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Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare, a 
participat, în perioada 18 – 19 octombrie, la 
Forumul de afaceri pentru Strategia Dunării, 
ce a avut loc la Bucureşti.  

Sursă: http://www.fabricadebani.ro/gallery_details.aspx?iid=28791&gtype=1 
 

Bucharest Business Forum a fost 
organizat de World Trade Institute Bucureşti şi 
Fundaţia Steinbeis – Baden – Wurttemberg, 
sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe. 
Evenimentul a fost primul dintr-o serie de 
acţiuni, având ca obiectiv corelarea actorilor 
economici şi administrativi şi a altor factori 
interesaţi de iniţierea unor proiecte în cadrul 
acestei strategii europene în regiunea Dunării.  

Lucrările Bucharest Business Forum 
au fost deschise de domnului Viorel Arde-
leanu, coordonatorul naţional privind Strate-
gia Dunării. La eveniment au participat 
oficialităţi române, precum şi reprezentanţi ai 
mediului de afaceri, ai societăţii civile, ai 
sindicatelor şi patronatelor, ai mediului 
academic şi de cercetare, precum şi auto-
rităţi publice centrale din statele riverane 
Dunării.  

Obiectivul acestui eveniment a 
constat în furnizarea unei platforme de 
discuţii pentru părţile interesate în dez-
voltarea de Proiecte Emblematice (Flagship 
Projects) în cadrul Strategiei Uniunii Euro-
pene pentru Regiunea Dunării, prin realizarea 
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SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   
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de parteneriate strategice la nivelul 
macroregional al Europei. Concentrat asupra 
noului cetăţean european şi având în vedere 
cadrul oferit de Platformele Tehnologice 
Europene, dialogul între participanţi a 
încercat să ofere Comisiei Europene şi tuturor 
părţilor interesate cele mai convenabile 
instrumente de implementare a proiectelor 
adaptate regiunii Dunării în vederea elaborării 
unei Strategii de lucru şi pentru un acces 
rapid la fondurile europene în cadrul legal 
stabilit. 

Bucharest Business Forum a marcat 
debutul unei serii de evenimente dedicate 
extinderii reţelelor pentru domeniile de 
afaceri-cheie, care se vor dezvolta în regi-
unea Dunării sub egida celui de-al treilea 
pilon – dezvoltarea socială şi economică. 
Aceste sectoare vizează: Dezvoltarea Regi-
onală şi Turismul, Cultura şi Educaţia, 
Industria agro-alimentară, Sistemele de 
Sănătate, ICT şi Inovare etc. 

Prezent la deschiderea eveni-
mentului, subsecretarul de stat în MAE, 
domnul Răzvan-Horaţiu Radu, a descris 
Strategia drept: „un proiect în egală măsură 
regional şi european, care propune modelarea 
cooperării la Dunăre în funcţie de parametrii 
noi şi dinamici: dezvoltarea durabilă, 
securitatea energetică, reforma bugetului 
comunitar, politica de vecinătate şi cea de 
extindere a Uniunii Europene”.  

Conferinţa a avut o agendă com-
plexă, ce a inclus şase grupuri de lucru 

tematice, mar-
când iniţierea 
unei serii de 
evenimente de-
dicate dezbate-
rii acţiunilor şi 
proiectelor pen-
tru Planul de 

Acţiune al Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării. Planul de Acţiune este destinat atât 
mediului de afaceri din România, cât şi din 
celelalte state riverane Dunării, repre-
zentanţilor societăţii civile, federaţiilor şi 
sindicatelor din sectoarele de activitate 
vizate. 

Concluziile desprinse la finalul con-
ferinţei au evidenţiat: necesitatea perma-
nentizării platformelor de dialog şi coope-
rare, consolidarea unor reţele pentru do-
menii prioritare de afaceri, care să fie 
explorate în Regiunea Dunării, prioritizarea 
proiectelor care să fie valorificate de către 
viitorii beneficiari ai Strategiei, implicarea 
mai largă a societăţii civile şi a companiilor 
private, utilizarea eficientă a instrumentelor 
oferite de Uniune Europeană şi aspecte care 
să genereze rezultate optime în procesul de 
implementare cu succes a strategiei UE 
pentru Regiunea Dunării. 

 
Bucharest Business Forum pentru 

Strategia Dunării va fi urmat de un alt 
eveniment ce se va desfăşura în data de 8 
noiembrie, la Bucureşti, respectiv cel de-al 
treilea summit dedicat Strategiei Dunării, la 
care va participa Preşedintele Comisiei 
Europene, domnul Jose Manuel Barosso. 

Al treilea summit pentru Strategia 
Uniunii Europene privind Dunărea, la care vor 
participa lideri din 14 state din regiunile 
Dunării, dintre care opt sunt state membre 
ale Uniunii Europene, este ultimul eveniment 
organizat înainte de adoptarea finală a 
proiectului de către Comisia Europeană la 8 
decembrie. În plus, în cadrul summit-ului, 
participanţii vor adopta şi o declaraţie finală.  

Ulterior acestui summit, Strategia 
Dunării va fi adoptată în Consiliul UE în luna 
aprilie 2011 în timpul preşedinţiei ungare a 
UE, urmând ca în luna iunie ea să fie supusă 
aprobării Consiliului European.  

 
 
 

http://www.mae.ro/node/1973�
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2650/Evenimente�
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1018/Actiune�
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1018/Actiune�


 
 

3 
  
 

  
 

Seminar de informare şi instruire 
despre implementarea proiectelor Regio  

– 19 octombrie, Călăraşi – 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a organizat în data de 19 
octombrie un seminar de informare şi 
instruire pentru echipa de implementare a 
celor trei proiecte de finanţare ale PPllaannuulluuii  
IInntteeggrraatt  ddee  DDeezzvvoollttaarree  UUrrbbaannăă  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  
TTâârrggoovviişşttee..     

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Mu-
nicipiul Târgovişte, în calitate de beneficiar, 
a obţinut finanţare nerambursabilă din Regio, 
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării dura-
bile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Do-
meniul major de intervenţie 1.1 „Planuri inte-
grate de dezvoltare urbană”, pentru oraşele/ 
municipiile – centre urbane, altele decât polii 
de creştere şi polii de dezvoltare urbană de-
semnaţi prin HG nr. 998/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Cele trei contracte de finanţare 
semnate ce fac parte din Planul Integrat de 
Dezvoltare Urbană al municipiului Târgovişte 
au o vvaallooaarree  ttoottaallăă  ddee  114499..009900..886633,,1133  lleeii, din 
care finanţarea nerambursabilă solicitată este 
de 120.354.590,01 lei, şi o durată de imple-
mentare de 3322  ddee  lluunnii.  

Planul Strategic Integrat pentru 
dezvoltarea durabilă a municipiului Târgovişte 
va fi implementat prin următoarele trei pro-
iecte:  

- „Reabilitare şi modernizare infrastruc-
tură utilităţi publice urbane, reabilitarea şi mo-
dernizarea spaţiilor publice urbane în zona A a 
zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviş-
te, judeţul Dâmboviţa”; 

- „Reabilitare şi modernizare infrastruc-
tură utilităţi publice urbane, reabilitarea şi mo-

dernizarea spaţiilor publice urbane în zona B a 
zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgo-
vişte, judeţul Dâmboviţa”;  

- „Dotarea cu echipamente pentru creş-
terea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zo-
na de acţiune urbană din Municipiul Târgovişte, 
judeţul Dâmboviţa”. 

În ca-
drul acestor 
întâlniri de lu-
cru, benefici-
arii au primit 
informaţii uti-
le de speciali-
tate despre 
procesul de 
implementare a proiectului şi despre etapele 
de derulare a activităţilor prevăzute în cere-
rea de finanţare. De asemenea au fost infor-
maţi despre priorităţile în derularea con-
tractului – acte adiţionale şi despre prefinan-
ţare/cererile de rambursare (prefinanţare, 
notificare privind depunerea cererii de pre-
finanţare/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, con-
form regulilor specificate în Manualul de Iden-
titate Vizuală pentru Programul Operaţional 
Regional, ediţia februarie 2009. 
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Sesiunea de informare destinată  
mass-mediei din regiunea Sud Muntenia 

 - 26 octombrie, Călăraşi -   
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional, organizează marţi, 26 octombrie, 
sesiunea de informare destinată repre-
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zentanţilor mass-media din regiunea de dez-
voltare Sud Muntenia.  Evenimentul va avea 
loc în sala mare de şedinţe a Consiliului 
Judeţean Călăraşi, începând cu ora 11:00. 

  Scopul 
organizării acestei 
sesiuni este de a 
prezenta jurnalişti-
lor din regiunea Sud 
Muntenia stadiul im-
plementării Regio – 

Programul Operaţional Regional, atât la nivel 
regional, cât şi naţional. În plus, beneficiarii 
unor proiecte aflate în implementare vor 
prezenta istoricul investiţiilor pe care le deru-
lează, pentru a descrie ciclul unui proiect, de 
la idee la implementare. 

În prima parte a sesiunii, doamna Mari-
ana Vişan, director adjunct Organism Interme-
diar, va prezenta presei evoluţia alocării fon-
durilor europene prin POR din ultimul an. Ul-
terior, în timpul unei sesiuni speciale de între-
bări şi răspunsuri, jurnaliştii vor avea ocazia 
să discute despre proiectele din regiunea Sud 
Muntenia cu experţii programului.  Evenimen-
tul se va încheia cu un prânz de lucru, în ca-
drul căruia vor avea loc discuţii libere între 
reprezentanţii ADR Sud Muntenia, beneficiarii 
şi jurnaliştii prezenţi. 
 
 

 

Lucrările Comitetului Consultativ 
 de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice  
– 27 octombrie, Călăraşi - 

 

ADR Sud Mun-
tenia va participa în 
data de 27 octombrie 
la lucrările Comitetului 
Consultativ de Dialog 
Civic pentru Probleme-
le Persoanelor Vârstni-
ce, eveniment organi-

zat de către Instituţia Prefectului judeţul Că-
lăraşi.  

În cadrul subiectelor ce se vor dezbate 
vor fi abordate problemele reale cu care se 
confruntă vârstnicii din judeţul Călăraşi. Ast-
fel se vor prezenta domeniile active din Regio 

– Programul Operaţional Regional, ca o soluţie 
oportună la problemele legate de finanţarea 
serviciilor sociale (Axa prioritară 3 „Îmbună-
tăţirea infrastructurii sociale”). 

La întrunire sunt invitaţi să participe 
atât reprezentanţi ai administraţiei publice lo-
cale şi judeţene, ai instituţiilor publice decon-
centrate, reprezentanţi ai societăţii civile, cât 
şi membrii activi ai comitetului consultativ al 
persoanelor vârstnice. 
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Gradul de utilizare a fondurilor Regio  
pe regiuni (30 septembrie 2010) 

 
 

Autoritatea de Management pentru  
Programul Operaţional Regional din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
a publicat la sfârşitul săptămânii trecute pe 
site-ul www.inforegio.ro un document privind 
gradul de utilizare a fondurilor Regio pe regi-
uni, statistică realizată pentru perioada de 
până la data de 30 septembrie 2010.  

Astfel, 
stadiul im-
plementării 
Programului 
Operaţional 
Regional 
2007 – 2013 
la nivelul re-
giunii de dez-
voltare Sud 
Muntenia pentru perioada analizată este 
următorul: 

- Valoarea fondurilor nerambursabile 
alocate regiunii (fonduri FERD şi de la bugetul 
de stat) este de 2.536,3 milioane de lei; 

- Numărul proiectelor depuse la sediul 
ADR Sud Muntenia este de 749, în valoare de 
4.354,7 milioane de lei, din care respinse 159, 
în valoare de 996,5 milioane de lei;  

- Numărul proiectelor contractate este de 
72, în valoare de 1.163,3 milioane de lei, din 
care 15 au semnate contractele de lucrări; 

- Valoarea plăţilor făcute către beneficiari 
este de 162,3 milioane de lei. 
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• Instrucţiunea AM POR nr. 59, privind 
rambursarea cheltuielilor efectuate în 
cadrul proiectelor finanţate din Regio 

 
 

În data de 18 octombrie, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional 
Regional a emis Instrucţiunea nr. 59, privind 
rambursarea cheltuielilor în cadrul proiec-
telor finanţate din Regio. 

Astfel: 
1. După finalizarea procesului de achiziţie 

publică şi încheierea contractului de lucrări, 
respectiv a contractului de furnizări bunuri, 
cu ponderea cea mai mare a bugetului 
proiectului (în cazul în care prin proiect nu 
sunt prevăzute şi contracte de lucrări), bene-
ficiarii au obligaţia actualizării graficului 
cererilor de rambursare şi transmiterea aces-
tuia la Organismul Intermediar şi Autoritatea 
de Management pentru Programul Operaţional 
Regional, în termen de maxim 30 de zile. 
Respectarea graficului astfel actualizat devine 
obligatorie pentru beneficiar. 

2. În maxim două luni de la efectuarea 
plăţilor către furnizori/constructori, bene-
ficiarii au obligaţia întocmirii şi depunerii la 
Organismul Intermediar a cererilor de rambur-
sare, prin care să solicite rambursarea cheltu-
ielilor astfel efectuate. 

3. În cazul emiterii unor situaţii de lucrări, 
respectiv facturi, pe care beneficiarul nu le 
poate achita integral într-o singură tranşă, 
acesta poate solicita în cadrul cererii de ram-
bursare valoarea decontată parţial a fac-
turilor cu documentele justificative aferente 
şi cu menţionarea pe facturi a valorii decon-
tate parţial din valoarea totală în cererea de 
rambursare respectivă şi a valorii rămase de 
decontat.  

4. În cazul în care se acordă avansuri către 
furnizori/contractori, beneficiarii pot solicita 
de asemenea rambursarea valorii acestora. 

5. Beneficiarii pot optimiza modul de 
folosire a prefinanţării primite în sensul elabo-
rării unor fluxuri de numerar în care să se evi-
denţieze toate sursele de finanţare dispo-
nibile, inclusiv sumele primite din rambur-
sare, astfel încât să se asigure pe tot parcur-
sul implementării proiectelor resurse financi-
are pentru plata fluentă a constructorilor/ 

furnizorilor. În acest sens, solicitarea rambur-
sării cheltuieli-
lor nu este con-
diţionată de uti-
lizarea în prea-
labil în totalita-
te a prefinanţă-
rii primite, be-
neficiarii putând 
transmite cereri 
de rambursare chiar dacă nu au fost cheltuite 
în totalitate sumele primite ca prefinanţare. 

6. La elaborarea graficului revizuit, 
beneficiarii au obligaţia de a lua în consi-
derare toate aspectele menţionate în prezen-
ta instrucţiune, astfel încât să fie respectate 
întocmai termenele prevăzute în graficul ce-
rerilor de rambursare revizuit. 

7. Având în vedere responsabilitatea AM 
POR de a utiliza cu maximă eficienţă fondurile 
publice alocate Programului Operaţional 
Regional 2007  - 2013, începând cu data pre-
zentei instrucţiuni nu se vor accepta de către 
Organismul Intermediar şi de către Autori-
tatea de Management pentru POR grafice revi-
zuite ce nu au o justificare temeinică, iar 
numărul maxim de revizuire a graficului cere-
rilor de rambursare ce poate fi acceptat este 
de 3 într-un an calendaristic. 

8. Termenul de aplicabilitate a prezentei 
instrucţiuni este începând cu data de 1 noiem-
brie 2010. 

9. Prin excepţie de la prevederile pct. 8, 
în cazul contractelor de finanţare pentru care 
contractele de lucrări, respectiv de furnizare 
bunuri, sunt în derulare: 

- în maxim 30 de zile (dacă este cazul), de 
la data de 1 noiembrie 2010, vor depune un 
grafic actualizat al cererilor de rambursare; 

- anul calendaristic pentru care trebuie 
respectate prevederile pct. 7 începe de la 1 
noiembrie 2010. 

 
Documentul este publicat pe site-ul ADR 

Sud Muntenia dedicat în exclusivitate Progra-
mului Operaţional Regional - http://regio.adr-
muntenia.ro,  la secţiunea Clarficări utile -  
Prevederi aplicabile beneficiarilor, link: 
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-
aplicabile-beneficiarilor-p14.html. 
 

http://regio.adr-muntenia.ro/�
http://regio.adr-muntenia.ro/�
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-beneficiarilor-p14.html�
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-beneficiarilor-p14.html�
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Începe Târgul de Turism al României 2010 
 

 

 În data de 21 octombrie va avea loc 
deschiderea oficială a Târgului de Turism al 
României 2010, ediţia de toamnă. 
Manifestarea este organizată de Romexpo, sub 
patronajul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului (MDRT), şi se va desfăşura la 
Centrul Expoziţional ROMEXPO din Bucureşti în 
perioada 21 - 24 octombrie. 

  
 Standul României, amenajat de MDRT şi 
situat la parterul Pavilionului central al 
complexului, promovează destinaţii româneşti 
sub însemnele brandului turistic naţional. La 
stand participă ca expozanţi Primăria Geoagiu 
Băi, Primăria Techirghiol şi Staţiunea Sărata 
Monteoru, câştigătorii etapei naţionale a 
concursului EDEN 2010 – Destinaţii de 
Excelenţă în turism acvatic, dar şi Primăria 
Horezu, câştigătorul din anul 2008 al 
concursului. 
 Pe durata manifestării, vizitatorii vor 
primi materiale promoţionale cu imagini 
reprezentative pentru cele şase domenii 
prioritare promovate prin intermediul 
brandului turistic: natură, rural, cultural, 
balnear, city break. 
 Totodată vor avea loc seminarii privind 
modul de accesare al fondurilor europene în 
cadrul Programului Operaţional Regional: Axa 
5.2 „Crearea/dezvoltarea/modernizarea infra-
structurilor specifice pentru valorificarea 
durabilă a resurselor naturale şi pentru 
creşterea calităţii serviciilor turistice”. Aflat 
la cea de-a XXIV-a ediţie, Târgul de Turism al 
României reuneşte peste 140 de firme din 15 
ţări, autorităţi publice, asociaţii patronale şi 

profesionale din domeniu, turoperatori, 
agenţii de turism, hoteluri şi pensiuni. 
 
 
 

  

III nnn fff ooo    CCC ooo nnn ttt rrr aaa ccc ttt eee    ddd eee    fff iii nnn aaa nnn ţţţ aaa rrr eee   
  

Judeţul Dâmboviţa semnează  
un nou contract de finanţare Regio  
pentru infrastructura educaţională  

 

 

Săptămâna trecută, Unitatea Admi-
nistrativ-Teritorială Oraşul Răcari, judeţul 
Dâmboviţa, a semnat cel de-al doilea contract 
de finantare din fonduri nerambursabile Regio 
pentru reabilitarea 
şi modernizarea in-
frastructurii educa-
ţionale. Proiectul 
pentru care s-a 
semnat contractul 
de finanţare - „„RRee--
aabbiilliittaarree,,  mmooddeerrnniizzaarree,,  eexxttiinnddeerree  şşii  eecchhiippaarree  
iinnffrraassttrruuccttuurrăă  eedduuccaaţţiioonnaallăă  ––  ŞŞccooaallaa  GGhheerrggaannii,,  
oorraaşş  RRăăccaarrii,,  jjuuddeeţţuull  DDââmmbboovviiţţaa”” – 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 pre-
universitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”. 

 
Valoarea totală a contractului de finan-

ţare este de 9.177.112,32 lei, din care: 
 

• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR: 5.513.939,80 lei; 

• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional: 843.308,44 lei; 

• cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 
129.739,76 lei. 

 
Proiectul semnat săptămâna trecută 

vizează reabilitarea, modernizarea, ex-
tinderea şi echiparea şcolii Ghergani.  

Durata de implementare a proiectului 
este de 20 de luni. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  22 OCTOMBRIE 2010 – 
 

 

Până în data de 22 octombrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 758 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 758 de proiecte depuse, PIDU-ul municipiului Piteşti şi PID-ul Polului de Creştere Ploieşti, 97 au 
fost respinse, 19 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 al Polului de Creştere Ploieşti şi o cerere de 
finanţare aflată în etapa precontractuală. 
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 zece cereri de finanţare, din care: o cerere se află în etapa de evaluare a conformităţii şi 
eligibilităţii, patru sunt în evaluare tehnică şi cinci proiecte sunt în precontractare. 
 

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

Notă. Termenul limită până la care se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană, Sub-domeniul „Centre 
urbane”,  a fost 31 martie 2009, ora 16:00. 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Sistem pentru Managementul Iluminatului Public în 
Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 24.125.963,20 19.100.295,42 

Sistem pentru Managementul Traficului Rutier în 
Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 9.499.324,57 7.523.346,47 

Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi 
prevenirii criminalităţii în municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 3.521.304,71 2.735.271,48 

Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în municipiul 
Curtea de Argeş 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 47.649.554,76 37.196.083,26 lei 

Revitalizarea utilităţii clădirilor degradate prin înfiinţarea 
unui centru de recreere pentru pensionari şi a unui centru 
de zi pentru persoanele cu dizabilităţi în municipiul 
Curtea de Argeş 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
5.843.572,60 4.475.269,96 

Creşterea siguranţei şi securităţii cetăţenilor din 
municipiul Curtea de Argeş, prin implementarea unui 
sistem de supraveghere video 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
2.159.042,38 1.565.597,00 

Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice 
urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice 
urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din 
municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 75.804.429,76 60.025.799,16 
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Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice 
urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice 
urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din 
municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 69.893.929,74 55.345.077,46 

Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din 
municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 3.392.503,63 2.552.811,19 

TOTAL  - lei - 241.889.625,35 123.964.554,77 
 
 

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 28 de proiecte este de aproximativ 244 milioane de euro.  
Din cele 28 de proiecte rămase, 12 proiecte sunt în rezervă, iar pentru 16 s-au semnat contractele de 
finanţare. 
 

DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  aaxxee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1111  mmaarrttiiee  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 

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 
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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 DJ 303, 
tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 55.557.533, 56 45.705.002,00 

Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti - Băbăiţa, km 
17+400 - km 58+000 Judeţul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

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

Oraşul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84 

TOTAL  - lei - 779.368.368,74 630.724.303,43 
 
AXA PRIORITARĂ 3

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

:  
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 nouă proiecte sunt în rezervă şi trei contracte au fost semnate. Valoarea 
totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 48,72 milioane de euro. 
 

  

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 

Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, 
judeţul Teleorman 

Consiliul 
Judeţean 
Teleorman 

83.496.061,52 66.568.370,17 

Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean 
Dâmboviţa 

Consiliul 
Judeţean 
Dâmboviţa 

83.106.684,78 65.278.696,09 

TOTAL  - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26 
 

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro 
 

Au fost depuse 43 de proiecte, din care: un contract a fost semnat, trei proiecte au fost retrase de aplicanţi, 
cinci au fost respinse, un proiect se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 31 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 18,01 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 
 
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 a fost ulterior contractat.  
 



 
 

10 
  
 

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: 23 de contracte de finanţare sunt semnate, 
şase proiecte se află în etapa de contractare, 65 de proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară/rezerve, iar 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 

UAT 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 

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 

Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung Municipiul 
Câmpulung 

6.116.088,16 4.696.040,44 

Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar Municipiul 4.825.344,88 3.294.953,95 
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„Voievodul Mircea” din Municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Târgovişte 

Dotare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII, sat Pişcani, 
comuna Dârmăneşti, judeţul Argeş 

Consiliul Local 
Dârmăneşti 

1.783.286,24 1.315.114,92 

Dotare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII, 
sat Cocu, comuna Cocu, judeţul Argeş 

Consiliul Local Cocu 2.006.966,99 1.575.156,94 

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

Consiliul Local 
Lereşti 

3.856.577,84 2.906.389,68 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Colegiul Naţional 
„Ienachiţa Văcarescu" din Municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

7.208.183,08 4.710.028,24 

Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, 
judeţul Argeş 

Comuna Corbeni, 
jud. Argeş 

3.801.115,04 2.785.075,72 

Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna Budeasa, 
judeţul Argeş 

Comuna Budeasa, 
jud. Argeş 

4.102.331,52 3.039.079,96 

Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare 
infrastructură educaţională Şcoala GHERGANI, oraş 
Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari, jud. 
Dâmboviţa 

9.177.112,32 6.357.248,24 

TOTAL  - lei - 135.770.120,26 104.573.630,56 
 
 

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 18 proiecte, din care: două proiecte au fost retrase de către aplicant, două proiecte au fost 
respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, două proiecte se află în etapa de evaluare a 
conformităţii administrative şi eligibilităţii, patru proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 
şase proiecte se află în etapa precontractuală. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 
aproximativ 44,37 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. 
 

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  
ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””,,  iiaarr  cceerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  aauu  ppuuttuutt  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  pprreecciizzaattee  îînn  gghhiidd,,  îînncceeppâânndd  
ccuu  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099..  AAllooccaarreeaa  ffiinnaanncciiaarrăă  ddiissppoonniibbiillăă  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  cceerreerree  ddeesscchhiissăă  ddee  pprrooiieeccttee  îînnssuummeeaazzăă  2277,,2288  
mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
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În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 394 de proiecte, din care: 24 de proiecte au 
fost respinse, iar 15 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate cinci contracte, 
nouă proiecte se află în etapa de contractare, 133 sunt în etapa preliminară, 174 de proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, 56 de proiecte sunt în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare 
nerambursabile de aproximativ 61,93 milioane de euro, din care 10,67 milioane de euro reprezintă valoarea 
solicitată de proiectele în rezervă. 
 

**NNoottăă::  ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ssee  ssuussppeennddăă  pprroocceessuull  ddee  ddeeppuunneerree  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  
DDoommeenniiuulluuii  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””  îînn  rreeggiiuunneeaa  ddee  ddeezzvvoollttaarree  SSuudd  MMuunntteenniiaa..    
DDeemmaarraarreeaa  eettaappeeii  ddee  vveerriiffiiccaarree  pprreelliimmiinnaarrăă  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannțțaarree  ddeeppuussee  îînn  ppeerriiooaaddaa  1111  ooccttoommbbrriiee  ––  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100  ssee  
ssuussppeennddăă..  RReelluuaarreeaa  pprroocceessuulluuii  vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  uunneeii  aannaalliizzee  llaa  nniivveelluull  AAMMPPOORR  aassuupprraa  ddiissppoonniibbiilliittăăţţiiii  ffoonndduurriilloorr  aallooccaattee  rreeggiiuunniiii  ddee  
ddeezzvvoollttaarree  SSuudd  MMuunntteenniiaa..  
  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat hârtie 

SC ALMIMOS SRL, oraşul Buşteni, 
jud. Prahova 1.245.727,04 853.080,00 

Igienă şi confort, necesitate zilnică SC Softsense SRL,  
municipiul Călăraşi 691.201,11 557.420,25 

Dotarea cabinetului medical al SC 
Tehno Doctor Endoscopy SRL cu 
aparatură modernă 

SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, 
municipiul Piteşti, jud. Argeş 

573.335,08 462.367,00 

Achiziţionarea unor utilaje şi 
echipamente pentru creşterea 
productivităţii şi competitivităţii 
economice a societăţii TOYLAND 
INTERNATIONAL S.R.L. 

SC TOYLAND INTERNATIONAL  
SRL, Olteniţa, jud. Călăraşi 

756.017,00 609.861,29 

Achiziţionare aparat tipărit True Press 
344RL 

SC ROTATIP SRL, municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa 

1.518.628 846.880 

TOTAL  - lei - 4.784.908,23 3.329.608,54 
 
 
AXA PRIORITARĂ 5

NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  oorraa  1122::0000.. 

:  
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, cinci contracte de finanţare au fost semnate, opt se află în etapa precontractuală, iar 12 
proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,92 milioane de euro. 
 

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 

Consolidare-restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril, Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş 

Consiliul Local al 
oraşului Topoloveni, 
judeţul Argeş 

4.570.758,76 3.536.642,83 

Consolidare-restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
Goleştii-Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş 

Consiliul Local al 
oraşului Topoloveni, 
judeţul Argeş   

7.142.139,18 5.535.846,33 

TOTAL  - lei - 34.982.093,89 26.668.869,91 
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Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 
pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea 
regională orientativă din FEDR este de 32,87 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, 10 se află în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară, şase se află în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, un proiect a 
fost retras, iar pentru cinci 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 

Extindere Pensiune Marald, amenajare parcare, 
branţamente utilităţi, ziduri de sprijin, 
împrejmuire teren în staţiunea Sinaia, judeţul 
Prahova 

S.C. ALPA S.R.L., oraşul 
Sinaia, jud Prahova 

4.499.257,58 2.251.175,29 

TOTAL  - lei - 67.287.820,63 36.597.394,97 
 
 

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, cod poştal 010873, Director Gabriela Elena BOSTĂNESCU, e-mail gabriela.bosta-
nescu@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  
oobbţţ iinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrţţiiii  SSeerrvviicciiuulluuii  CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  
00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo.. 

 
OOBBSS..**NNoottăă::  PPeennttrruu  aaxxeellee  pprriioorriittaarree//ddoommeenniiiillee  mmaajjoorree  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  22000077--22001133  ppeennttrruu  ccaarree  ssuunntt  llaannssaattee  cceerreerrii  ddee  
pprrooiieeccttee  ccuu  ddeeppuunneerree  ccoonnttiinnuuăă,,  ssuussppeennddaarreeaa  ddeeppuunneerriiii  ddee  cceerreerrii  ddee  ffiinnaannţţaarree,,  ccaa  uurrmmaarree  aa  aattiinnggeerriiii  vvaalloorriiii  aallooccaattee,,  ssee  vvaa  rreeaalliizzaa  îînn  mmoommeennttuull  îînn  ccaarree  vvaallooaarreeaa  
ssoolliicciittaattăă  aa  ccoonnttrraacctteelloorr  ddee  ffiinnaannttaarree  îînncchheeiiaattee  şşii  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  aaffllaattee  îînn  pprroocceess  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  sseelleeccţţiiee  ddeeppăăsseeşşttee  ccuu  ccuu  5500%%  vvaallooaarreeaa  ttoottaallăă  aallooccaattăă  ppee  
rreeggiiuunneeaa  rreessppeeccttiivvăă  ((ssuummaa  îînnttrree  aallooccaarreeaa  FFEEDDRR  şşii  aallooccaarreeaa  ddee  llaa  bbuuggeettuull  ddee  ssttaatt,,  mmaaii  ppuuţţiinn  ccoonnttrriibbuuttiiaa  ssoolliicciittaannttuulluuii  llaa  cchheellttuuiieelliillee  eelliiggiibbiillee  aallee  pprrooiieeccttuulluuii)),,  ppeennttrruu  
rreessppeeccttiivvuull  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennttiiee,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  ddee  pprrooggrraammaarree  22000077--22001133..  
AAnnuunnţţuull  ddee  ssuussppeennddaarree  aa  ddeeppuunneerriiii  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  ssee  vvaa  ppuubblliiccaa  ccuu  mmiinniimm  1155  zziillee  lluuccrrăăttooaarree  îînnaaiinnttee  ddee  ddaattaa  lliimmiittăă  ppâânnăă  llaa  ccaarree  mmaaii  ppoott  ffii  ddeeppuussee  cceerreerrii  ddee  
ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  aacceelluuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee,,  ppeennttrruu  uunnaa  ssaauu  mmaaii  mmuullttee  rreeggiiuunnii,,  dduuppăă  ccaazz..  AAnnuunnţţuull  vvaa  mmeennţţiioonnaa  ddaattaa  şşii  oorraa  ppâânnăă  llaa  ccaarree  ssee  mmaaii  ppoott  ddeeppuunnee  
cceerreerrii  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  aacceelluuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee..  

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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FFoonndduurrii  RReeggiioo  
ppeennttrruu  şşccooaallaa  ddiinn  DDâârrmmăănneeşşttii  

  

Cu sprijinul Consiliului Judeţean Argeş, Consi-
liul Local Dârmăneşti a obţinut aprobarea proiectului 
pentru extinderea şi dotarea Şcolii Generale I-VIII, sa-
tul Piscani, comuna Dârmăneşti, în cadrul Progra-
mului Operaţional Regional, Axa 3 „Îmbunătăţirea in-
frastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 

3.4. Valoarea totală a 
proiectului este de 
aproximativ 1, 8 mili-
oane de lei, din care 
cofinanţarea Consi-
liului Local Dârmăneşti 
este de 2%. Benefici-
arii direcţi ai investiţiei 
sunt cei 102 elevi ai 

Şcolii cu clasele I-VIII Piscani. Lucrările constau în 
construirea şi dotarea unei săli de sport, a unui 
laborator de informatică şi grupuri sanitare, pe o su-
prafaţă de 246,8 mp. Şcoala din comuna Dârmăneşti, 
sat Piscani, are 50 de ani vechime.  

Obiectivul principal al acestui proiect este 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie în co-
muna Dârmăneşti, pentru asigurarea unui proces edu-
caţional la standarde europene şi a creşterii partici-
pării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educa-
ţional. 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pprrooaarrggeess..rroo//aaccttuuaalliittaattee//aaddmmiinniissttrraattiiee//22005588--bbaannii--ppeennttrruu--
ssccooaallaa--ddiinn--ddaarrmmaanneessttiiBBaannii 
  

◊◊  
  

  
MMaaii  mmuullttee  şşccoollii  ddiinn  jjuuddeeţţ  vvoorr  ffii  rreeaabbiilliittaattee  ccuu  

sspprriijjiinnuull  BBăănncciiii  EEuurrooppeennee  ddee  IInnvveessttiiţţiiii  
  

Mai multe unităţi şcolare din judeţul Călăraşi 
vor fi reabilitate prin 
programul Băncii Euro-
pene de Investiţii. Potri-
vit declaraţiei inspecto-
rului şcolar general prof. 
Constantin Tudor, s-a 
câştigat licitaţia şi s-a 
semnat contractul de 

finanţare pentru două şcoli din judeţ, este vorba 
despre Şcoala nr. 3 Chirnogi şi Şcoala din Mitreni. 
Licitaţia a fost câştigată de o firmă din Slobozia. Pe 
lângă cele două şcoli, în acest program se mai află 
alte şapte unităţi de învăţământ, pentru care, în luna 
noiembrie va avea loc licitaţia. 
  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..vvoocceessccaammppii..rroo//  

  

  
CCoommuunnaa  ŞŞeellaarruu,,  pprreeooccuuppaattăă  ddee  aacccceessaarreeaa  

ffoonndduurriilloorr  eeuurrooppeennee  
  

Cu prilejul inaugurării sălii de sport din satul 
Fierbinţi, comuna Şelaru, primarul Florian Duţică a 
precizat că acesta nu a fost singurul proiect important 
derulat la nivel local: „Mai avem în lucru baza sportivă, 
reţeaua de canalizare şi continuăm investiţiile pentru 
modernizarea drumurilor”.  

În scurt 
timp - a mai 
spus Florian 
Duţică, va de-
mara execuţia 
proiectului inte-
grat, finanţat din 
fonduri euro-
pene, prin Mă-
sura 322 a Pro-
gramului Naţio-
nal pentru Dezvoltare Rurală. Acest proiect include 
asfaltarea celor mai importante drumuri comunale, 
reabilitarea căminului cultural şi înfiinţarea unui centru 
„after-school”.                                 (Adrian NĂSTASE) 
  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..zziiaarrddaammbboovviittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ccaatteeggoorryyiidd==99&&pp22__aarrttiicclleeiidd==2277116644  
  
  

◊◊  
 

  
  

FFeessttiivvaalluull  „„PPee  mmaarrggiinneeaa  DDuunnăărriiii””,,  
eeddiiţţiiaa  aa  XXXXVVII--aa  

  

Consiliul Judeţean Giurgiu, prin Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale, în colaborare cu Primăria municipiului şi 
Consiliul Local Giurgiu, prin Centrul Cultural „Ion 
Vinea”, a organizat în perioada 22 - 23 octombrie cea 
de-a XXVI-a ediţie a Festivalului Naţional Concurs de 
Muzică Populară „Pe marginea Dunării”.  

Festivalul de anul acesta a fost şi unul 
aniversar, marcându-se împlinirea a trei decenii de 
existenţă a acestuia pe meleagurile vlăscene, tradiţia 
organizării evenimentului păstrându-se aproape în 
fiecare an şi fiind reluată în 2009, după o absenţă de 
trei ani. 

La concursul de anul acesta s-au înscris 
peste 20 de concurenţi din mai multe judeţe ale ţării, 
printre care Buzău, Brăila, Teleorman, Argeş, Dolj, 
Olt, Ilfov, Bihor, Alba şi Giurgiu, care au interpretat 
melodii folclorice, doine sau balade. 

 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..jjuurrnnaallggiiuurrggiiuuvveeaann..rroo//??pp==33997711  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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RRaaeedd  AArraaffaatt  aa  ffoosstt  îînnttrr--oo  vviizziittăă  ffuullggeerr    

llaa  SSppiittaalluull  JJuuddeeţţeeaann  ddee  UUrrggeennţţee    
  

În data de 19 octombrie, ministrul secretar de 
stat Raed Arafat a inspectat Unitatea de Primire Ur-
genţe şi Radiologia, a apreciat noul spaţiu destinat 
medicinei de urgenţă şi a promis aparate pentru o 
dotare corespunzătoare.  

Ministrul secretar de stat domnul Raed Arafat 
a declarat 
cu această 
ocazie că 
noua  Uni-
tate de Pri-
mire Ur-
genţe este 
un exemplu 
şi că se 
află la nivel 

avansat; 
„mai trebuie adăugate anumite echipamente, dar este 
făcută o treabă frumoasă şi felicităm Consiliul 
judeţean şi spitalul pentru ce s-a făcut.” 

Înainte de plecare, Raed Arafat a discutat 
punctual cu managerii Spitalului judeţean şi Serviciului 
de ambulanţă, despre modalitatea de transfer a 
urgenţelor la unităţile medicale din Bucureşti. Pe tot 
parcursul vizitei, care a durat mai puţin de 30 de 
minute, Raed Arafat a fost însoţit de preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul Silvian 
Ciupercă.    

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..gguurraaiiaalloommiitteeii..ccoomm//  
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CCoonnffeerriinnţţăă  ddee  pprreessăă  îînn  ccaaddrruull  pprrooiieeccttuulluuii  
„„RReeaabbiilliittaarree  şşii  eexxttiinnddeerree  ssttaaţţiiee  ddee  eeppuurraarree  

oorraaşş  MMiizziill””  
  

Consiliul Local Mizil a organizat, în data de 19 
octombrie, la sediul Primăriei Mizil, o conferinţă de 
presă, având ca temă stadiul actual al implementării 
proiectului „Reabilitare şi extindere staţie de epurare 
oraş Mizil”. 
 

Data finalizării proiectului este 30 noiembrie 2010, 
iar valoarea acestuia este de 1.131.889,74 lei. 
Proiectul prevede următoarele investiţii: 
    * reabilitarea liniei existente de epurare şi 
extinderea de capacitate prin adiţionarea liniei noi de 
epurare; 
    * reabilitarea treptei de preepurare mecanică din 
staţia de epurare existentă; 

    * extinderea de capacitate cu o linie nouă de 
epurare cu accent pe preepurare mecanică; 
    * realizare campanie de informare; 
    * instruirea personalului. 
 

În prezent, la 
nivelul oraşului Mizil, 
apele uzate colectate 
sunt supuse procesului 
de epurare într-o staţie 
de epurare construită în 
perioada 1974 – 1985. 
Deşi staţia dispune de 
treaptă mecanică şi 
bazine de aerare, funcţionarea se bazează exclusiv 
pe treapta mecanică de epurare, ce funcţionează la 
randament redus, din cauza stării fizice şi a capacităţii 
reduse. 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..mmddrrtt..rroo//ccoommuunniiccaarree//bbuulleettiinnee//nneewwsslleetttteerr--
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Un număr de patru contracte dintr-un total de 
13 au fost atribuite prin licitaţii publice executanţilor de 
lucrări din cadrul proiectului cu finanţare de la Uni-
unea Europeană „Reabilitarea şi extinderea siste-
melor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Te-
leorman”, a cărui valoare totală depăşeşte 122 mili-
oane de euro. Adrian Băzăran, directorul general al 
Societăţii Comerciale Apa Serv SA Alexandria, opera-
torul regional care derulează proiectul iniţiat de Consi-
liul Judeţean Teleorman, a declarat săptămâna trecu-
tă că la celelalte contracte de lucrări se vor finaliza în 
perioada următoare documentele de încredinţare, 
existând în curs de rezolvare şi unele contestaţii.  

Proiectul, ce se implementează până în anul 
2013, prevede investiţii de captare, tratare şi distri-
buţie a apei potabile, dar şi pentru colectarea şi epu-
rarea apelor uzate în mediul urban, la Alexandria, Tur-
nu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea şi Videle, 
conform normelor europene din domeniul mediului. În 
principal vor fi reabilitate şi extinse opt fronturi de cap-
tare a apei, conducte de aducţiune şi distribuţie, staţii 
de pompare şi de hidrofoare. De asemenea, se vor 
moderniza cinci staţii de epurare a apei şi se va extin-
de reţeaua de canalizare cu 35 de kilometri. Mate-
rializarea proiectului va conduce la îmbunătăţirea 
siguranţei şi calităţii în alimentarea cu apă, reducerea 
pierderilor fizice şi a costurilor serviciilor către popu-
laţie, eliminarea riscurilor privind poluarea apei sub-
terane şi de suprafaţă, a mai precizat directorul de la 
Apa Serv Alexandria.  
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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 Independenţei, 
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./fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean GIURGIU 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul 
Mihai Viteazul, 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./ 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   

Alexandra GHERASIM  
Liviu Georgian OLTENACU  

Marinică FOLOGEA  
Mădălina CILIBEANU 
Aurelian MOROIANU 

Alexandru VOINESCU 
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro        

                       

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro/ 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 

Data publicării: 25 octombrie 2010 
 

 

                          NNeewwsslleetttteerr--uull  ssăăppttăămmâânnaall  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  eessttee  uunn  mmaatteerriiaall  ccuu  iinnffoorrmmaaţţiiii  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  
llee  ddeessffăăşşuurraaţţii..  DDaaccăă  ssuunntteeţţii  iinntteerreessaaţţii  ssăă  pprroommoovvaaţţ ii  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuţţiieeii  ddvvss..,,  vvăă  rruuggăămm  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  ((hhttttpp::////rreeggiioo..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  iinnffoorrmmaaţţiiii  ssuupplliimmeennttaarree  vvăă  rruuggăămm  ssăă  ccoonnttaaccttaaţţii  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677..  
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