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SSeemmiinnaarr  ddee  iinnffoorrmmaarree  şşii  iinnssttrruuiirree  RREEGGIIOO  
ppeennttrruu  mmeeddiiuull  ddee  aaffaacceerrii  

  --  Mizil, 10 august 2010 -   
 

În data de 10 august 2010, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
organizat 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 „Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală” şi Domeniul 
major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”.  

 

Evenimentul s-a desfăşurat la Mizil, 
judeţul Prahova, la Centrul de Informare 
Europe Direct, începând cu ora 10:00. 
Iniţiativei de sprijinire a potenţialilor 
beneficiari din mediul privat, prin organizarea 
acestei întruniri, s-au alăturat reprezentanţi 
ai Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, ai Fondului 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii Ploieşti, precum 
şi reprezentanţi ai BCR. 

În prima parte a seminarului au fost 
prezentate posibilităţile de finanţare din 
fonduri nerambursabile alocate regiunii Sud 
Muntenia prin Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013. Astfel, experţii din cadrul 
Biroului Judeţean Prahova al ADR Sud 
Muntenia au prezentat situaţia proiectelor 
depuse pe Programul Operaţional Regional 
până la data de 9 august 2010, precum şi 
activităţile şi cheltuielile eligibile pentru 
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obţinerea de fonduri nerambursabile pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri (DMI 4.1 
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională 
şi locală” şi DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”). 

 

Reprezentanţii OTIMMC Ploieşti au 
oferit informaţii utile despre Programul Start 
2010 (scheme de finanţare) şi alte programe 
destinate producătorilor şi meşteşugarilor 
(pentru promovarea activităţii acestora), 
rigorile de completare a cererii de finanţare 
şi criteriile de eligibilitate ale solicitantului. 

 
 

 

Instruire acordată beneficiarilor de 
fonduri Regio 

 - Călăraşi, 12 august 2010 –          
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a 
organizat în 
data de 12 au-
gust 2010 un 
seminar de in-
formare şi in-
struire pentru 
reprezentanţii 

Primăriei Răcari, judeţul Dâmboviţa, ca 
urmare a încheierii contractului de finanţare 
pe Programul Operaţional Regional.  

Prin proiectul „Reabilitare, moder-
nizare, extindere Liceu Teoretic Ion Ghica, 
oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa” se vor obţine 
fonduri nerambursabile din Regio, Axa 
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale”, DMI 3.4 „Reabilitarea/moderni-
zarea/dezvoltarea şi echiparea infrastruc-
turii educaţionale preuniversitare, univer-
sitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă”. 

Întâlnirea de lucru a avut loc la 
Călăraşi. Cu această ocazie, beneficiarii au 
primit informaţii utile de specialitate despre 
procesul de implementare a proiectului şi 
despre etapele de derulare a activităţilor 
prevăzute în cererea de finanţare. De 
asemenea au fost informaţi despre priorităţile 
în derularea contractului – acte adiţionale şi 
despre prefinanţare/cererile de rambursare 
(prefinanţare, notificare privind depunerea 
cererii de prefinanţare/rambursare, termen 
de depunere, documente ce trebuie să 
însoţească cererile de plată).  

 

Totodată, beneficiarii au fost instruiţi 
despre modul în care trebuie ţinută evidenţa 
contabilă distinctă folosind conturi analitice, 
despre Raportul de progres şi au primit detalii 
legate de vizita la faţa locului şi cum trebuie 
realizate pistele de audit. În ultima parte a 
întâlnirii de lucru s-au purtat discuţii despre 
activităţile de informare şi publicitate ce vor 
fi implementate în cadrul proiectului, 
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  
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III nnn fff ooo    CCC ooo nnn ttt rrr aaa ccc ttt eee    sss eee mmm nnn aaa ttt eee    
  

MMuunniicciippiiuull  TTâârrggoovviişşttee  sseemmnneeaazzăă  uunn  nnoouu  
ccoonnttrraacctt  ddee  ffiinnaannţţaarree  RReeggiioo  ppeennttrruu  

iinnffrraassttrruuccttuurraa  eedduuccaaţţiioonnaallăă    
 

 

La sfârşitul lunii iunie 2010, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Municipiul Târgovişte a 
semnat un nou contract de finanţare din fonduri 
nerambursabile Regio. Proiectul pentru care s-a 
semnat contractul de finanţare - „„CCoonnssoolliiddaarree,,  
rreeaabbiilliittaarree  şşii  mmooddeerrnniizzaarree  GGrruupp  ŞŞccoollaarr  VVooiieevvoodduull  
MMiirrcceeaa”” – 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”. 

Sursă: http://lideruldeopinie.ro/images/2009/septembrie/scoala.jpg 
 

Valoarea totală a contractului de finanţare 
este de 4.825.344,88 lei, din care: 

• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR: 2.857.868,22 lei; 

• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional: 437.085,73 lei; 

• cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 
67.243,96 lei. 

 

Contractul semnat are ca obiectiv 
îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale a 
Grupului Şcolar „Voievodul Mircea” prin reabili-
tarea şi modernizarea acestuia, astfel încât să 
răspundă standardelor de siguranţă şi de 
calitate specifice unui învăţământ european. 
Durata de implementare a proiectului de 

consolidare, reabilitare şi modernizare a 
Grupului Şcolar „Voievodul Mircea” este de 18 
luni. 

Grupul Şcolar „Voievodul Mircea” a fost 
construit în anul 1923 în ideea de a găzdui 
Şcoala Normală pentru Băieţi „I. H. Rădulescu”, 
iar mai târziu Liceu Industrial de Băieţi (Şcoala 
de Arte şi Meserii). Din anul 1990, profilul 
liceului s-a diversificat foarte mult, oferind în 
prezent următoarele filiere: teoretică, 
tehnologică şi vocaţională. De-a lungul celor 86 
de ani de existenţă, Grupul Şcolar „Voievodul 
Mircea” a dobândit un loc bine definit între 
şcolile municipiului Târgovişte. 

Grupul Şcolar este asociat UNESCO şi 
prima unitate de învăţământ din ţară acceptată 
în Federaţia Internaţională a şcolilor UNESCO. 

 
 

   

III nnn fff ooo AAA MMM    PPP OOO RRR   

  
  

••  GGhhiidduull  ddee  iimmpplleemmeennttaarree    
        aa  pprrooiieecctteelloorr  RREEGGIIOO  

 
 

La sfârşitul săptămânii trecute a fost 
publicat Ghidul de implementare a 
proiectelor REGIO. Autoritatea de 
Management petru POR din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului a realizat 
această broşură pentru a veni în sprijinul 
beneficiarilor de fonduri Regio.  

 

Acest material de informare se doreşte 
a fi un mini ghid pentru beneficiarii 
contractelor de finanţare încheiate în cadrul 
Programului Operaţional Regional, care să îi 
sprijine în implementarea proiectelor, astfel 

http://lideruldeopinie.ro/images/2009/septembrie/scoala.jpg�
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încât să se poată atrage cât mai multe fonduri 
structurale în Romania.  

Ghidul 
cuprinde cele 
mai relevante 
aspecte pe care 

beneficiarul 
trebuie să le ai-
bă în vedere 
atât ca oportu-
nităţi, cât şi ca 

obligaţii, pentru a diminua la maxim riscul 
neeligibilităţii unor cheltuieli sau chiar a 
proiectului.  

Pentru modificarea TVA-ului din cadrul 
bugetului se va avea în vedere cota TVA de 
19% ce a fost aplicată de la începerea 
implementării proiectului până la data de 30 
iunie 2010 şi modificarea acesteia la 24% după 
data de 1 iulie 2010, această modificare fiind 
corelată cu contractele ce se află în derulare 
sau ce se vor încheia. 
 
   

  

••  PPrrooppuunneerree  AAMM  PPOORR                                                                                
ddee  rreeaallooccaarree  aa  uunnoorr  ffoonndduurrii  RREEGGIIOO  

 
 

 La propunerea Autorităţii de 
Management pentru POR, în şedinţa 
Comitetului de Monitorizare al Programului 
Operaţional Regional (CM POR) din luna mai 
2010, a fost analizată şi s-a aprobat (prin 
Hotărârea nr. 53 din 20 mai 2010) realocarea 
fondurilor neutilizate aferente Axei prioritare 
4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local”, Domeniului major de 
intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor 
industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea 
pentru noi activităţi”, în valoare de 196,97 
milioane de euro către alte domenii majore 
de intervenţie. 
 Ca urmare a deciziei CM POR, 
propunerea de realocare pentru regiunea de 
dezvoltare Sud Muntenia este de 32,84 de 
milioane de euro, sumă distribuită astfel: 
- Pentru DMI 3.1 „Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate” s-au realocat fonduri 
în valoare de 11,49 milioane de euro; 

- Pentru DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” s-au realocat fonduri în 
valoare de 10,67 milioane de euro; 
- Pentru DMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice” s-au realocat 
fonduri în valoare de 10,67 milioane de euro. 
 Documentul integral este publicat pe site-ul 
Agenţiei, http://regio.adrmuntenia.ro, link: 
http://regio.adrmuntenia.ro/stiri-p25-s274.html, pre-
cum şi pe site-ul www.inforegio.ro, la secţiunea 
Informaţii utile pentru beneficiari link: 
http://www.inforegio.ro/user/file/august%202010/Pro
puneri%20realocare%20AM%20POR%20_11aug.pdf. 
 
   

III nnn fff ooo RRR EEE GGG III OOO   

  

GGrraadduull  ddee  uuttiilliizzaarree  aa  ffoonndduurriilloorr  RREEGGIIOO  ppee  
rreeggiiuunnii  --  3311  iiuulliiee  22001100  

 
 

 Inforegio a 
publicat la sfârşi-
tul săptămânii 
trecute un docu-
ment privind gra-
dul de utilizare a 
fondurilor REGIO 
pe regiuni, statis-
tică realizată pentru perioada de până la data 
de 31 iulie 2010. Astfel, stadiul implementării 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 
la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia 
pentru perioada analizată este următorul:  
- Valoarea fondurilor nerambursabile 
alocate regiunii (fonduri FERD şi de la bugetul 
de stat) este de 2.600,8 milioane de lei; 
- Numărul proiectelor depuse la sediul 
ADR Sud Muntenia este 482, în valoare de 
4.117,1 milioane de lei, din care respinse 129, 
în valoare de 869,4 milioane de lei; Sud 
Muntenia este regiunea cu cel mai mic număr 
de proiecte respinse; 
- Numărul proiectelor contractate este 
de 50, în valoare de 780,6 milioane de lei, din 
care 15 au semnate contractele de lucrări; 
- Valoarea plăţilor făcute către 
beneficiari este de 162,3 milioane de lei. 
 Documentul integral este publicat pe site-ul 
Agenţiei, http://regio.adrmuntenia.rol, link: http:// 
regio.adrmuntenia.ro/stiri-p25-s273.html. 

http://regio.adrmuntenia.ro/�
http://regio.adrmuntenia.ro/stiri-p25-s274.html�
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http://www.inforegio.ro/user/file/august%202010/Propuneri%20realocare%20AM%20POR%20_11aug.pdf�
http://www.inforegio.ro/user/file/august%202010/Propuneri%20realocare%20AM%20POR%20_11aug.pdf�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
– 15 AUGUST 2010 - 

 

Până la data de 15 august 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 457 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 457 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: 
 

NNoottăă::  TTeerrmmeennuull  lliimmiittăă  ddee  ddeeppuunneerree  aa  PPllaannuurriilloorr  IInntteeggrraattee  ddee  DDeezzvvoollttaarree  UUrrbbaannăă,,  SSuubb--ddoommeenniiuull  „„CCeennttrree  uurrbbaannee””,,  aa  ffoosstt  3311  mmaarrttiiee  
22000099,,  oorraa  1166::0000..  
 

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, iar 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 
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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 

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 40 de proiecte, din care: un contract a fost semnat, un proiect a fost retras de aplicant, cinci 
proiecte au fost respinse, opt proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 23 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 17,79 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: 15 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, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar 
„Voievodul Mircea" din Municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

4.825.344,88 3.294.953,95 

Consolidare, reablitare Colegiul pedagogic  „Carol I" Municipiul 
Câmpulung 

12.449.657,26 9.866.312,47 

TOTAL  - lei - 97.718.459,07 77.169.496,42 
 
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 16 proiecte, din care: două proiecte au fost retrase de către aplicant, un proiect a fost respins, două 
contracte de finanţare au fost semnate, nouă 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 44,29 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 98 de proiecte, din care 15 proiecte au fost 
respinse. În momentul de faţă, 45 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 18 proiecte sunt în 
etapa precontractuală, iar 13 proiecte sunt în etapa de verificare preliminară a cererii de finanţare, cu o valoare 
totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 13,74 milioane de euro. 
 
 

AXA PRIORITARĂ 5

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 

:  
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.  
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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. 
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, B-dul 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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FFeessttiivvaalluull  IInntteerrnnaaţţiioonnaall  ddee  FFoollcclloorr  
„„CCaarrppaaţţii””::  ssppeeccttaaccoollee  îînn  cciinnccii  oorraaşşee  

  

În perioada 11 - 16 august, Consiliul Judeţean 
Argeş organi-
zează cea de-a 
XXVII-a ediţie a 
Festivalului Inter-
naţional de Folclor 
„Carpaţi”, prima  
manifestare din 

ciclul Sărbătorilor 
Argeşului şi Muscelului, ce se vor desfăşura până în 
data de 7 septembrie.  

 

Sărbătorile Argeşului şi Muscelului, ajunse la 
ediţia a IV-a, debutează şi anul acesta cu  tradiţionalul 
Festival Internaţional de Folclor „Carpaţi”, mai în 
vârstă cu 23 de ani decât manifestarea sub egida 
căreia se desfăşoară. Timp de  şase zile, argeşenii din 
Piteşti, Topoloveni, Mioveni, Curtea de Argeş şi 
Câmpulung se vor bucura de o explozie de culoare. 
Mai multe ansambluri folclorice din Mexic (Ansamblul 
folcloric „Ballet Folklorico de Occidente” din Jalisco), 
Islanda (Ansamblul folcloric „Sporid”, din regiunea 
Reykjavik), Turcia (Ansamblul folcloric „Asem”, din 
Anatolia); Ucraina (Ansamblul folcloric „Galytska 
Veselka”), Italia (Ansamblul folcloric „Gli Ventrisco”, 
din Castelforte) şi România (Ansamblul profesionist 
„Dorul”, Orchestra „Doina Argeşului” şi Grupul vocal-
folcloric bărbătesc „Doruri muscelene” ale Centrului 
Judeţean Argeş pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale şi Fanfara Teatrului „Al. Davila” 
din Piteşti)  ne vor oferi câte o bucăţică din  tradiţia 
zonelor pe care le reprezintă. 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//bbrraaiillaa//AAssiisstteennttaa--mmeeddiiccaallaa--ggrraattuuiittaa--
ddoommiicciilliiuu__00__330077776699337755..hhttmmll  
                                            

        ◊◊  
  

  
  

2211  ddee  mmiilliiaarrddee  aauu  vveenniitt  îînn  jjuuddeeţţ  ppee  HHGG  nnrr..    557777  
  

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
a fost cel mai darnic cu Dor-Măruntul, care a primit 
jumătate din bani. 

 

Săptămâna aceasta, Consiliul Judeţean 
Călăraşi a fost informat, printr-o adresă transmisă de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, despre 
proiectele ce au fost incluse în programul de investiţii 
aferent Hotărârii de Guvern nr. 577, şi anume proiecte 
referitoare la alimentări cu apă şi canalizare. Au fost 
repartizaţi 2.079.922 de lei pentru apă şi 10.000 de lei  
 

 
pentru canalizare. Din cele 55 de localităţi călărăşene, 
numai nouă au fost norocoase. Din cei aproape 21 de 
miliarde de lei, circa 11,5 miliarde se duc către Dor-
Mărunt. Celelalte opt localităţi din judeţul Călăraşi care 
au primit bani pe HG nr. 577 sunt: Grădiştea, Ileana, 
Lupşanu, Tămădău Mare, Belciugatele, Căscioarele, 
Dichiseni şi Chirnogi.                           (Elena ROGOZ) 
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//2211--ddee--mmiilliiaarrddee--aauu--vveenniitt--jjuuddee--ppee--hhgg--557777 
  
  

  

◊◊  
  

  

  
  

    AAmmpplluu  pprrooiieecctt  ddee  rreeaabbiilliittaarree                                                                                                                                                                                  
şşii  mmooddeerrnniizzaarree  aa  zzoonneeii  MMiiccrroo  VVII  

  

În cadrul Pla-
nului Strategic Integrat 
pentru dezvoltarea du-
rabilă a municipiului 
Târgovişte, unul dintre 
cele trei proiecte de rea-
bilitare vizează „Reabili-
tarea şi modernizarea 
infrastructurii, utilităţii publice urbane, reabilitarea şi 
modernizarea spaţilor publice urbane în zona A de 
acţiune urbană din municipiul Târgovişte”. Zona A de 
acţiune urbană începe de la Sala Sporturilor, pe Calea 
Câmpulung, până la strada Tudor Vladimirescu, de la 
strada Tudor Vladimirescu până la sensul giratoriu cu 
strada Colonel Dumitru Băltăreţu, de la strada Colonel 
Dumitru Băltăreţu până la Bulevardul Unirii şi de la 
Bulevardul Unirii până la sensul giratoriu de la Sala 
Sporturilor, încluzând spaţiul urban interior acestei 
delimitări - Micro VI. Motivul ce a stat la baza iniţierii 
proiectului a fost: reabilitarea reţelei de drumuri. 

Străzile şi aleile interioare cartierelor sunt 
degradate, reţeaua de apă şi canalizare prezintă 
disfuncţionalităţi de transport şi distribuţie, având o 
vechime între 30 şi 50 de ani. De asemenea iluminatul 
stradal din zona A este deficitar, prezentând o serie 
de neajunsuri; legăturile între zonele de locuit sunt 
dificile şi ocolitoare; nu există zone verzi, de agrement 
şi sport la nivelul ansamblurilor; parcajele sunt total 
insuficiente şi neamenajate în ansamblurile cu 
locuinţe colective.  

Finanţarea proiectului se va face din trei 
surse: Fondul European de Dezvoltare Regională - 
80,35%; bugetul de stat - 17,63% şi bugetul local - 2, 
02%. Efectul realizării acestui proiect va fi creşterea 
calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, 
reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea 
serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale.  
  

SSuurrssăă::  http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=9&p2_articleid=26399 
  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    
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CCooooppeerraarree  rroommâânnoo--bbuullggaarrăă  ppeennttrruu  
ccrreeşştteerreeaa  ssiigguurraannţţeeii  ppee  DDuunnăărree  

  

În porturile Giurgiu şi Ruse, precum şi pe 
sectoarele româneşti şi 
bulgăreşti ale Dunării s-a 
desfăşurat o acţiune co-
mună româno-bulgară în 
domeniul naval. La Giur-
giu, în baza relaţiilor de 
cooperare stabilite la 
frontiera de sud a ţării 

noastre între poliţiştii români şi bulgari, au debutat 
acţiunile echipelor române şi bulgare în domeniul 
naval. Obiectivele acţiunilor de cooperare româno-
bulgare sunt prevenirea şi combaterea traficului cu 
produse petroliere pe Dunăre şi în Porturile Giurgiu şi 
Ruse, realizarea unui climat de siguranţă şi securitate 
în zona portuară Ruse şi Giurgiu, precum şi 
identificarea navelor şi societăţilor care deversează 
reziduuri în Fluviul Dunărea. 

La acţiuni participă poliţişti care cunosc limba 
statului vecin, din cadrul Serviciului Judeţean de 
Poliţie Transporturi Giurgiu şi ai Direcţiei Poliţiei de 
Frontieră Ruse, împreună cu reprezentanţii 
Administraţiei Portului, Căpitănia Zonală Giurgiu şi 
Autoritatea Naţională a Vămilor. 
La aceste activităţi au participat 12 poliţişti ai 
Serviciului Judeţean de Transporturi Giurgiu, patru 
poliţişti bulgari şi câte doi reprezentanţi ai Autorităţii 
Vamale şi Autorităţii Navale Giurgiu. 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ssttiirriiggiiuurrggiiuu..ccoomm//ssoocciiaall//ccooooppeerraarree--rroommaannoo--bbuullggaarraa--
ppeennttrruu--ccrreesstteerreeaa--ssiigguurraanntteeii--ppee--dduunnaarree  

  

◊◊  
  

  

  
  

PPrrooiieecctt  ddee  rreeaabbiilliittaarree    
aa  ppaarrccuulluuii  bbaallnneeaarr  AAmmaarraa     

 

 Primarul oraşului Amara, Victor Moraru, a 
semnat, miercuri, contractul pentru reabilitarea 
parcului balnear din staţiune. Proiectul are o valoare 
de 16 milioane de lei şi este finanţat, în mare măsură, 
prin Programul Operaţional Regional. Parcul se 
întinde pe 64 de hectare, iar amenajarea sa va consta 
în crearea unor alei şi piaţete, în montarea câtorva 
sute de bănci şi coşuri de gunoi, a unor cadre pentru 
ancorarea bicicletelor, dar şi în instalarea unor locuri 
de joacă pentru copii. De asemenea, se va realiza un 
proiect de reamenajare peisagistică a parcului 
balnear, a perdelei de protecţie din jurul lacului Amara 
şi a plajei, dar şi a reţelei de iluminat public, care va fi 
extinsă, prin montarea a peste 300 de stâlpi. Parcul va 
avea şi câteva terenuri de sport multifuncţionale, 
respectiv de tenis şi volei. 
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..eeuurroouurrbbaanniissmm..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==77001199  

  
  

„„SSiittuull  NNaattuurraa  22000000  PPăădduurreeaa  PPllooppeennii::    
PPllaann  ddee  mmaannaaggeemmeenntt,,  ccăăii  ddee  aaccţţiiuunnee  şşii  

ccoonnşşttiieennttiizzaarree””  
 

 Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova a 
organizat joi, 12 
august, o confe-
rinţă de des-
chidere a pro-
iectului „Situl Na-
tura 2000 Pădu-
rea Plopeni: Plan 
de management, 
căi de acţiune şi 
conştientizare.           SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..mmuuzzbbiioopphh..rroo//MMuuzzssttnnaatt..hhttmmll             

 Uniunea Europeană finanţează, prin 
Programul Operaţional Sectorial, Axa prioritară 4 
„Implementarea Sistemelor Adecvate de Mana-
gement pentru Protecţia Naturii”, din FEDR, proiectul 
„Situl Natura 2000 Pădurea Plopeni: Plan de 
management, căi de acţiune şi conştientizare”, care 
se derulează pe o durată de 20 de luni, cu finalizare 
la 28 februarie 2012, implementat de Muzeul 
Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, în parteneriat 
cu APM Prahova şi CJ Prahova. Bugetul total al 
proiectului Situl Natura 2000 Pădurea Plopeni: Plan 
de management, căi de acţiune şi conştientizare” 
este în valoare de 489.888 de lei, din care 400.976 
de lei reprezintă contribuţia nerambursabilă (finanţare 
din FEDR şi bugetul de stat). 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjpphh..rroo//iinnddeexx..pphhpp??__iinniitt==uuttiillee..ddeettaalliiii&&eevv__kkeeyy==223388  
  

◊◊  
  

  
  

CCeennttrraallee  tteerrmmiiccee  ppeennttrruu    
ggrrăăddiinniiţţeellee  ddiinn  AAlleexxaannddrriiaa  

  

Un proiect de investiţii în valoare de circa 
191.000 de lei privind racordarea la sistemul de gaze 
naturale şi montarea de centrale termice la Grădiniţele 
nr. 1 şi 7 din municipiul Alexandria se va materializa 
printr-un contract cu plata în rate. Primarul munici-
piului Alexandria, Victor Drăguşin, a declarat că în 
condiţiile în care nu există bani în bugetul local pentru 
astfel de investiţii, s-a găsit această soluţie. „Practic, 
dorim realizarea investiţiei printr-un agent economic 
care să o poată susţine financiar, cu un contract ce 
prevede valoarea, plata în rate, clauze de rambursare 
şi garanţii", a afirmat primarul reşedinţei judeţului 
Teleorman. Prin materializarea proiectului se pre-
conizează obţinerea unor avantaje deosebite, dintre 
care reducerea cheltuielilor de încălzire în corelaţie cu 
îmbunătăţirea substanţială a climatului interior în func-
ţie de variaţiile temperaturilor exterioare. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3322666699 

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN  
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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: 16 august 2010 

 
 

                          NNeewwsslleetttteerr--uull  ssăăppttăămmâânnaall  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  eessttee  uunn  mmaatteerriiaall  ccuu  iinnffoorrmmaaţţiiii  pprrooaassppeettee  ddeesspprree  aaccttiivviittăăţţiillee  ddeerruullaattee  ddee  ccăăttrree  
AAggeennţţiiee  şşii  ddee  ccăăttrree  MMiinniisstteerruull  DDeezzvvoollttăărriiii  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  ll ee  
ddeessffăăşşuurraaţţii..  DDaaccăă  ssuunntteeţţii  iinntteerreessaaţţii  ssăă  pprroommoovvaaţţii  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuţţiieeii  ddvvss..,,  vvăă  rruuggaamm  ssăă  nnee  ttrraannssmmiitteeţţii  uunn  ssccuurrtt  mmaatteerriiaall  ddee  iinnffoorrmmaarree  ((mmaaxxiimm  11..550000  
ddee  ccaarraacctteerree  ccuu  ttoott  ccuu  ssppaaţţiiii)),,  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  11  --  22  ppoozzee,,  cceell  ttâârrzziiuu  ppâânnăă  vviinneerrii,,  llaa  oorraa  1122::0000,,  aacceessttaa  uurrmmâânndd  ssăă  ffiiee  ppuubblliiccaatt  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  ppeennttrruu  
ssăăppttăămmâânnaa  rreessppeeccttiivvăă,,  ccee  vvaa  ffii  ttrraannssmmiiss  lluunneeaa..  MMaatteerriiaalleellee  ddee  iinnffoorrmmaarree  vvoorr  ffii  ttrraannssmmiissee  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..  

                        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  şşii  pprreeffeeccttuurriilloorr                   
ddiinn  rreeggiiuunnee,,  MMiinniisstteerruulluuii  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  şşii  TTuurriissmmuulluuii,,  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  mmaassss--mmeeddiiaa  ddee  llaa  nniivveelluull  rreeggiiuunniiii  SSuudd  MMuunntteenniiaa  şşii  ssiittee--uurriilloorr  ddeeddiiccaattee   
((ppoorrttaalluurriilloorr  ddee  şşttiirrii  eeccoonnoommiiccee))..  

                        PPeennttrruu  iinnffoorrmmaattiiii  ssuupplliimmeennttaarree  vvaa  rruuggăămm  ssăă  ccoonnttaaccttaaţţii  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677..  
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