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Reuniune de lucru cu tema  
„Absorbţia fondurilor din cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013” 
– Bucureşti, 18 ianuarie - 

 

 

În data de 18 ianuarie a avut loc la 
sediul Guvernului României o întâlnire cu te-
ma „Absorbţia fondurilor din cadrul Progra-
mului Operaţional Regional 2007 - 2013”. La 
reuniune au participat: primul-ministru Emil 
Boc, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turis-
mului, doamna Elena Udrea, reprezentanţii 
ANRMAP, ai Autorităţii de Management POR, ai 
Autorităţii de Audit din cadrul Curţii de 
Conturi şi toţi directorii Agenţiilor pentru dez-
voltare regională.  

Întâlnirea a avut ca scop găsirea unor 
soluţii care să accelereze procesul de absorb-
ţie a fondurilor. Astfel au fost înaintate ur-
mătoarele propuneri: 
- adoptarea unor documente standard de 
licitaţie pentru proiectele din domeniile trans-
porturi, energie, dezvoltare regională, mediu; 
- reducerea termenului de procesare a cere-
rilor de rambursare de la 60 la 45 de zile; 
- reducerea numărului de vizite la proiect la 3: 
la prima cerere de rambursare, la stadiul de 
40% de implementare a proiectului şi la fi-
nalizarea acestuia, eliminându-se procedura 
vizitelor în teren la fiecare cerere de rambur-
sare; 
- instituirea obligativităţii, pentru beneficiar, 
ca la momentul semnării contractului de fi-
nanţare să fie pregătit caietul de sarcini şi 
documentaţia pentru licitaţie; 
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- majorarea salariilor cu până la 75% pentru 
funcţionarii publici care fac parte din echipele 
de implementare a proiectelor finanţate din 
fonduri europene; 

- ADR Sud Muntenia a înaintat propunerea ca 
vizitele la proiect să se realizeze doar dacă în 
cererea de rambursare sunt cuprinse facturi 
prin care se cere decontarea lucrărilor. 

Acest gen de întâlnire va fi organizat 
trimestrial şi, din acest motiv, sunt binevenite 
propunerile de îmbunătăţire din partea admi-
nistraţiei locale din regiunea noastră. 
 
 
 
   

Şedinţa membrilor Comisiei de Dialog Social 
 – Călăraşi, 20 ianuarie – 

 
 

În data de 20 ianuarie, domnul Liviu 
Muşat, directorul Agenţiei 
pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia, a 
participat la întrunirea 
membrilor Comisiei de Di-
alog Social, ce s-a desfă-
şurat în sala de şedinţe a 
Instituţiei Prefectului ju-
deţul Călăraşi.  

Cu această ocazie, domnia sa a pre-
zentat un scurt bilanţ al activităţii ADR Sud 
Muntenia în vederea promovării Regio în 2010, 
precum şi situaţia proiectelor depuse la sediul 
Agenţiei pentru a obţine fonduri nerambur-
sabile din POR. Totodată, în cadrul acestei 
prime întâlniri de lucru din anul 2011 s-au 
purtat discuţii despre modificările legislative 
din domeniul muncii de la 1 ianuarie a.c.. 
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Polul de Dezvoltare Piteşti 
primeşte finanţare nerambursabilă din Regio! 

 
 

În a doua jumătate a lunii ianuarie s-au 
semnat primele cereri de finanţare în cadrul 
Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării dura-
bile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Do-
meniul major de intervenţie 1.1 „Planuri in-
tegrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul 
„Poli de dezvoltare”. Beneficiarul finanţării 
nerambursabile din fonduri Regio este Uni-
tatea administrativ-teritorială municipiul 
Piteşti, care primeşte asistenţă financiară 
pentru primele două proiecte: „Creare parc 
Lunca Argeşului” şi „Sistem de suprave-
ghere pentru creşterea siguranţei şi pre-
venirea criminalităţii în zona Podul Viilor - 
Parc Ştrand din municipiul Piteşti”.  

 

 

Contractul de finanţare „Creare parc 
Lunca Argeşului” are o valoare totală de 
40.592.065,24 lei, din care: valoarea eligi-
bilă nerambursabilă din FEDR este de 
15.637.224,12 lei, valoarea eligibilă  neram-
bursabilă din bugetul naţional este de 
3.434.934,73 lei, iar cofinanţarea eligibilă a 
beneficiarului este de 389.227,74 lei. Durata 
de implementare a proiectului este de 17 de 
luni, interval de timp în care vor fi reabilitate 
24 de hectare de zonă verde. Noul parc ame-
najat va fi cel mai mare din Piteşti şi va de-
veni cel mai important loc de întâlnire şi de 
petrecere a timpului liber pentru toţi locuitorii 
municipiului. 
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Contractul de finanţare „Sistem de 
supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în zona Podul 
Viilor - Parc Ştrand” din municipiul Piteşti 
are o valoare totală de 3.501.934,57 lei, din 
care: valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR este 1.861.245,45 lei, valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul naţional este de 
408.848,56 lei, iar cofinanţarea eligibilă a 
beneficiarului este de 46.328,45 lei. Durata de 
implementare a proiectului este de 13 luni, 
interval de timp în care va fi achiziţionat şi 
instalat un sistem de supraveghere pentru 
creşterea siguranţei publice în zona Podul 
Viilor - Parc Ştrand. 

„La nivelul regiunii de dezvoltare Sud 
Muntenia, municipiul Piteşti a fost desemnat 
Pol de dezvoltare urbană, potrivit H.G. nr. 
998/2008, cu modificările şi completările ul-
terioare. Cele două contracte de finanţare 
semnate astăzi fac parte din Planul Integrat 
de Dezvoltare Urbană, care este un document 
de planificare a dezvoltării la nivelul muni-
cipiului, plan ce se implementează prin pro-
iectele individuale identificate în planul de 
acţiune.”, a declarat domnul Liviu Muşat, di-
rectorul ADR Sud Muntenia. 
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Comisia Europeană a publicat raportul 
macroeconomic 

 
 

În data de 12 ianuarie 2011, Comisia 
Europeană a publicat raportul macroecono-
mic ce oferă o analiză a actualei situaţii e-

conomice şi fiscale din statele Uniunii 
Europene şi perspectivele financiare vii-
toare şi măsurile de austeritate ce se im-
pun. Astfel, documentul furnizează atât o 
perspectivă macroeconomică, cât şi soluţii 
precise ce trebuie adoptate pentru a genera 
efecte macroeconomice pozitive.  

Europa se confruntă cu provocări deo-
sebite, iar măsurile ce vor fi întreprinse de 
statele Uniunii Europene în perioada 2011 - 
2012 vor fi critice pentru evitarea unei evo-
luţii de tip „o decadă pierdută”.  

Referitor 
la creşterea 
economică, 
raportul ma-
croeconomic 
evidenţiază 
faptul că sta-
tele membre din zona euro se află într-o 
situaţie dificilă. Recuperarea pierderilor din 
Produsul Intern Brut (PIB) este un proces de 
durată, în condiţiile în care evoluţiile din 
perioada 2008 - 2009 au condus la contrac-
ţia PIB-ului Uniunii Europene, ajungând pâ-
nă la nivelul înregistrat în anul 2006.  

Documentul arată că, potrivit estimă-
rilor actuale, se aşteaptă ca, la sfârşitul lui 
2011, 10 state membre să revină la PIB-ul 
corespunzător anului 2008 sau chiar să 
depăşească acest nivel. Pe de altă parte, 
pentru anul 2012 se preconizează că 11 sta-
te europene se vor situa sub nivelul PIB-ului 
înregistrat anterior declanşării crizei econo-
mice şi financiare. 

În ceea ce priveşte managementul da-
toriei publice, din perspectiva consolidării 
fiscale riguroase şi durabile, impactul crizei 
asupra finanţelor publice este „dramatic”. 
Astfel, raportul macroeconomic indică fap-
tul că pentru anul 2010, nivelurile medii ale 
datoriilor publice ale statelor membre au 
crescut la aproximativ 84% în zona euro şi la 
79% pentru UE-27 şi că previziunile pentru 
2011 se situează pe acelaşi trend crescător.  

Deteriorarea profundă a finanţelor pu-
blice a rezultat din scăderea veniturilor şi 
din presiunile crescute asupra cheltuielilor, 
precum şi din acordarea de stimulente fis-
cale discreţionare, dar şi ca urmare a pre-
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siunii suplimentare cauzate de efectele îm-
bătrânirii populaţiei. 

Potrivit Comisiei, factorii de decizie din 
domeniul poli-
ticii fiscale se 
confruntă cu o 
dublă provoca-
re: pe de o par-
te punerea poli-
ticii fiscale pe o 
traiectorie sus-
tenabilă, iar pe 

cealaltă parte sprijinirea creşterii economice 
şi ocupării forţei de muncă. Conform măsurilor 
prevăzute în document, retragerea sprijinului 
fiscal oferit în timpul crizei nu va fi suficientă 
pentru a restabili viabilitatea pe termen lung 
a finanţelor publice. Astfel, o îmbunătăţire a-
nuală a soldului bugetar structural cu 0,5% din 
PIB (nivelul de referinţă prevăzut de Pac-tul 
de Stabilitate şi Creştere) ar fi în mod clar 
insuficientă pentru multe state membre ale 
Uniunii Europene pentru a-şi reduce, într-un 
interval rezonabil, datoria publică la pragul de 
60% din PIB. Situaţia diferă în mod semnifi-
cativ pe întreg teritoriul Uniunii Europene, 
atât din punctul de vedere al finanţelor publi-
ce, cât şi al competitivităţii externe. 

În acelaşi timp, raportul macroecono-
mic analizează şi necesitatea asigurării suste-
nabilităţii finanţelor publice. În acest sens, 
recomandările Comisiei Europene constau în: 
ajustări fiscale anuale de 1% din PIB, imple-
mentarea urgentă a reformelor sistemelor de 
pensii (vizând inclusiv creşterea vârstei de 
pensionare), ameliorarea cadrelor fiscale na-
ţionale şi menţinerea consolidării fiscale ca 
prioritate pentru toate statele UE. 

În ceea ce priveşte sectorul financiar, 
Comisia Europeană face următoarele recoman-
dări: corectarea accelerată a bilanţurilor băn-
cilor, crearea unui cadru de management al 
crizelor la nivelul Uniunii Europene şi con-
tinuarea implementării reformelor în domeniul 
financiar. 

De asemenea documentul evidenţiază 
faptul că sunt necesare reforme structurale 
pentru a sprijini creşterea şi a corecta deze-
chilibrele macroeconomice, atât la nivel co-
munitar, cât şi la nivel naţional. Soluţionarea 

dezechilibrelor externe este o prioritate mai 
ales pentru statele europene din zona euro, 
care nu pot utiliza cursul de schimb pentru 
contracararea efectelor negative. Mai mult 
decât atât, astfel de dezechilibre pot afecta 
credibilitatea monedei unice. 

Totodată, statele membre care înregis-
trează deficite mari de cont curent trebuie să 
adopte măsuri de corecţie. În acest sens s-au 
făcut următoarele recomandări: implementa-
rea unor politici salariale adecvate (schimba-
rea regulilor de indexare, mecanisme de stabi-
lire a salariilor mai eficiente şi transmiterea 
unor semnale optime din sectorul public), re-
formarea pieţei de bunuri, implementarea di-
rectivei privind serviciile, dar şi adoptarea de 
politici în domeniul competitivităţii. În caz 
contrar, ajustările vor avea loc oricum, prin 
mecanismele pieţei, ce sunt de natură să 
sancţioneze statele membre mai dur, prin con-
tracţia cererii interne şi creşterea şomajului. 

Pe de altă parte, statelor care înregis-
trează surplus de cont curent li se recomandă 
consolidarea cererii interne. În plus, raportul 
macroeconomic mai recomandă şi sprijinirea 
măsurilor care vizează realocarea forţei de 
muncă între sectoare, măsuri ce facilitează 
intrarea şi ieşirea pe piaţa muncii (condiţii de 
start-up), promovarea politicilor orientate 
către cei mai vulnerabili şi stimularea muncii. 

 

Informaţii suplimentare pot fi găsite accesând 
următoarele adrese web: http://www.immromania.ro/ 
noutati/noutate.php?id=3136 şi http://ec.europa.eu/ 
europe2020/pdf/2_en_annexe_part1.pdf. 
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În conformitate cu prevederile Schemei 
de ajutor de minimis pentru sprijinirea micro-
întreprinderilor pentru Domeniul major de 
intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării micro-
întreprinderilor” în cadrul Axei prioritare 4 
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri re-
gional şi local” din cadrul Programului Ope-
raţional Regional 2007 - 2013, aprobată prin 
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publi-

http://www.immromania.ro/%20noutati/noutate.php?id=3136�
http://www.immromania.ro/%20noutati/noutate.php?id=3136�
http://www.immromania.ro/%20noutati/noutate.php?id=3136�
http://ec.europa.eu/%20europe2020/pdf/2_en_annexe_part1.pdf�
http://ec.europa.eu/%20europe2020/pdf/2_en_annexe_part1.pdf�
http://ec.europa.eu/%20europe2020/pdf/2_en_annexe_part1.pdf�
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ce şi locuinţelor nr. 155/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, valoarea totală a 
ajutorului de minimis acordat unei micro-
întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în 
sectorul transportului rutier nu va depăşi 
100.000 de euro pe o perioadă de trei ani fis-
cali. Plafonul se aplică indiferent de obiectivul 
urmărit în cadrul proiectului propus spre finan-
ţare. 

Având în vedere perioadele de timp 
relativ mari între verificarea preliminară şi cea 
precontractuală devine necesară completarea 
declaraţiei de eligibilitate (întocmită la data 
vizitei la faţa locului precontractuale) în sen-
sul confirmării respectării tuturor condiţiilor 
de eligibilitate, inclusiv a aplicării corecte a 
condiţiilor specifice ajutorului de minimis. 

Modelul declaraţiei de eligibilitate apli-
cabil în etapa precontractuală va cuprinde un 
nou punct, prin care solicitantul va confirma 
dacă desfăşoară sau nu activitate în sectorul 
transportului rutier, în scopul determinării co-
recte a plafonului de minimis aplicabil. Acest 
nou model de declaraţie se va aplica cererilor 
de finanţare pentru care vizita la faţa locului 
precontractuală are loc începând cu 18 ianua-
rie 2011. 

Noul punct din declaraţie nu se referă 
la domeniul de activitate vizat de proiectul 
propus prin cererea de finanţare, ci la întreaga 
activitate desfăşurată de solicitant. Prin 
„transport rutier” se înţelege atât transportul 
de mărfuri, cât şi cel de persoane. 

În cazul în care în cadrul etapei pre-
contractuale se constată că valoarea finanţă-
rii nerambursabile solicitate depăşeşte pragul 
aplicabil menţionat mai sus, contractarea pro-
iectului va fi condiţionată de modificarea co-
respunzătoare a bugetului proiectului (i.e. ta-
belul surselor de  finanţare). 

Modelul electronic al acestei declaraţii 
se găseşte la secţiunea Ghidul solicitantului, 
Axa 4, DMI 4.3, link: http://regio.adr-
muntenia.ro/domeniul-major-de-interventie-
4-3-sprijinirea-dezvolt-rii-micro-treprinderilor-
p59.html. 
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Având în vedere modificarea Documentului 
Cadru de 
Implemen-
tare a Pro-
gramului O-
peraţional 
Regional 
2007 – 2013 
(DCI), apro-
bată prin 
Ordinul co-
mun MDRT 
nr. 2653/22.12.2010 şi MFP nr. 25/4.01.2011, 
pentru modificarea Anexei la ordinul ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei şi al 
ministrului economiei şi finanţelor nr. 
736/1942/2008, pentru aprobarea DCI POR, prin 
care Autoritatea de Management pentru POR a 
revizuit valoarea minimă a proiectelor în cadrul 
Domeniului major de intervenţie 3.3 se ac-
tualizează prevederile Ghidului solicitantului 
după cum urmează: 

 

1. În cadrul secţiunii II. Reguli pentru 
cererea deschisă de proiecte, II.1.2 
Eligibilitatea proiectelor, se modifică para-
graful corespunzător valorii totale a proiectului 
astfel: 

„Valoarea totală a proiectului  
Valoarea totală a proiectului este cuprinsă 

între minim 300.000 de lei şi maxim 52.500.000 
de lei” 

2. În cadrul Anexei 4 la Cererea de 
finanţare, Grila de verificare a eligibilităţii, 
se modifică linia corespunzătoare pragurilor 
valorii totale a proiectului conform punctului 1 
de mai sus.  

Detalii mai multe despre toate aceste 
modificări puteţi citi pe website-ul www.info-
regio.ro, secţiunea Documente Ghidul solici-
tantului, link: http://www.inforegio.ro/ 
index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC. 



 
 

6 
  
 

 

SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  21 IANUARIE 2011 – 
 

 

Până în data de 21 ianuarie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 856 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional 
Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, 
PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.  
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 patru cereri de 
finanţare, din care: două cereri se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, o cerere se află în 
evaluare tehnică şi un contract a fost semnat. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de 
aproximativ 24,33 milioane de euro. 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 

Creşterea capacităţii de trafic, prin realizarea 
legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B, prin 
realizarea drumului judeţean de centură DJ236, 
în zona de nord a municipiului Ploieşti  

 
Judeţul 
Prahova 

 
43.912.185,38 

 
27.278.828,22 

 

TOTAL  - lei - 43.912185,38 27.278.828,22 
 

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 11 cereri de finanţare, din care: două contracte de finanţare au fost semnate, o cerere 
se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, trei sunt în evaluare tehnică şi cinci proiecte sunt în 
precontractare. 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Sistem de supraveghere pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona: 
Podul Viilor - Parc Ştrand din municipiul Piteşti 

Municipiul 
Piteşti 

3.501.934,57 2.270.094,01 

2 Creare parc Lunca Argeşului Municipiul 
Piteşti 

40.592.065,24 19.072,158,85 

TOTAL  - lei - 44.093.999,81 21.342.252,86 
 

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, cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în precontractare (14 cereri de finanţare), patru 
Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 contracte semnate) au primit finanţare. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 
 

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

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 Sistem pentru Managementul Iluminatului 
Public în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 24.125.963,20 19.100.295,42 



 
 

7 
  
 

2 Sistem pentru Managementul Traficului Rutier 
în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 9.499.324,57 7.523.346,47 

3 
Sistem de supraveghere în vederea creşterii 
siguranţei şi prevenirii criminalităţii în 
municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 3.521.304,71 2.735.271,48 

4 Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în 
municipiul Curtea de Argeş 

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

5 

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 

6 

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 

7 

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 

8 

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 

9 

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 

10 
„Reabilitare şi modernizare străzi urbane, 
poduri, trotuare şi parcări în oraşul Costeşti, 
jud. Argeş” 

UAT Oraşul 
Costeşti 

 
40.112.999,59 

 
25.842.189,22 

11 
„Realizare sistem de supraveghere video pentru 
creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea 
criminalităţii în oraşuI Costeşti, judeţul Argeş” 

UAT Oraşul 
Costeşti 

 
1.238.205,72 

 
771.362,41 

TOTAL  - lei - 243.127.831,07 191.290.913,81 
 
 
 

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 două proiecte retrase de aplicanţi. 
Valoarea totală solicitată prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 241 milioane de euro.  
Din cele 27 de proiecte rămase, 11 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) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa nerambursabilă 

1 
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 

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

3 Modernizarea şi reabilitarea drumului de 
centură al municipiului Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 88.789.047,00 70.273.252,50 
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4 

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 

5 

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 

6 
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 

7 

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 

8 

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 

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

10 

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 

11 

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 

12 

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 

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

14 
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 

15 Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti - 
Băbăiţa, km 17+400 - km 58+000 

Judeţul 
Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

16 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) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean 
Călăraşi 

Judeţul Călăraşi 19.783.631,62 14.809.448 
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2 Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman CJ Teleorman 83.496.061,52 66.568.370,17 

3 Reabilitarea şi modernizarea Spitalului 
Judeţean Dâmboviţa CJ 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 51 de proiecte, din care: patru contracte au fost semnate, cinci au fost retrase de aplicanţi, şase 
proiecte au fost respinse, două se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 32 de proiecte se află în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar două proiecte se află în etapă precontractuală, valoarea asistenţei 
nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 19,88 milioane de euro. 
 

Nr. 
crt. 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 
Amenajare Centrul Comunitar al 
Persoanelor în vârstă din municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337 

2 Centrul rezidenţial de asistenţă medico-
socială pentru persoane vârstnice 

Asociaţia „Suflet pentru 
oameni”, comuna Bucşani, jud. 
Dâmboviţa 

3.457.593,56 2.374.261,68 

3 
„Centru social pentru recuperare 
persoane vârstnice oraş Zimnicea, jud. 
Teleorman“ 

Parteneriatul dintre UAT Oraşul 
Zimnicea şi DGASPC Teleorman 2.857.072,84 1.900.956,23 

4 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
„Centrul de integrare prin terapie 
ocupaţională Tântava” 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
 

3.636.281,84 2.588.827,78 

TOTAL  - lei - 10.995.963,24 7.687.382,69 
 

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.  
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 

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 infra-
structurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare pro-
fesională continuă – alocare regională 39,73 milioane de euro 
 

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 28 de contracte de finanţare sunt semnate, trei 
proiecte se află în etapa de contractare, 65 de proiecte sunt în rezervă, iar cinci proiecte au fost respinse, 
asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 101,86 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..  
  

 
Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 
Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul 
Naţional „Constantin Carabella” (corp A + B), 
Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 10.305.346,07 8.471.678,00 
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2 
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 

3 Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34 

4 
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 

5 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul 
Pojorâta, jud. Argeş 

Consiliul Local Lereşti 
 

727.056,29 
 

588.818,30 

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

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

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

Oraşul Titu 
 7.139.282,12 5.710.574,66 

8 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 

9 
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 

10 
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 

11 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 

12 Reabilitare, modernizare şi extindere a Liceului 
Teoretic „Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
 8.994.070,33 7.146.417,74 

13 
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 

14 Consolidare, reablitare Colegiul Pedagogic  „Carol I” Municipiul Câmpulung 12.449.657,26 9.866.312,47 

15 Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung Municipiul Câmpulung 6.116.088,16 4.696.040,44 

16 
Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar 
„Voievodul Mircea” din Municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Municipiul Târgovişte 4.825.344,88 3.294.953,95 

17 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 

18 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 

19 
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 

20 

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

Municipiul Târgovişte 7.208.183,08 4.710.028,24 

21 Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, 
judeţul Argeş 

Comuna Corbeni, jud. 
Argeş 3.801.115,04 2.785.075,72 

22 Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna Budeasa, 
judeţul Argeş 

Comuna Budeasa, jud. 
Argeş 4.102.331,52 3.039.079,96 

23 
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 

24 Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare 
Şcoala cu cls. I - VIII „Coresi” din Municipiul Târgovişte Municipiul Târgovişte 11.790.225,15 9.123.865,23 

25 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Şcoala cu clasele I - VIII 
„Smaranda Gheorghiu” Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 
6.065.942,38 4.506.188,24 

26 
Modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I-
VIII, sat Robaia, comuna Muşăteşti, judeţul Argeş 

Consiliul Local 
Muşăteşti 

3.088.617,92 2.356.796,12 

27 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Colegiul Naţional 
„Constantin Cantacuzino” din Municipiul Târgovişte, 
jud. Dâmboviţa 

Municipiul Târgovişte 

13.840.476,17 10.651.461,05 
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28 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale – Grup 
Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu” Municipiul 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

14.985.041,05 11.722.811,56 

TOTAL  - lei - 185.540.422,93 142.914.752,76 
 
 
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 21 de proiecte, din care: trei proiecte au fost retrase de către aplicanţi, patru proiecte au fost 
respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, două proiecte se află în etapa de evaluare a 
conformităţii administrative şi eligibilităţii, nouă proiecte se află în etapa precontractuală şi un proiect se află 
în rezervă. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 52,59 milioane de euro. 
 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 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 

2 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 este de 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 466 de proiecte, din care: 32 au fost 
respinse, iar 16 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate 10 contracte, 76 de 
proiecte se află în etapa de contractare, 204 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 128 de 
proiecte sunt în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 73,35 milioane 
de euro, din care 22,63 milioane de euro reprezintă valoarea solicitată de proiectele aflate în rezervă. 
 

**NNoottăă::  ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ss--aa  ssuussppeennddaatt  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  ffiinnaannţţaarree  ddeeppuussee  îînn  ppeerriiooaaddaa  1111  ooccttoommbbrriiee  ––  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă..  RReelluuaarreeaa  pprroocceessuulluuii  vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  
uunneeii  aannaalliizzee  llaa  nniivveelluull  AAMMPPOORR  aassuupprraa  ddiissppoonniibbiilliittăăţţiiii  ffoonndduurriilloorr  aallooccaattee  rreeggiiuunniiii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  SSuudd  MMuunntteenniiaa..  
  
  

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat hârtie 

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

2 Igienă şi confort, necesitate zilnică SC Softsense SRL,  
Mun. Călăraşi 691.201,11 557.420,25 

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

SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, mun. 
Piteşti, jud. Argeş 573.335,08 462.367,00 
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modernă 

4 

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

SC TOYLAND INTERNATIONAL  SRL, 
mun. Olteniţa, jud. Călăraşi 756.017,00 609.861,29 

5 Achiziţionare aparat tipărit True Press 
344RL 

SC ROTATIP SRL, mun. Slobozia, jud. 
Ialomiţa 1.518.628 846.880 

6 Achiziţie echipamente pentru service roţi 
auto 

S.C. PARA-CONTROL S.R.L., mun. 
Câmpulung Muscel 478.048,52 385.523,00 

7 
Creşterea competitivităţii S.C. MIROPTIC 
MED S.R.L., prin achiziţionarea unor 
echipamente medicale inovative 

S.C. MIROPTIC MED S.R.L., mun. 
Ploieşti 
 

1.208.089,57 840.000,00 

8 Construire service auto şi utilităţi S.C. RBR IMPORT EXPORT S.R.L., mun. 
Alexandria 1.512.566,79 840.000,00 

9 Construcţie pensiune S.C. EST-TRANS INTERNATIONAL 
S.R.L. 

1.515.917,71 840.000,00 

10 

Extindere suprafaţă de producţie prin 
supraetajarea halei de fabricaţie, dotarea 
cu o linie nouă de producţie, echipament 
tehnologic, aparatură de laborator şi alte 
echipamente 

 
S.C. ATCHIM S.R.L. 

 
1.668.708,92 

 
840.000,00 

TOTAL  - lei - 7.983.613,11 5.395.131,54 
 

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 cinci au fost respinse, şapte contracte de finanţare au fost semnate, trei 
se află în etapa precontractuală, iar 15 proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. 
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,53 milioane 
de euro. 

  

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..  
  

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 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 

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

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

Parohia Apostolache, jud. 
Prahova 12.926.435,20 9.386.998,60 

4 
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 

5 
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 

6 
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 

7 

Restaurarea si valorificarea turistică durabilă a 
monumentului istoric Mănăstirea Fortificată 
Comana şi modernizarea infrastructurii conexe 

Parteneriatul dintre Unitatea 
Administrativ-Teritorială 
Judeţul Giurgiu şi  
Mânăstirea Comana 

30.402.000,96 23.279.300,86 

TOTAL  - lei - 67.935.616,01 51.949.400,82 
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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: 13 proiecte au fost respinse, şapte se află în etapa de evaluare 
tehnică şi financiară, trei se află în etapa precontractuală, două proiecte a fost retrase, două proiecte se află în 
rezervă, 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 63,36 milioane de euro. 
 
 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

Buget              (lei) 
Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
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 

2 Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara Oraşul Amara 16.545.748,10 12.967.959,00 

3 
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 

4 Modernizarea infrastructurii şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice în staţiunea Buşteni Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

5 

Extindere Pensiune Marald, amenajare parcare, 
branşamente 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  AAMM  PPOORR  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  ffiinnaannţţaarree  îînncchheeiiaattee  şşii  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  aaffllaattee  îînn  pprroocceess  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  sseelleeccţţiiee  ddeeppăăsseeşşttee  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  iinntteerrvveennţţiiee,,  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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AArrggeeşş  iimmpplleemmeenntteeaazzăă  uunn  pprrooiieecctt  eeuurrooppeeaann  
ddee  ccrreeşştteerree  aa  eeffiicciieennţţeeii  sseerrvviicciiiilloorr  ppuubblliiccee  

  

Consiliul Judeţean Argeş, prin Direcţia de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, a obţi-
nut încă o finanţare prin Programul Operaţional „Dez-
voltarea Capacităţii Administrative”, pentru proiectul 
„Implementarea sistemului de management al calităţii 
la nivelul unor servicii din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş”. Valoa-
rea totală eligibilă a proiectului, fără TVA, este de 
271.150 de lei, din care: 230.477,50 lei (valoarea eli-
gibilă nerambursabilă din Fondul Social European); 
35.249,50 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional); 5.423 de lei (cofinanţarea eligibilă a 
CJ Argeş). 

Obiectivul general al proiectului are în vedere 
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice 
furnizate la nivelul Consilului Judeţean Argeş – Direc-
ţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilu-
lui Argeş, prin consolidarea capacităţii administrative 
de a gestiona aceste servicii, raportate la standarde 
de calitate recunoscute. Scopul proiectului este de a 
îmbunătăţi serviciile publice, prin conceperea, imple-
mentarea, certificarea şi menţinerea unui sistem de 
management combinat, de calitate şi de sănătate şi 
securitate ocupaţională, conform SR EN ISO 
9001:2008 şi SR OHSAS 18001:2008. 

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3344776611  

      ◊◊  
  

  

EExxppoozziiţţiiaa  „„CCoommiissiiaa  EEuurrooppeeaannăă  aa  DDuunnăărriiii  şşii  
nnaavviiggaaţţiiaa””,,  llaa  CCăăllăărraaşşii  

  

Muzeul „Dunării de Jos” din Călăraşi a orga-
nizat în data 
de 20 ianu-
arie a.c. ver-
nisajul expo-
ziţiei  „Comi-
sia Europea-
nă a Dunării 
şi navigaţia”. 
Aceasta este 
realizată în 
parteneriat cu 

Primăria Municipiului Călăraşi, Muzeul de Istorie Ga-
laţi, Muzeul „Tohari Antonescu Giurgiu” şi Muzeul Re-
gional de Istorie Ruse. La manifestare au fost invitaţi 
să participe primarii oraşelor riverane Ruse, Silistra, 
Giurgiu, Galaţi şi Călăraşi şi a reprezentat un punct 
de plecare pentru viitoarele proiecte cu finanţare  

 
europeană din Programul Strategia Dunării. Expoziţia 
cuprinde documente, fotografii, machete de nave, 
planuri de lucrări şi obiecte ce ilustrează activitatea 
Comisiei Europene a Dunării (C.E.D.), ce coincide şi 
cu cele mai importante evenimente din istoria navi-
gaţiei fluviale. Interesele politice şi economice ale Ro-
mâniei au coincis cu principiul libertăţii depline de na-
vigaţie pe Dunăre, promovat de C.E.D.. Exponatele 
subliniază importanţa Dunării drept cale de navigaţie 
şi de comunicare între statele Europei. În acest an se 
împlinesc 155 de ani de la înfiinţarea Comisiei Euro-
pene a Dunării. Expoziţia de la Muzeul „Dunării de 
Jos” prezintă momentele cele mai importante ale 
istoriei navigaţiei pe Dunăre. 
 
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//eexxppoozziittiiaa--ccoommiissiiaa--eeuurrooppeeaannaa--dduunnaarriiii--ssii--

nnaavviiggaattiiaa--ddeesscchhiissaa--llaa--mmuuzzeeuu  

  

◊◊  
    

  
  

  

AAnnuull  aacceessttaa,,  îînn  DDââmmbboovviiţţaa,,  pprriioorriittaarree  ssuunntt  
iinnvveessttiiţţiiiillee  llaa  SSppiittaalluull  jjuuddeeţţeeaann  şşii  îînn  

iinnffrraassttrruuccttuurraa  ddee  ddrruummuurrii  
  

 La Consiliul Judeţean Dâmboviţa, ca direcţii 
prioritare de investiţii pentru acest an, domnul preşe-
dinte CJ, Florin Aurelian Popescu, a nominalizat siste-
mul de sănătate publică, în speţă Spitalul Judeţean de 
Urgenţă şi infrastructura rutieră a judeţului. Pentru lu-
crări de reabilitare şi modernizare la drumurile judeţe-
ne va fi prevăzută suma de nouă milioane de euro, în 
timp ce Spitalul judeţean va avea în acest an alocate 
două milioane de euro. Domnia sa a reamintit săptă-
mâna trecută că, prin fondurile europene atrase, Dâm-
boviţa se situează în primele trei judeţe pe ţară şi că 
urmează să fie derulate investiţii mari în majoritatea 
localităţilor sale.                              (Adrian NĂSTASE) 

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarrddaammbboovviittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ccaatteeggoorryyiidd==99&&pp22__aarrttiicclleeiidd==2277999944  
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PPeessttee  uunn  mmiilliioonn  ddee  eeuurroo  ddiinn  ffoonndduurrii  eeuurrooppeennee,,  
ppeennttrruu  mmooddeerrnniizzaarreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  îînn  GGiiuurrggiiuu  

  

La sfârşitul anului 2010, Primăria Municipiului 
Giurgiu a fost anunţată despre câştigarea finanţării 
europene pentru „Îmbunătăţirea accesibilităţii Eurore-
giunii Giurgiu - Ruse cu Coridorul 9 pan-european de 
transport”, proiect realizat în parteneriat cu Primăria 
Ruse în cadrul Programului de Cooperare Transfron-
talieră România - Bulgaria. 

Prin acest proiect, municipiul Giurgiu va 
beneficia de 1,3 milioane de euro, fonduri nerambur-

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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sabile cu care vor fi finanţate investiţii pentru moderni-
zarea infrastructurii rutiere. Este vorba de lucrări de 
modernizare a bulevardului Bucureşti, pe tronsonul 
Spitalul judeţean - Romarta, precum şi a străzilor Vlad 
Ţepeş şi 1 Decembrie 1918. De asemenea vor fi reali-
zate două noi sensuri giratorii, unul la intersecţia de la 
sediul primăriei şi unul la intersecţia de la fostul 
Abator. Zilele acestea urmează să fie semnat contra-
ctul de finanţare, după care va începe implementarea 
propriu-zisă a proiectului. Finanţarea este asigurată 
84% din fonduri europene, 13% este cofinanţare de la 
Guvern, iar 3% este cofinanţare locală. 

  
SSuurrssăă:: hhhhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3344772233  
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SSlloobboozziiaa  VVeecchhee  vvaa  oo  aavveeaa  ggaarrăă  nnoouuăă  
  

Lucrările vor demara în această primăvară și 
vor dura doi 
ani. Compania 
Națională de 
Căi Ferate 
Române a a-
nunțat că gara 
din Slobozia 
va fi moder-
nizată în ur-
mătorii doi ani. 

Astfel, în luna martie, CFR va organiza o licitație, în 
urma căreia va stabili firma care va primi contractul de 
reabilitare a gării. Întregul proiect va costa aproximativ 
șase milioane de euro, dintre care 70% provin din 
fonduri europene, iar restul de la bugetul de stat. 

Noua gară din Slobozia va avea birouri și săli 
de așteptare la etaj, utilate cu mobiler nou, iar la 
parter vor fi amplasate casele de bilete, care vor fi 
dotate cu sisteme electronice. De la grupurile sanitare 
și până la băncuțele de pe peron, totul va fi schimbat. 
  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//sslloobboozziiaa//SSlloobboozziiaa__VVeecchhee__vvaa__oo__aavveeaa  
__ggaarraa__nnoouuaa__00__441111555588997777..hhttmmll  
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SSppiittaalluull  JJuuddeeţţeeaann  ddiinn  PPllooiieeşşttii    
vvaa  ffoolloossii  eenneerrggiiee  „„vveerrddee””  

  

Sisteme de încălzire ce utilizează surse 
regenerabile vor fi montate la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Ploieşti, pentru asigurarea energiei electrice. 
Varianta pentru care au optat specialiştii în domeniu 
sunt panourile solare, însă, din păcate, nu există o 
suprafaţă suficient de mare pentru montarea acestora, 

astfel încât energia produsă să acopere întreg 
necesarul clădirii.  

Pen-
tru a comple-
ta energia fo-
losită în spi-
tal, se ia în 
calcul şi să-
parea a trei 
puţuri pentru 
exploatarea 
energiei geo-
termale. Valoarea proiectului se ridică la 2,8 milioane 
de lei, iar conslierii judeţeni au votat la ultima şedinţă 
alocarea unui buget de 1,6 milioane de lei, restul 
sumei fiind aşteptat de la Fondul Naţional de Mediu. 
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RReeaabbiilliittaarreeaa  DDJJ  770011  ––  pprriioorriittaarrăă  

  

Programul de reabilitare şi modernizare a re-
ţelei rutiere judeţene, început de CJ Teleorman în 
2001, îşi arată rezultatele prin condiţiile bune create 
pentru traficul din majoritatea zonelor judeţului. După 
cum a afirmat preşedintele Liviu Nicolae Dragnea, 
„programul va continua, obiectivul fiind ca în toate zo-
nele Teleormanului reţeaua drumurilor judeţene să 
asigure condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea 
traficului”. Rezolvarea uneia dintre „zonele nevralgi-
ce”, cea de nord a judeţului, este în derulare prin pro-
iectul implementat de Consiliul judeţean, „Reabilitarea 
DJ 701, limita judeţului Dâmboviţa - Gratia - Poeni –
Siliştea - Scurtu Mare - Slăveşti - Ciolăneşti - Zâm-
breasca - Dobroteşti, km 44+240 - 104+890 (55,450 
km)”, în valoare de circa 120 milioane de lei şi finanţat 
prin Programul Operaţional Regional. Lucrările, inclu-
zând sistemul rutier, intersecţiile şi drumurile laterale, 
amenajarea a sute de podeţe şi a şanţurilor, dar şi 
construirea a patru poduri noi, au început în 2009 şi 
au continuat în cursul anului precedent. În decembrie 
2010 a fost efectuată plata Cererii de rambursare nr. 4 
pentru acest proiect, iar reprezentanţii Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia au efec-tuat 
vizita de monitorizare pentru verificarea docu-
mentelor depuse la Cererea de ram-bursare nr. 5. 
Totodată, Consiliul Judeţean a depus la ADR Sud 
Muntenia Cererea de rambursare nr. 6 (aferentă 
perioadei 30 noiembrie - 28 decembrie 2010), precum 
şi Raportul de progres trimestrial pentru perioada 28 
septembrie - 28 decembrie 2010.   

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjtteelleeoorrmmaann..rroo//  
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Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresă: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod 
poştal 910164, 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   CC oo nntt aacc tt   AAgg eenn ţţ ii aa   ppee nntt rruu   DD eezz vvoo ll tt aa rree   RReegg iioo nnaa llăă   SSuudd   MMuunntteenn ii aa   

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: 24 ianuarie 2011 

 
   
Newsletter-ul săptămânal „InfoRegional Sud Muntenia” este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către Agenţie şi 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea  promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Pe 
lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare REGIO 
Sud Muntenia şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea în judeţele regiunii. 
În acest sens, ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care 
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un scurt 
material de informare (maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta 
urmând să fie publicat în newsletter-ul pentru săptămâna respectivă, ce va fi transmis lunea. Materialele de informare vor fi 
transmise la adresa de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. 
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor 
membrilor Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor 
judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, reprezentanţilor mass-media de la 
nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice). 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.  
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