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Agenţia 

pentru Dezvol-
tare Regională 
Sud Muntenia, 
în calitate de 
Organism Inter-
mediar pentru 
Programul Operaţional Regional, a organizat 
în data de 26 octombrie un seminar de 
informare dedicat reprezentanţilor mass-
media din regiune. La evenimentul ce a avut 
loc la Călăraşi, în sala mare de şedinţe a 
Consiliului judeţean, începând cu ora 11:00, 
au participat peste 40 de reprezentanţi mass-
media din cele şapte judeţe ale regiunii de 
dezvoltare Sud Muntenia.  

Sesiunea de informare a avut ca scop 
prezentarea stadiului implementării REGIO – 
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, 
atât la nivel regional, cât şi naţional. În plus, 
beneficiarii unor proiecte Regio aflate în 
implementare au prezentat istoricul inves-
tiţiilor pe care le derulează, pentru a descrie 
ciclul unui contract de finanţare, de la idee la 
implementare.  

Astfel, cele două proiecte Regio sunt 
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului integrat al Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Călăraşi” şi „Ranforsarea şi 
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modernizarea drumului judeţean DJ 201B, km 
0+000 – km 19 + 000, Ciochina – Orezu – Raşi”.  

  

În cadrul evenimentului s-au prezentat 
situaţia actuală a proiectelor depuse în cadrul 
programului, acţiunile de informare şi pro-
movare întreprinse în anul 2010 în vederea 
absorbirii fondurilor Regio. 

Totodată s-a făcut o scurtă prezentare 
a celor 70 de proiecte, ale căror contracte de 
finanţare au fost semnate deja şi care se află 
în prezent în implementare, cu accent pe 
problemele pe care le-au întâmpinat bene-
ficiarii în realizarea activităţilor propuse prin 
proiect.  

 
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio şi are responsabilităţi delegate 
pentru implementarea acestui program. Mai 
multe detalii despre posibilităţile de finanţare 
din Regio puteţi obţine contactând experţii 
Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, 
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro. 
 
 

 

Lucrările Comitetului Consultativ 
 de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice  
– 27 octombrie, Călăraşi - 

 

 

În data de 27 octombrie, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
fost invitată de către Instituţia Prefectului 
Judeţul Călăraşi pentru a prezenta oportu-
nităţile de finanţare din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013 în cadrul 
lucrărilor Comitetului Consultativ de Dialog 
Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice.  

 
În cadrul subiectelor ce s-au dezbătut 

au fost abordate problemele reale cu care se 
confruntă vârstnicii din judeţul Călăraşi. Cu 
această ocazie au fost prezentate domeniile 
active din Regio – Programul Operaţional 
Regional, ca o soluţie oportună la problemele 
legate de finanţarea serviciilor sociale (Axa 
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”). 

 
La întrunire au participat atât re-

prezentanţi ai administraţiei publice locale şi 
judeţene, ai instituţiilor publice decon-
centrate, reprezentanţi ai societăţii civile, cât 
şi membrii activi ai Comitetului consultativ al 
persoanelor vârstnice. 

 
 

mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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Reprezentanţii Pactului Teritorial 
 pentru Ocuparea Forţei de Muncă  
şi Incluziune Socială în Regiunea  

Sud Muntenia s-au reunit la Târgovişte  
– 28 octombrie, Târgovişte - 

 

 

În data de 28 octombrie, ADR Sud 
Muntenia, prin şeful Serviciului Urmărirea 
Impactului Programelor Operaționale asupra 
strategiilor regionale, judeţene şi locale, 
doamna Gilda Niculescu, a participat la 
reuniunea de lucru a membrilor Pactului 
Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 
Incluziune Socială în Regiunea Sud Muntenia. 
Evenimentul a avut loc la sediul Centrului 
Internaţional de Conferinţe al Universităţii 
„Valahia”. 

Pactul Teritorial pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă şi Incluziune Socială în 
Regiunea Sud Muntenia s-a constituit la 
iniţiativa Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei şi reprezintă un cumul de 
parteneriate judeţene şi locale ce au în 
componenţă instituţii reprezentative la nivel 
judeţean şi local. Totodată, acesta are ca 
scop facilitarea absorbţiei finanţărilor din 
Fondul Social European, unul dintre fondurile 
europene cu contribuţie în crearea de 
parteneriate pentru identificarea şi 
implementarea măsurilor de ocupare şi 
incluziune socială la nivel regional, judeţean 
şi local. 

La întâlnire au fost prezenţi: prof. 
univ. dr. ing. Ştefania Iordache, directorul 
Secretariatului Tehnic Permanent (STP) Sud 
Muntenia, prof. univ. dr. Ion Cucui, rectorul 
Universităţii „Valahia” din Târgovişte,  
preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, lect. 

univ. dr. Constantin Nicolescu, precum şi 
reprezentanţi ai Primăriei municipiului Târ-
govişte, Inspecto-
ratului Şcolar Ju-
deţean Dâmboviţa 
şi ai Agenţiilor ju-
deţene pentru ocu-
parea forţei de 
muncă, atât din 
Dâmboviţa, cât şi 
din celelalte judeţe ale regiunii Sud Muntenia. 

Reuniunea a marcat şi predarea 
preşedinţiei Pactului Teritorial pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială în 
Regiunea Sud Muntenia, de către preşedintele 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa, domnul Florin 
Popescu, omologului său din judeţul Argeş, 
domnul Constantin Nicolescu, mandat care, 
potrivit Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al pactului, se atribuie prin 
rotaţie, pentru o perioadă de şase luni, preşe-
dintelui Consiliului judeţean al fiecărui judeţ 
din regiune, şeful administraţiei dâmboviţene 
fiind primul preşedinte numit în cadrul acestui 
parteneriat. 

 
Preşedintele forului judeţean a 

menţionat faptul că la nivelul judeţului 
Dâmboviţa există mai multe proiecte pe 
Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POSDRU), amintind şi următoarea 
Conferinţă Internaţională pentru promovarea 
POSDRU, ce va avea loc luna noiembrie, prilej 
de accesare de fonduri europene pe domenii 
specifice, atât în interesul cetăţenilor 
judeţului, cât şi al regiunii Sud Muntenia. 
Totodată, preşedintele Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa a mulţumit celor ce îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul Pactului, urându-i succes 
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noului preşedinte, domnul Constantin Nico-
lescu. 

Întâlnirea a cuprins şi o serie de 
informări cu privire la propunerile de proiecte 
depuse pe domeniile majore de intervenţie 
POSDRU, realizate de membrii pactului care 
au depus cereri de finanţare, în scopul coor-
donării acţiunilor ce vizează identificarea gru-
purilor ţintă şi a partenerilor pentru viitoarele 
cereri de finanţare POSDRU. 

 
Sursă: http://www.cjd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=735:reprezentanii-
pactului-teritorial-pentru-ocuparea-forei-de-munc-i-incluziune-social-in-regiunea-sud-muntenia-s-
au-reunit-la-targovite&catid=36:comunicate-presa&Itemid=86 
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Conferinţa de lansare a proiectului 
„Abandonează violenţa,  

adoptă toleranţa!”  
– 28 octombrie - 

 

 

Asociaţia Viitorul Tinerilor Prahova a 
organizat în data de 28 octombrie, începând 
cu ora 10:30, o conferinţă de presă pentru 
lansarea proiectului „Abandonează violenţa, 
adoptă toleranţa!”. Evenimentul a avut loc la 
sediul Consiliului Judeţean Prahova.  

Proiectul social finanţat de Consiliul 
judeţean este în valoare de 16.052 de lei şi se 
derulează în intervalul septembrie – de-
cembrie  2010.  

 
În cadrul acestui proiect se urmăreşte: 

- elaborarea şi editarea unei broşuri infor-
mative privind nonviolenţa; 
- organizarea unui concurs de fotografie;  
- oragnizarea unei expoziţii cu toate lucrările 
participante la concurs; 
- atragerea Inspectoratului Şcolar al Judeţului 
Prahova ca partener în cadrul proiectului pen-
tru facilitarea accesului în unităţile de învă-
ţământ din localităţile vizate în proiect; 
- elaborare şi editare a unor materiale de 
informare pentru promovare ale proiectului 
(bannere, roll-up-uri, baloane, brăţări, afişe, 
fotografii cu participanţii la concurs, comu-
nicate de presă, mape pentru conferinţa de 
presă etc.).  

Localităţile vizate pentru desfăşurarea 
caravanei dedicate nonviolenţei sunt: muni-
cipiul Ploieşti, oraşul Mizil, oraşul Vălenii de 
Munte, oraşul Plopeni, oraşul Boldeşti-Scăeni, 
oraşul Slănic, precum şi comuna Ciorani. 
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Comisia Europeană anunţă crearea noului 
Directorat pentru Dezvoltare 

 
 

În data de  27 octombrie, Comisia Euro-
peană a anunţat înfiinţarea Directoratului 
General  „Dezvoltare şi Cooperare European-
Aid” (DG DevCo), prin care se vor uni Directo-
ratul General Dezvoltare şi Biroul de Coopera-
re EuropeAid. Directoratul se va regăsi pe lân-
gă „Serviciul European pentru Acţiune Exter-
nă” (SEAE) şi va fi în subordinea vicepreşedin-
telui Comisiei Europene, doamna Catherine 
Margaret Ashton, Baroneasa Ashton de Up-
holland. 

 EuropeAid este un birou al Comisiei 
Europene responsabil pentru implementarea 
programelor şi proiectelor de ajutor extern în 
întreaga lume. Scopul său este de a maximiza 
valoarea şi impactul finanţării europene, 

http://www.cjd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=735:reprezentanii-pactului-teritorial-pentru-ocuparea-forei-de-munc-i-incluziune-social-in-regiunea-sud-muntenia-s-au-reunit-la-targovite&catid=36:comunicate-presa&Itemid=86�
http://www.cjd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=735:reprezentanii-pactului-teritorial-pentru-ocuparea-forei-de-munc-i-incluziune-social-in-regiunea-sud-muntenia-s-au-reunit-la-targovite&catid=36:comunicate-presa&Itemid=86�
http://www.cjd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=735:reprezentanii-pactului-teritorial-pentru-ocuparea-forei-de-munc-i-incluziune-social-in-regiunea-sud-muntenia-s-au-reunit-la-targovite&catid=36:comunicate-presa&Itemid=86�
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asigurându-se că aceasta este oferită într-o 
manieră rapidă şi responsabilă. 

Directoratul General Dezvoltare lucrează 
la formularea politicilor la nivel global şi 
sectorial. Principalele domenii tematice aco-
perite sunt: dezvoltare economică (infra-
structură şi reţele de comunicaţii, comerţ şi 
integrare regională), gestionarea durabilă a 
resurselor naturale (agricultura, securitatea 
alimentară şi dezvoltarea rurală şi mediu şi 
resurse naturale) şi dezvoltarea umană, coe-
ziunea socială şi ocuparea forţei de muncă.  

Astfel, fuziunea celor două directorate a 
fost bine primită de ONG-urile de dezvoltare 
europeană, care consideră că UE are nevoie 
de un tutore puternic pentru cooperarea sa cu 
ţările în curs de dezvoltare.  

În pregătirea pentru începerea efectivă 
a activităţii în cadrul Serviciului European 
pentru Acţiune Externă, programată pentru 1 
ianuarie 2011, aproximativ 100 de funcţionari 
de la Directoratul General Dezvoltare care 
lucrează în prezent la ghişeele de la Bruxelles 
vor fi transferaţi la UE în nouul corp diploma-
tic. Noul Directorat General Dezvoltare şi Co-
operare va include un personal de aproxi-
mativ 800 de persoane, din care 600 vor fi de 
la nivelul actual al Biroului de Cooperare 
EuropeAid şi aproximativ 200 de persoane de 
la Directoratul General Dezvoltare. 

În plus, Comisia a anunţat înfiinţarea 
unui „Serviciu pentru Instrumente de Politică 
Externă”, care va funcţiona pe lângă Serviciul 
European de Acţiune Externă cu funcţionari ai 
Comisiei Europene. Principalele atribuţii ale 
Serviciului vor consta în gestionarea progra-
melor, aşa cum este Instrumentul de Stabili-
tate - conceput ca o metodă de răspuns la 
criză, ce a fost înfiinţat în 2007 şi care are 

prevăzut un buget de 2 miliarde de euro până 
în 2013.  

Potrivit lui Olive Towey, de la catedra 
de EUROSTEP, „înfiinţarea Serviciului pentru 
Acţiune Externă ar trebui să crească capaci-
tatea UE de a forma politici şi practici globa-
le. Acesta ar avea o contribuţie substanţială 
faţă de Europa prin asumarea responsa-
bilităţilor sale la nivel mondial, atât timp cât 
acest lucru este clar condus de principiile şi 
valorile ce sunt stabilite în tratat.” 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
adresa de web: http://www.developmentportal.eu/. 
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Judeţul Argeş primeşte noi fonduri Regio 
pentru infrastructura educaţională 

 

 
În prima jumă-

tate a lunii octom-
brie, judeţul Argeş 
a primit finanţare 
Regio pentru alte 
două proiecte ce 
vizează reabilita-
rea infrastructurii educaţionale. Astfel, uni-
tatea administrativ-teritorială comuna Bu-
deasa a semnat contractul de finanţare în va-
loare de 4.102.331,52 lei pentru proiectul 
„„RReeaabbiilliittaarree,,  ddoottaarree  ŞŞccooaallaa  CCaallootteeşşttii,,  ccoommuunnaa  
BBuuddeeaassaa,,  jjuuddeeţţuull  AArrggeeşş””. Cel de-al doilea 
proiect, al cărui beneficiar este unitatea 
administrativ-teritorială comuna Corbeni, se 
numeşte „„RReeaabbiilliittaarree  GGrruupp  ŞŞccoollaarr  CCoorrbbeennii,,  
ccoommuunnaa  CCoorrbbeennii,,  jjuuddeeţţuull  AArrggeeşş””..  Valoarea 
totală a investiţiei însumează 3.801.115,04 
lei.  

Beneficiarii celor două proiecte de 
reabilitare a unităţilor şcolare au 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”. 

http://www.developmentportal.eu/�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  31 OCTOMBRIE 2010 – 
 

 

Până în data de 31 octombrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 796 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 796 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.  
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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 
„Voievodul Mircea” din Municipiul Târgovişte, jud. 

Municipiul 4.825.344,88 3.294.953,95 
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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..  
  

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 432 de proiecte, din care: 24 au fost 
respinse şi 15 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate cinci contracte, nouă 
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proiecte se află în etapa de contractare, 133 sunt în etapa preliminară, 174 de proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, 94 de proiecte sunt în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare neram-
bursabile de aproximativ 68,43 milioane de euro, din care 17,17 milioane de euro reprezintă valoarea solicitată 
de proiectele aflate 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, şase contracte de finanţare au fost semnate, şapte 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 

Restaurarea, realizarea picturilor interioare, a 
frescelor şi anexelor bisericii Sf. Dumitru din 
comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa 

Parohia Potlogi, 
comuna Potlogi, jud. 
Dâmboviţa 

2.551.521,16 2.001.230,05 

TOTAL  - lei - 37.533.615,05 28.670.099,96 
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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 regio-
nală orientativă din FEDR este de 32,87 milioane de euro (două sesiuni de depunere de proiecte) 
 

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  rreeggiioonnaallee  ddee  2222,,117777  
mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
ÎÎnn  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 eta-
pa 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 eva-
luare 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. 
 

ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1122  nnooiieemmbbrriiee  22001100,,  oorraa  1144::0000,,  AAuuttoorriittaatteeaa  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  ppeennttrruu  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  aannuunnţţăă  
ssuussppeennddaarreeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  ddeeppuunneerree  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  OOppeerraaţţiiuunniiii  „„DDeezzvvoollttaarreeaa  şşii  ccoonnssoolliiddaarreeaa  ttuurriissmmuulluuii  iinntteerrnn  pprriinn  
sspprriijjiinniirreeaa  pprroommoovvăărriiii  pprroodduusseelloorr  ssppeecciiffiiccee  şşii  aa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssppeecciiffiiccee””,,  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  55..33  --  cc..  
PPeennttrruu  cceerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddeeppuussee  îînn  ppeerriiooaaddaa  2222  ooccttoommbbrriiee  ––  1122  nnooiieemmbbrriiee  ssee  vvaa  ffaaccee  ddeerrooggaarree  llaa  tteerrmmeenneellee  pprroocceedduurraallee  pprriivviinndd  
vveerriiffiiccaarreeaa  ccoonnffoorrmmiittăăţţiiii  aaddmmiinniissttrraattiivvee  şşii  aa  eelliiggiibbiilliittăăţţiiii..  
RReelluuaarreeaa  pprroocceessuulluuii  vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  uunneeii  aannaalliizzee  llaa  nniivveelluull  AAMMPPOORR  aassuupprraa  ddiissppoonniibbiilliittăăţţiiii  ffoonndduurriilloorr  aallooccaattee  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  ooppeerraaţţiiuunnee..  
 

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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IInnaauugguurraarreeaa  nnoouulluuii  ccoorrpp  aall  GGrrăăddiinniiţţeeii                          
ccuu  PPrrooggrraamm  PPrreelluunnggiitt  nnrr..  44  PPiitteeşşttii  

  

În data de 26 octombrie a fost tăiată panglica 
oficială la noul corp al Grădiniţei cu Program Prelungit 

nr. 4 Piteşti. Invitaţii au 
fost întâmpinaţi cu pâine 
şi sare, oferite de pri-
chindei îmbrăcaţi în co-
tume populare. Eveni-
mentul a fost udat cu 
şampanie, oaspeţii bucu-

rându-se şi de un frumos program artistic oferit de 
copii. De la 1 octombrie, grădiniţa funcţionează cu 13 
grupe, însumând 360 de preşcolari, de a căror 
educaţie şi îngrijire se ocupă 26 de cadre didactice şi 
14 îngrijitori. 

Proiectul de construcţie a noului corp al 
grădiniţei cu un colectiv atât de numeros a luat 
naştere în anul 2007, la iniţiativa Primăriei Municipiului 
Piteşti şi a Inspectoratului Şcolar Argeş, fiind aprobat 
şi finanţat de Ministerul Educaţiei. Lucrările au început 
un an mai târziu. În 2010, la iniţiativa edilului-şef 
Tudor Pendiuc, finanţarea a fost preluată în întregime 
de Primăria Piteşti, care, de altfel, a şi finalizat con-
strucţia. Valoarea totală a investiţiei este de 2.892.494 
de lei, din care 1.093.858 de lei au fost alocaţi de la 
bugetul de stat şi cheltuiţi în intervalul 2007 - 2009, iar 
1.798.636 de lei au fost alocaţi de la bugetul local şi 
cheltuiţi în anul curent.  
 

SSuurrssăă::hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullaarrggeessuull..rroo//aaccttuuaalliittaattee//1100444466--oo--ggrraaddiinniittaa--ddee--
mmiilliiooaannee..hhttmmll 
  

      ◊◊  
  

  
IInnssppeeccttoorraattuull  şşccoollaarr  aa  llaannssaatt  uunn  pprrooiieecctt  

ppeennttrruu  ccrreeşştteerreeaa  ccaalliittăăţţiiii  eedduuccaaţţiieeii  
  

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a 
organizat în data de 28 octombrie, în sala mare de 
şedinţe, conferinţa de lansare a Proiectului strategic 
„MaST Networking, calitate în dezvoltarea competen-
ţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii”. Pro-
iectul îşi propune creşterea calităţii educaţiei la nivel 
de sistem şi de furnizor prin dezvoltarea capacităţii 
unităţilor şcolare de a dezvolta competenţele cheie în 
domeniul Matematicii, Ştiinţelor şi Tehnologiilor 
(MaST). Inspectorul şcolar general, profesorul Con-
stantin Tudor, a prezentat în cadrul întâlnirii informa-
ţiile cu privire la activităţile ce vor fi derulate şi rezulta-
tele ce se doresc a fi obţinute ca urmare a implemen-
tării proiectului. Iniţiatorul proiectului, ISJ Călăraşi, a 
participat la eveniment alături de ceilalţi parteneri  

 
reprezentaţi de: ISJ Cluj, ISJ Iaşi, ISJ Sibiu, ISJ Me-
hedinţi, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar, 
Asociaţia pentru Educaţia şi 
Ştiinţă „Hermann Oberth” Bu-
cureşti, Fundaţia Grupul de 
Iniţiativă pentru Învăţământul 
Fizicii Călăraşi şi Centrul pen-
tru Didactica Ştiinţelor Naturii 
al Institutului Pedagogic din Carinthia (Austria). Pro-
iectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 
  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//iinnssppeeccttoorraattuull--ssccoollaarr--llaannsseeaazzaa--aazzii--uunn--
pprrooiieecctt--ppeennttrruu--ccrreesstteerreeaa--ccaalliittaattiiii--eedduuccaattiieeii  

  

◊◊  
  

SSăărrbbăăttooaarreeaa  ttooaammnneeii  llaa  CCoonnţţeeşşttii  
  

Sute de locuitori din comună, dar şi din locali-
tăţile învecinate au profitat de soarele blând de octom-
brie pentru a veni la Conţeşti cu gând de a cumpăra 
ce le mai trebuie prin gospodărie. „Este deja o tradiţie 
la noi acest târg. În ciuda crizei, am hotărât să mer-
gem mai departe. Oamenii mai au nevoie şi de clipe 
de destindere şi de bucurie”, a spus primarul Conţe-
ştiului, domnul Marian Alexandru. Pentru ca sărbă-
toarea să fie completă, artiştii populari din comună au 
susţinut un program muzical deosebit.     (Ion Obăgilă) 
  

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

◊◊  
  
  

CCJJ  GGiiuurrggiiuu  aa  rreeccuummppăărraatt  uunniittaatteeaa                                                  
ddee  pprroodduuccţţiiee  aa  eenneerrggiieeii  tteerrmmiiccee  ppeennttrruu  mmuunniicciippiiuu  

  

Consiliul Judeţean (CJ) Giurgiu a aprobat în 
şedinţă publică trecerea în domeniul public al judeţului 
a unităţii de producere şi furnizare a energiei termice 
de la SCUT, formată din cele două cazane 
modernizate pentru funcţionarea pe gaze şi păcură şi 
din instalaţiile aferente. Această unitate a fost 
cumpărată de Consiliul judeţean de la Global 
Internaţional SA, firmă care, la rândul ei, a cumpărat 
SCUT după câştigarea licitaţiei de privatizare. 
Conducerea CJ susţine că a procedat în acest fel 
pentru a avea garanţia că „indiferent ce se va 
întâmpla, Giurgiu nu va rămâne fără căldură”. Aşadar, 
căldura la nivelul municipiului Giurgiu pentru sezonul 
rece 2010 - 2011 va fi asigurată de către SC Global 
Internaţional. În ceea ce priveşte datoriile populaţiei 
către SCUT Giurgiu, Consiliul judeţean spune că 
acestea au fost preluate de către SC Global. 

 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3333665599  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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CCoonnffeerriinnţţaa  ddee  pprreessăă  pprriivviinndd  ssttaaddiiuull  ddeerruullăărriiii  
pprrooiieeccttuulluuii  „„AAmmeennaajjaarree  CCeennttrruull  ccoommuunniittaarr  aall  

ppeerrssooaanneelloorr  îînn  vvâârrssttăă  ddiinn  MMuunniicciippiiuull  SSlloobboozziiaa,,  
JJuuddeeţţuull  IIaalloommiiţţaa””  

  

În data de 28 octombrie, Primăria Municipiului 
Slobozia, prin echipa de implementare, împreună cu 
reprezentanţi ai Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor au 
organizat o conferinţă de presă pentru a prezenta sta-
diul de implementare a proiectului „Amenajare Centrul 
comunitar al persoanelor în vârstă din Municipiul Slo-
bozia, Judeţul Ialomiţa”. La acest eveniment, ce a 
avut loc în sala Amfiteatru a Centrului Cultural „Ionel 
Perlea”, au participat oficialităţi judeţene şi locale, pre-
cum şi reprezentanţi ai ADR Sud Muntenia, în calitate 
de Organism Intermediar pentru Programul Operaţio-
nal Regional.  

 
Prin acest proiect se realizează condiţiile 

pentru creşterea numărului persoanelor asistate 
social, oferirea de servicii sociale personalizate şi 
îmbunătăţirea incluziunii sociale a grupului ţintă la 
care proiectul face referire. Proiectul creează premi-
zele pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului de 
servicii sociale, întărirea capacităţii furnizorilor de ser-
vicii sociale de a răspunde la standarde de calitate 
corespunzătoare şi în mod personalizat nevoilor bene-
ficiarilor şi întărirea sistemului de asistenţă socială din 
municipiu prin parteneriatul public - privat promovat, 
astfel încât acestea să contribuie la dezvoltarea socio-
economică durabilă a regiunii. Cu această ocazie, ma-
nagerul de proiect, domnul viceprimar Valentin Bă-
canu, a ţinut să sublinieze sprijinul oferit de ADR Sud 
Muntenia în implementarea acestui proiect, mai ales 
că Primăria Municipiului Slobozia este la primul pro-
iect pe Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.    

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

SSiinnaaiiaa  ssee  îînnffrrăăţţeeşşttee  ccuu  uunn  oorraaşş  ddiinn  SSiicciilliiaa  
  

Administraţia locală din Sinaia a semnat un 
protocol de colaborare cu Primăria Castelbuono şi Par-
cul Madonilor. Potrivit valeaprahovei.tv, evenimentul a 
avut loc zilele trecute în Italia, în oraşul Castelbuono, 
iar cu această ocazie s-au pus şi bazele unui proiect 
ce presupune schimbul de informaţii turistice şi cultu-
rale între regiunea „Le Madonie" şi Sinaia. 

În vederea continuării şi extinderii relaţiilor de 
colaborare, autorităţile siciliene vor veni la Sinaia, la 
sfârşitul lunii noiembrie, pentru a discuta despre 
viitoarele obiective ale înfrăţirii, mai arată sursa citată. 

Castelbuono este un oraş tipic sicilian, iar 
principala atracţie turistică o reprezintă castelul 
familiei Venti-miglia. Staţiunea prahoveană a mai 
încheiat şi alte parteneriate cu alte oraşe din Europa, 
printre care Ohrid din Macedonia şi Kusadasi din 
Turcia.                                                  (Codruţa Horja) 

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ppllooiieessttii//PPllooiieessttii--

__SSiinnaaiiaa__ssee__iinnffrraatteessttee__ccuu__uunn__oorraass__ddiinn__SSiicciilliiaa__00__336611776644445522..hhttmmll  
  

◊◊  
  
  
  

  
CCoolleeggiiuull  NNaaţţiioonnaall  „„AAll..  DD..  GGhhiiccaa””  aa  ssăărrbbăăttoorriitt,,  

ddee  SSffâânnttuull  DDuummiittrruu,,  4444  ddee  aannii  ddee  eexxiisstteennţţăă  
  

Alături de profesorii şi elevii liceului, au fost 
prezenţi la eveniment reprezentanţi ai Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Teleorman, ai Casei Corpului Didac-
tic şi ai Pri-
măriei Mu-
nicipiului 
Alexandria, 
dar şi pă-
rinţi şi di-
rectori ai al-
tor unităţi 
şcolare. 
Invitaţii au 
fost întâmpinaţi cu flori, ecusoane şi mape cu pro-
gramul activităţilor. Pentru marcarea evenimentului, 
fiecare catedră a organizat diverse activităţi specifice. 
Invitaţii au asistat la un program cultural artistic, dar şi 
la mai multe jocuri sportive susţinute de elevii liceului.                    

(Cristi Ştefan) 
               

 SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//AAlleexxaannddrriiaa--
__CCoolleeggiiuull__--GGhhiiccaa--iinn__ssaarrbbaattooaarree__00__336600556644331133..hhttmmll 

  
  
  
  
  
  
  
  

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 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 CCoommuunn iiccaarree 
 

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: 1 noiembrie 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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