târgovişte 

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

Reabilitare şi mansardare corp vechi, reabilitarea 
bazei sportive - Şcoala nr. 2 Titu 

Oraşul Titu 
 

7.139.282,12 5.710.574,66 

Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Generală 
cu clasele I - VIII, sat Râca, comuna Râca, judeţul 
Argeş 

Consiliul Local 
Râca 

1.941.023,74 1.540.201,72 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale - Şcoala cu 
clasele I - VIII „Paul Bănică” din Municipiul 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

7.790.229,86 6.421.824,64 

Construire şcoală cu 22 săli de clasă şi reabilitare şi 
modernizare clădire internat la Grupul Şcolar „Goga 
Ionescu” din oraşul Titu, jud. Dâmboviţa 

Unitatea 
administrativ-
teritorială Oraşul 
Titu 

6.904.561,42 4.558.975,85 

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

Comuna Albeştii de 
Argeş 

2.108.056,47 1.645.639,52 
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Reabilitare, modernizare şi extindere a Liceului Teoretic 
„Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

Consolidare cu demolare parţială Colegiul Naţional 
Unirea din Municipiul Turnu Măgurele, judeţul 
Teleorman 

Consiliul Local 
Turnu Măgurele 

12.496.349,87 10.209.401,86 

Consolidare, reablitare Colegiul pedagogic  „Carol I" Municipiul 
Câmpulung 

12.449.657,26 9.866.312,47 

TOTAL  - lei - 92.893.114,19 73.874.542,47 
 
AXA PRIORITARĂ 4:  
Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local  
 
Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală – alocare regională 38,27 milioane de euro.  
S-au depus 15 proiecte, din care: două proiecte au fost retrase de către aplicant, un proiect a fost respins, două 
contracte de finanţare au fost semnate, opt proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi două 
proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 
este de aproximativ 32,67 milioane de euro. 
 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Centru Multifuncţional 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 Judeţean Dâmboviţa 50.403.568,50 17.872.914 

TOTAL  - lei - 65.781.098,49 26.379.861 

 
Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de 
noi activităţi – alocare regională 33,50 milioane de euro.  
NICIUN PROIECT DEPUS. 
 
Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 
milioane de euro. 
În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de 
finanţare în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă 
solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea 
contractului, iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finanţare. 
PPee  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  
ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””..  CCeerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ppoott  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  pprreecciizzaattee  îînn  gghhiidd,,  îînncceeppâânndd  ccuu  
ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099,,  iiaarr  aallooccaarreeaa  ffiinnaanncciiaarrăă  ddiissppoonniibbiillăă  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  cceerreerree  ddeesscchhiissăă  ddee  pprrooiieeccttee  eessttee  ddee  2277,,2288    mmiill..  
eeuurroo..  
  

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 85 de proiecte, din care: 15 proiecte au fost 
respinse. În momentul de faţă, 43 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, trei proiecte sunt 
în etapa precontractuală, iar 24 de proiecte sunt în etapa de verificare preliminară a cererii de finanţare, cu o 
valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 11,39 milioane de euro. 
 

AXA PRIORITARĂ 5:  
Dezvoltarea şi promovarea turismului  
 

Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 milioane de 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 finanţare au fost semnate, 11 proiecte se află în etapa precontractuală, 12 
proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile 
solicitate pentru aceste proiecte este de aproximativ 94,92 milioane de euro. 
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NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  oorraa  1122::0000.. 

  
Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din 
FEDR este de 32,87 milioane de euro (două sesiuni de depunere de proiecte). 
PPee  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  rreeggiioonnaallee  ddee  2222,,117777  
mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
PPee  ddaattaa  ddee  2255  ffeebbrruuaarriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ddeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  
ssuussppeennddaattăă..  
  

Până la termenele limită au fost depuse 32 de proiecte (13 până la termenul limită de 19.12.2008 şi 19 începând cu 
23.11.2009 până la 25.02.2010 inclusiv), din care: 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 finanţare. Proiectele aflate în diferite stadii de 
evaluare şi contractele semnate au o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile solicitate de 
aproximativ 72,69 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

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

S.C. Valea cu Peşti S.A., 
Arefu, jud. Argeş 16.856.816,00 8.840.093,74 

Reabilitarea parcului balnear din staţiunea 
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., 
Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

 
14.188.605,53 

 
7.752.171,45 

Modernizarea infrastructurii şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice în staţiunea 
Buşteni 

Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

TOTAL  - lei - 62.788.563,05 34.346.219,68 
 

Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro.  
Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI 5.3 al POR, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Poarta C, sector 1, 
Bucureşti, 010873, Director: Gabriela Elena BOSTĂNESCU, e-mail: gabriela.bostanescu@mturism.ro, site 
www.turism.gov.ro. 
 
AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  eessttee  OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  ppeennttrruu  RReeggiioo  şşii  aarree  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  
iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăăţţiillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddiinn  RReeggiioo  ppuutteeţţii  
oobbţţiinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrţţiiii  SSeerrvviicciiuulluuii  CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  
00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo.. 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului 
Medieval al Fostei Mânăstiri Vărbila 

Parohia Vărbila, com. 
Iordăcheanu, jud. 
Prahova 

 
8.214.351,04 

 
6.656.946,88 

Reabilitarea patrimoniului cultural din staţiunea 
Buşteni Oraşul Buşteni 2.128.409,71 1.552.435,27 

Restaurare şi punere în valoare a ansamblului 
medieval al fostei Mânăstiri Apostolache 

Parohia Apostolache, 
jud. Prahova 

12.926.435,20 9.386.998,60 

TOTAL  - lei - 23.269.195,95 17.596.380,75 

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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PPrrooiieeccttee  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  ppeennttrruu  
1122  şşccoollii  ddiinn  jjuuddeeţţuull  AArrggeeşş,,  

pprriinn  AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  
  

Cu sprijinul Consiliului Judeţean Argeş şi al 
consiliilor locale, 12 şcoli din judeţul Argeş au obţinut 
aprobarea proiectelor privind reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
prin Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
Programul Operaţional Regional - Axa Prioritară 3, 
DMI 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă”. 

Astfel, la Albeştii de Argeş, Lereşti - sat 
Voineşti, Lereşti – sat Pojorâta şi Râca proiectele de 
reabilitare şi modernizare sunt în curs de 
implementare, valoarea totală fiind de 6.938.595 de 
lei. De curând s-a mai semnat un contract de finanţare 
ce vizează infrastructura educaţională. Este vorba 
despre proiectul „Consolidare, reabilitare Colegiul 
pedagogic Carol I”, al cărui beneficiar este Municipiul 
Câmpulung Muscel, în valoare totală de 
12.496.657,26 lei. 

Proiectele unităţilor şcolare din Lereşti – sat 
Lereşti, Bârla – sat Urluieni, Bârla - sat Mozăceni-
Vale, Dârmăneşti – sat Piscani, Muşăteşti – Robaia, 
Cocu şi Corbeni sunt în alocare, valoarea totală fiind 
de 26.264.683,74 lei. 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjaarrggeess..rroo//oobbjj..aasspp??iidd==2255779999  
                                            

        ◊◊  
  

  
  

1122  ccoommuunnee  ddiinn  jjuuddeeţţ  aauu  pprriimmiitt  bbaanniiii  ppeennttrruu  
aalliimmeennttaarreeaa  ccuu  aappăă  ppoottaabbiillăă  

  

 12 comune din judeţul Călăraşi au primit la 
ultima rectificare banii pentru confinanţarea unor 
proiecte de  dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor 
sportive. Comunele Borcea, Chirnogi, Chiselet, 
Curcani, Dorobanţu, Frăsinet, Gurbăneşti, Săruleşti, 
Şoldanu, Unirea, Vâlcelele şi Vlad Ţepeş au primit la 
ultima rectificare banii pentru cofinanţarea unor 
proiecte de dezvoltare a infrastructurii şi bazelor 
sportive, alocaţi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 7 
din 2006. Consiliul Judeţean Călăraşi a aprobat în 
ultima şedinţă 2.078.000 de lei, bani necesari derulării 
proiectelor de alimentare cu apă potabilă şi de 
amenajare a stadioanelor din mediul rural.  
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ccaallaarraassii//CCaallaarraassii--
__1122__ccoommuunnee__ddiinn__jjuuddeett__aauu__pprriimmiitt__bbaanniiii__ppeennttrruu__aalliimmeennttaarrii__ccuu__aappaa__ppoottaabbiillaa

__00__331100116699007722..hhttmmll 
  
  

  
  

  

  
  

6622  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo  ppeennttrruu    
110000  kkmm  ddee  ddrruumm  

  

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România (CNADNR) vrea să 
modernizeze două tronsoane, în lungime totală de 
103 kilometri, din DN 71 Bâldana – Târgovişte –
Sinaia, valoarea estimativă a contractului fiind de 
263,15 milioane de lei (aproximativ 62 milioane de 
euro), fără TVA. Contractul vizează servicii de 
proiectare, precum şi execuţia tronsoanelor de la 
kilometrul 0 la 44+130, şi de la kilometrul 51+041 la 
109+905, se arată într-un anunţ al CNADNR.  

SSuurrssăă::  http://www.adevarul.ro/locale/ploiesti/Ploiesti-_DN_71_va_fi_modernizat_0_310169168.html  
 

Proiectul este finanţat de la bugetul de stat şi 
are o durată de 31 de luni, din care perioada de 
execuţie este de doi ani. Ofertele pot fi depuse până 
la 1 octombrie, iar criteriul de atribuire va ţine cont în 
proporţie de 65% de preţ şi de 35% de punctajul 
tehnic. 
  

SSuurrssăă::  http://www.gandul.info/financiar/62-milioane-euro-pentru-100-km-de-drum-
6763462 
 

◊◊  
  
  
  

RRoommâânniiaa  şşii  BBuullggaarriiaa  vvoorr  ddeerruullaa  
uunn  pprrooiieecctt  ddee  449900..000000  ddee  eeuurroo    

ppeennttrruu  ttuurriissmmuull  aalltteerrnnaattiivv  îînn  zzoonnaa  DDuunnăărriiii  
  

România şi 
Bulgaria vor dez-
volta un proiect co-
mun pentru valorifi-
carea potenţialului 
de turism alternativ 
oferit de Dunăre, ce 
va costa 490.000 de 
euro, scrie novinite.com. Potrivit directorului Centrului 
de Afaceri din Ruse, Katia Goranova, proiectul face 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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parte din programul de cooperare transfrontalieră 
România - Bulgaria 2007 - 2013.  

Centrul de afaceri din Ruse va coordona 
proiectul şi va coopera cu Consiliul Judeţean Giurgiu, 
Asociaţia Euroregiunea Dunărea şi Facultatea de 
Ştiinţe Economice din Giurgiu. „Proiectul pentru 
dezvoltarea regiunii pe care Bulgaria l-a prezentat la 
Bruxelles despre strategia pentru zona Dunării face 
parte din aceeaşi direcţie - dezvoltarea turismului 
alternativ şi a culturii”, a spus Goranova. 
 

SSuurrssăă::  wwwwww..zzff..rroo//eevveenniimmeenntt//rroommaanniiaa--ssii--bbuullggaarriiaa--vvoorr--ddeerruullaa--uunn--pprrooiieecctt--ddee--
449900--000000--ddee--eeuurroo--ppeennttrruu--ttuurriissmmuull--aalltteerrnnaattiivv--iinn--zzoonnaa--dduunnaarriiii--
66775500776633++RRoommaanniiaa++ssii++BBuullggaarriiaa++vvoorr++ddeezzvvoollttaa++uunn++pprrooiieecctt++ccoommuunn++ppeennttrruu++vv
aalloorriiffiiccaarreeaa++ppootteennttiiaalluulluuii++ddee++ttuurriissmm&&ccdd==11&&hhll==rroo&&cctt==ccllnnkk&&ggll==rroo 
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2222  ddee  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo  
ppeennttrruu  rreeţţeeaauuaa  ddee  aappăă  aa  FFeetteeşşttiiuulluuii  

     
      Primăria Slobozia a demarat lucrările în Parcul 

Tineretului, ce va fi 
reconfigurat cu 13 miliarde 
de lei vechi, bani câştigaţi 
pe Fondul de Mediu. 
Viceprimarul Valentin 
Băcanu spune că toate 
aleile din parc vor fi 
ecologice, iar noutatea 

constă în sistemul de irigaţie. Proiectul de amenajare 
a Parcului Tineretului are termen de execuţie 
decembrie 2010, iar contribuţia primăriei va fi de 
aproximativ 6 miliarde de lei vechi, restul 
reprezentând bani nerambursabili pe Fondul de 
Mediu. 
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..ffiinnaannttaarree..rroo//ssttiirree--1155116699--SSlloobboozziiaa__--2222--ddee--mmiilliiooaannee--ddee--eeuurroo--ppeennttrruu--
rreetteeaauuaa--ddee--aappaa--aa--FFeetteessttiiuulluuii..hhttmmll  
  

◊◊  
  

  
  

IInnvveessttiiţţiiee  ddiinn  CChhiinnaa  ddee  44  mmiilliiooaannee  ddee  ddoollaarrii    
îînn  PPllooiieeşşttii  IInndduussttrriiaall  PPaarrcc 

 

Compania Dongguan Plate Making Co. din 
China va inaugura în toamna acestui an o fabrică din 
industria tipografică în judeţul Prahova, investiţie de 
circa 4 milioane de dolari, a declarat directorul 
Departamentului de Investiţii Străine din Ministerul 
Economiei, Sorin Vasilescu. 

„Construcţia a început anul trecut. Fabrica, 
necesară rotogravurii (domeniu ce face parte din 
industria tipografică), se află în Parcul Industrial 
Ploieşti şi va fi inaugurată în toamna acestui an”, a 
declarat Sorin Vasilescu, prezent la un forum 

economic organizat la pavilionul României de la Expo 
2010 Shanghai. 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////iimmaaggee..mmaaddee--iinn--cchhiinnaa..ccoomm//66ff33jj0000ppCCOOaassGGSSEEOOTTbbrr//ccoommppaannyy--pprriinntt8888..jjppgg  
 

Potrivit domniei sale, acest proiect este prima 
investiţie a companiei chineze în România. Domul 
Sorin Vasilescu a precizat totodată că într-un top al 
investitorilor străini în România, în perioada 1990-
2008, China ocupă locul 16.       

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pprraahhoovvaabbuussiinneessss..rroo//iinnddeexx..pphhpp//IInnvveessttii%%CC55%%AA33iiee--ddiinn--
CChhiinnaa--ddee--44--mmiilliiooaannee--ddoollaarrii--%%CC33%%AAEEnn--PPllooiiee%%CC55%%99FFttii--IInndduussttrriiaall--PPaarrcc  

  

◊◊  
  

  
  

AAssoocciieerree  ppeennttrruu  oo  ppaarrccaarree  ssuubbtteerraannăă    
llaa  AAlleexxaannddrriiaa  

  

Consiliul Local 
Alexandria a aprobat 
într-o şedinţă ordinară 
asocierea cu o firmă 
din Bucureşti pentru 
realizarea, într-un peri-
metru central al muni-
cipiului, a unei investiţii 
cu valoarea de peste 
2,3 milioane de euro.  

Primarul municipiului Alexandria, Victor 
Drăguşin, a precizat că prin materializarea acestui 
proiect se va amenaja o parcare subterană cu 185 de 
locuri într-o zonă ce a devenit în ultimii ani deosebit de 
aglomerată. Dacă prin contractul de asociere Consiliul 
local va asigura teren public în suprafaţă de 4.300 mp, 
partenerul său va realiza această investiţie într-un 
termen de un an cu ajutorul unui constructor din 
Spania. Firma cu care CL Alexandria se asociază va 
administra pe 50 de ani parcarea subterană şi va 
desfăşura activităţi de ridicare a autoturismelor 
parcate necorespunzător în municipiu. De asemenea 
are obligaţia de a reabilita din surse financiare proprii 
actualul parc central de la suprafaţa investiţiei 
subterane. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ttoottaalliimmppaacctt..rroo//ssttiirrii//664499--aassoocciieerree--ppeennttrruu--oo--ppaarrccaarree--
ssuubbtteerraann--llaa--aalleexxaannddrriiaa..hhttmmll 
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Sediul central CĂLĂRAŞI 
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 CCoommuunnii ccaarree 
 

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU, Diana NEAGU, Liviu Georgian OLTENACU - Sediul central Călăraşi 

Alexandra GHERASIM, Marinică FOLOGEA - Biroul Judeţean Argeş 
Marius TĂNASE - Biroul Judeţean Dâmboviţa 

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/ 

  
 

Editor: Serviciul Comunicare 
Data publicării: 9 august 2010 

 
AADDRR    SSuudd  MMuunntteenniiaa  rreeaalliizzeeaazzăă  ssăăppttăămmâânnaall  uunn  nneewwsslleetttteerr  eelleeccttrroonniicc  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  ,,  mmaatteerriiaall  ccuu  iinnffoorrmmaaţţiiii  pprrooaassppeettee  ddeesspprree  

aaccttiivviittăăţţiillee  ddeerruullaattee  ddee  ccăăttrree  AAggeennţţiiee  şşii  ddee  ccăăttrree  MMiinniisstteerruull  DDeezz vvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  şşii  TTuurriissmmuulluuii,,  îînn  vveeddeerreeaa    pprroommoovvăărriiii  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraaţţiioonnaall  
RReeggiioonnaall  22000077  ––  22001133..  PPee  llâânnggăă  aacceessttee  nnoouuttăăţţii,,  ssee  ddoorreeşşttee  iinnffoorrmmaarreeaa  ppuubblliiccuulluuii  ţţiinnttăă  ddeesspprree  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  mmeemmbbrree  aallee  RReeţţeelleeii  ddee  

IInnffoorrmmaarree  RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa  şşii  ddeesspprree  cceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  eevveenniimmeennttee  oorrggaanniizzaattee  ddee  aacceesstteeaa  îînn  jjuuddeeţţeellee  rreeggiiuunniiii..  
ÎÎnn  aacceesstt  sseennss,,  AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  vvăă  ooffeerrăă  ooccaazziiaa  ddee  aa  vvăă  pprroommoovvaa,,  îînn  ffiieeccaarree  ssăăppttăămmâânnăă,,  iinnssttiittuuţţiiaa  şşii  aaccttiivviittăăţţiillee  ppee  ccaarree  dduummnneeaavvooaassttrrăă  llee  

ddeessffăăşşuurraaţţii..  ÎÎnn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  ssuunntteeţţii  iinntteerreessaaţţii  ddee  pprroommoovvaarree aa  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””,,  vvăă  rruuggăămm  ssăă  nnee  ttrraannssmmiitteeţţii  uunn  ssccuurrtt  
mmaatteerriiaall  ddee  iinnffoorrmmaarree  ((mmaaxxiimm  11..550000  ddee  ccaarraacctteerree  ccuu  ttoott  ccuu  ssppaaţţiiii)),,  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  22  ppoozzee,,  cceell  ttâârrzziiuu  ppâânnăă  vviinneerrii,,  llaa  oorr aa  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  iinnffoorrmmaaţţiiii  ssuupplliimmeennttaarree  vvăă  rruuggăămm  ssăă  ccoonnttaaccttaaţţii  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677..  
NNeewwsslleetttteerr--uull  vvaa  ffii  ppuubblliiccaatt  ppee  ssiittee--uull  AAggeennţţiieeii  ––  wwwwww..aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo  şşii  vvaa  ffii  ddiissttrriibbuuiitt  eelleeccttrroonniicc  ssăăppttăămmâânnaall  ttuuttuurroorr  mmeemmbbrriilloorr  RReeţţeelleeii  ddee  IInnffoorrmmaarree  

RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  CCoonnssiilliiiilloorr  jjuuddeeţţeennee  şşii  llooccaallee  ddiinn   rreeggiiuunnee,,    
MMiinniisstteerruulluuii  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  şşii  TTuurriissmmuulluuii,,  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  mmaassss--mmeeddiiaa  ddee  llaa  nniivveelluull  rreeggiiuunniiii  SSuudd  MMuunntteenniiaa  

  şşii  ssiittee--uurriilloorr  ddeeddiiccaattee  ((ppoorrttaalluurriilloorr  ddee  şşttiirrii  eeccoonnoommiiccee)).. 
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