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Seminar de informare şi instruire  
despre implementarea proiectelor Regio 

– 31 ianuarie, Călăraşi – 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a organizat în data de 31 ianua-
rie seminarul de instruire pentru echipa de 
implementare din cadrul Unităţii adminis-
trativ-teritoriale municipiul Piteşti. Aceasta a 
primit asistenţă financiară pentru primele do-
uă cereri de finanţare semnate în cadrul Axei 
prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul 
major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de 
dezvoltare”.  

 

Contractul de finanţare „Creare parc 
Lunca Argeşului” are o valoare totală de 
40.592.065,24 lei, din care: valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR este de 15.637.224,12 
lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bu-
getul 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 luni, interval în care 
vor fi reabilitate 24 de hectare de zonă verde. 
Noul parc amenajat va fi cel mai mare din 
Piteşti şi va deveni cel mai important loc de 
întâlnire şi de petrecere a timpului liber pen-
tru toţi locuitorii municipiului. 

Contractul de finanţare „Sistem de su-
praveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în zona Podul Viilor-
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Parc Ştrand” din municipiul Piteşti are o va-
loare totală de 3.501.934,57 lei, din care: va-
loarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 
1.861.245,45 lei, valoarea eligibilă nerambur-
sabilă din bugetul naţional este de 408.848,56 
lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului 
este de 46.328,45 lei. Durata de implemen-
tare a proiectului este de 13 luni, interval în 
care va fi achiziţionat şi instalat un sistem de 
supraveghere pentru creşterea siguranţei pu-
blice în zona Podul Viilor - Parc Ştrand. 

Semnarea contractelor de finanţare din PIDU Piteşti - 20 ianuarie, Bucureşti  
 

În cadrul întâlnirii de lucru, ce a fost 
organizată la sediul ADR Sud Muntenia, bene-
ficiarii au primit informaţii utile de specia-
litate despre procesul de implementare a pro-
iectului şi despre etapele de derulare a acti-
vităţilor prevăzute în cererea de finanţare. De 
asemenea au fost informaţi despre documen-
tele folosite în derularea contractului (prefi-
nanţare, notificare privind depunerea cererii 
de prefinanţare/rambursare, termen de depu-
nere, documente ce trebuie să însoţească ce-
rerile de plată). Totodată, beneficiarii au fost 
instruiţi despre modul în care trebuie ţinută 
evidenţa contabilă distinctă folosind conturi 
analitice, despre Raportul de progres şi au 
primit detalii legate de vizita la faţa locului şi 
cum trebuie realizate pistele de audit. În ulti-
ma parte a întâlnirii de lucru s-au purtat dis-
cuţii despre activităţile de informare şi publi-
citate ce vor fi implementate în cadrul pro-
iectului, conform regulilor specificate în Ma-
nualul de Identitate Vizuală pentru Programul 
Operaţional Regional, ediţia a III-a – septem-
brie 2010. 
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Regiunile, în prim-plan 
 

 

În pe-
rioada 31 ia-
nuarie - 1 fe-
bruarie 2011, 
factorii de de-
cizie politică 
s-au reunit la 
Bruxelles pen-
tru a dezbate 
eventualele modificări ale politicii de coezi-
une. Uniunea Europeană reprezintă una dintre 
cele mai bogate economii ale lumii, dar dife-
renţele dintre regiuni persistă. Pentru un sfert 
dintre acestea, PIB-ul pe cap de locuitor are 
valori mai mici de 75% din media la nivel eu-
ropean. Astfel, UE propune orientarea fondu-
rilor de dezvoltare regională către crearea de 
locuri de muncă şi o creştere economică dura-
bilă.  

Reducerea diferenţelor dintre regiuni 
este vitală pentru prosperitatea Uniunii Euro-
pene, mai ales în condiţiile economice actua-
le. Fondurile regionale ajută regiunile mai pu-
ţin dezvoltate să se modernizeze, permiţân-
du-i Uniunii să facă faţă provocărilor legate 
de globalizarea economică. 

În perioada 2007 - 2013, valoarea 
totală a fondurilor se ridică la aproape 350 de 
miliarde de euro. Banii sunt utilizaţi pentru a 
cofinanţa proiecte, în colaborare cu autori-
tăţile naţionale, regionale şi locale. Potrivit 
celui de-al cincilea raport cu privire la coe-
ziunea economică, socială şi teritorială, finan-
ţările acordate au permis crearea a 1,4 mili-
oane de noi locuri de muncă, (re)inserţia pro-
fesională a 34 de milioane de persoane şi îm-
bunătăţirea competenţelor a 36 de milioane 
de europeni. Proiectele se axează inclusiv pe 
formarea profesională (în special în rândul 
grupurilor vulnerabile) şi pe dezvoltarea in-
frastructurii (drumuri, căi ferate, instalaţii de 
tratare a apelor uzate etc.). 

Având în vederea că actuala perioadă 
de finanţare se apropie de final, 800 de repre-
zentanţi ai autorităţilor naţionale, regionale 
şi locale s-au reunit în cadrul Forumului pri-
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vind coeziunea pentru a discuta despre măsu-
rile ce ar putea duce la o mai bună adaptare a 
fondurilor la nevoile regionale. 

Dezbaterile s-au concentrat pe ele-
mentul central al Strategiei Europa 2020: o 
creştere economică durabilă, inteligentă, fa-
vorabilă incluziunii şi protecţiei mediului. Mo-
mentul organizării forumului a fost ales astfel 
încât ţările şi regiunile să-şi poată exprima 
opiniile înainte de prezentarea primelor pro-
puneri legislative ale Comisiei cu privire la vii-
torul fondurilor de coeziune (fază prevăzută 
pentru vara acestui an). 

Informaţii suplimentare pot fi găsite la 
adresa: http://ec.europa.eu/news/regions/ 
110201_1_ro.htm. 

 
 
 

   

Lansarea domeniilor prioritare din cadrul 
Strategiei UE pentru Regiunea Dunării 

  

 

Pentru a dezvolta potenţialul economic 
al Dunării, Comisia Europeană a propus o stra-
tegie globală pentru regiunea Dunării, ce aco-
peră opt state membre UE şi alte şase ţări 
europene. Strategia se va axa pe domenii con-
crete de acţiune prioritară, precum îmbună-
tăţirea navigabilităţii, calitatea apei, coope-
rarea în domeniul securităţii şi dezvoltarea 
potenţialului turistic.  

Propunerea Comisiei Europene privind 
repartiţia domeniilor prioritare a fost apro-
bată în data de 12 ianuarie 2011, la Bruxelles, 
de către cele 14 state din bazinul Dunării, cu 
ocazia reuniunii coordonatorilor naţionali ai 
Strategiei.  

Pentru a pune în practică strategia, 
comisarul pentru politică regională, Johannes 
Hahn, a anunţat în data de 3 februarie, la 
Budapesta, împreună cu ministrul maghiar al 
afacerilor externe, Janos Martonyi, ţările şi 
regiunile care vor coordona domeniile de acţi-
une prioritară. Acestea vor dirija punerea în 
aplicare a strategiei stabilind de comun acord 
un program de lucru şi identificând sursele de 
finanţare, în colaborare cu celelalte ţări im-
plicate şi cu alţi parteneri, cum ar fi organi-
zaţiile neguvernamentale. Au fost identifi-
cate unsprezece domenii de acţiune priorita-
ră. Se preconizează o cooperare strânsă între 

ţări, precum şi optimizarea utilizării întregii 
finanţări UE disponibile. Toate acestea, fără a 
se aloca fonduri suplimentare, a se stabili noi 
reguli sau a se crea noi instituţii. României îi 
revine coordonarea activităţilor aferente ur-
mătoarelor domenii prioritare: a) transport 
(partea de navigabilitate - împreună cu Aus-
tria) din pilonul I; b) promovarea culturii şi 
turismului (împreună cu Bulgaria) din pilonul 
I; c) managementul riscurilor (împreună cu 
Ungaria) din pilonul II. 

Sursă: http://www.europalibera.org/content/article/2208908.htm 
 

În calitate de coordonator de domenii 
prioritare, România va urmări îndeplinirea o-
bligaţiilor asumate de statele riverane con-
form Planului de Acţiune, modalităţile de im-
plementare a proiectelor, identificarea surse-
lor de finanţare şi va raporta Comisiei şi ce-
lorlalte state din regiune eventualele blocaje, 
precum şi stadiul realizării proiectelor, cola-
borând cu aceasta pentru buna guvernare a 
respectivului domeniu. Totodată, conform a-
bordării bottom-up (guvernarea strategiei por-
nind de la baza piramidei administrative către 
vârful acesteia), toţi actorii interesaţi vor pu-
tea contribui la realizarea acţiunilor din ca-
drul Strategiei Dunării, prin participarea la e-
venimente publice şi la forumuri de dezbate-
re destinate acestora. 

    Beneficiile majore pentru România adu-
se de Strategia Dunării sunt: 
 dezvoltarea calităţii vieţii, prin creşte-

rea competitivităţii şi a atractivităţii oraşelor 
şi satelor de la Dunăre; 
 obţinerea de avantaje economice prin 

încheierea de parteneriate de business şi prin 

http://ec.europa.eu/news/regions/%20110201_1_ro.htm�
http://ec.europa.eu/news/regions/%20110201_1_ro.htm�
http://ec.europa.eu/news/regions/%20110201_1_ro.htm�
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cooperări „încrucişate” între sectorul public şi 
cel privat; 
 organizarea de forumuri economice a-

nuale; 
 atragerea de investiţii în domenii stra-

tegice, precum infrastructurile de transport, 
mediu şi energie. 
 

Informaţii suplimentare pot fi găsite pe 
adresa: http://www.mae.ro/strategia-dunarii. 

 
 

 

Comisia Europeană solicită statelor membre 
să asigure o dublare a investiţiilor anuale în 

domeniul energiei regenerabile 
 

 

În data de 31 ianuarie a.c., Comisia 
Europeană a lansat comunicarea referitoare 
la progresele realizate de statele membre 
ale Uniunii Europene în domeniul energiei 
regenerabile, în vederea atingerii obiecti-
vului de 20% energie regenerabilă în totalul 
consumului energetic, până în anul 2020.  

Comunicarea sus-menţionată sublinia-
ză faptul că obiectivul privind energia rege-
nerabilă poate fi îndeplinit şi depăşit, dacă 
statele Uniunii Europene implementează pe 
deplin planurile lor naţionale de acţiune în 
domeniul energiei regenerabile şi îşi îmbu-
nătăţesc instrumentele de finanţare. 

În acest context, Comisia Europeană 
recomandă statelor membre să pună în apli-
care planurile naţionale de acţiune pe care 
le-au prezentat la începutul anului 2010, 
potrivit cărora îşi vor respecta obligaţiile pri-
vind atingerea obiectivelor naţionale până în 
2020. În plus, Comisia Europeană atrage a-
tenţia că, potrivit ultimelor date, în 2010, 
ţintele stabilite de statele membre pentru 
sectorul energiei electrice şi transportului 
au fost ratate de către majoritatea statelor, 
precum şi de Uniunea Europeană în ansam-
blu. 

În privinţa finanţării, Comisia Europea-
nă solicită statelor membre să asigure o du-
blare a investiţiilor anuale în domeniul ener-
giei regenerabile, de la 35 la 70 de miliarde 
de euro pe an. 

Comunicarea arată că, în timp ce di-
verse instrumente financiare sunt folosite în 

toate statele membre pentru dezvoltarea e-
nergiei regenerabile (de exemplu: subvenţii, 
împrumuturi, certificate), este necesară îm-
bunătăţirea administrării acestora, întrucât 
investitorii au nevoie de o mai mare coeren-
ţă, claritate şi certitudine. 

 

De asemenea, documentul Comisiei Eu-
ropene subliniază necesitatea continuării co-
operării între statele membre şi o mai bună 
integrare a energiei regenerabile în Piaţa U-
nică europeană. Estimările indică faptul că ast-
fel de măsuri ar putea conduce la economii 
de până la 10 miliarde de euro în fiecare an. 

În plus, convergenţa sistemelor de spri-
jin şi de integrare a pieţei trebuie consoli-
dată, astfel încât sursele de energie regene-
rabilă şi tehnologiile aferente să devină com-
petitive din punct de vedere economic în cel 
mai scurt timp. Funcţionarea eficientă a me-
canismelor de cooperare va fi evaluată de că-
tre Comisie în 2014. 

Mai multe informaţii referitoare la co-
municarea Comisiei Europene privind energia 
din surse regenerabile se pot găsi la următoa-
rea adresă: http://www.dae.gov.ro/articol/1642/comisia-
european-lanseaz-comunicarea-energia-din-surse-regene-
rabile-progrese-c-tre-obiectivul-2020. 

 
 

  

AAggeennddaa  eenneerrggeettiiccăă::  ccrreeaarreeaa  uunnuuii  sseeccttoorr  aall  
eenneerrggiieeii  ssiigguurr,,  ssttaabbiill  şşii  ccuu  pprreeţţuurrii  

aacccceeppttaabbiillee 

 

Consiliul European va lua o serie de de-
cizii importante pentru crearea unui sector al 
energiei sigur, stabil şi cu preţuri acceptabile. 

http://www.mae.ro/strategia-dunarii�
http://www.dae.gov.ro/articol/1642/comisia-european-lanseaz-comunicarea-energia-din-surse-regene-rabile-progrese-c-tre-obiectivul-2020�
http://www.dae.gov.ro/articol/1642/comisia-european-lanseaz-comunicarea-energia-din-surse-regene-rabile-progrese-c-tre-obiectivul-2020�
http://www.dae.gov.ro/articol/1642/comisia-european-lanseaz-comunicarea-energia-din-surse-regene-rabile-progrese-c-tre-obiectivul-2020�
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Comisia Europeană a făcut o serie de demer-
suri în 2010 pentru o politică energetică viitoa-
re care să servească cetăţenilor. Aici se în-
scriu şi Strategia energetică 2020, şi Comuni-
carea privind infrastructura, documente ce 
vor servi ca bază de discuţie la reuniunea şe-
filor de stat şi de guvern ai ţărilor Uniunii Eu-
ropene.  

În plus, în 2007, Uniunea Europeană a 
adoptat nişte ţinte curajoase privind consu-
mul de energie şi impactul asupra climei, a-
cum dorindu-se crearea instrumentelor nece-
sare atingerii acestor obiective în condiţii de 
siguranţă a aprovizionării cu energie, a unei 
dezvoltări durabile şi a unor preţuri accep-
tabile.   
 

Se conturează trei zone de interes prioritar:  
 

1. Definitivarea Pieţei Europene a Energiei   
Actuala fragmentare a pieţei europene 

trebuie depăşită pentru asigurarea solidari-
tăţii şi securităţii în aprovizionarea cu energie 
şi pentru a permite să se resimtă beneficiile 
posibilităţii de alegere şi ale competiţiei. Ast-
fel, se urmăreşte crearea pieţei interne a ga-
zelor naturale şi energiei electrice până în 
2014. Niciun stat membru nu trebuie să rămâ-
nă o insulă în mijlocul reţelelor de gaze şi e-
lectricitate după 2015. De asemenea, statele 
membre urmează să accelereze şi să sim-
plifice procedurile de obţinere a permiselor 
de construcţie şi a asigurării fondurilor pu-
blice necesare pentru infrastructura declarată 
necesară la nivel european pentru cazuri de 
necesitate la nivelul pieţei. Până în vară, Co-
misia va prezenta ideile privind finanţarea in-
frastructurii, inclusiv ideile inovative de re-
zolvare a problemei lipsei de fonduri şi a cre-
ditelor de finanţare. 

 

2. Soluţii inovative pentru utilizarea eficien-
tă şi durabilă a energiei 

 Pentru a da un impuls considerabil în 
problematica eficienţei energetice, Comisia 
va prezenta în săptămânile viitoare un plan de 
acţiune privind modalitatea de atingere a o-
biectivului de 20% câştig în eficienţă până în 
2020. Acesta va include idei privind îmbu-
nătăţirea reglementărilor, ca şi stimulente 
financiare atractive. O atenţie specială va fi 
acordată eficienţei energetice a clădirilor şi 

mobilităţii. Printre altele, Comisia va propune 
statelor membre UE să folosească pârghia a-
chiziţiilor publice, ce reprezintă 16% din PIB-
ul UE, adică aproximativ 1.500 de miliarde de 
euro anual.  Mai mult, Consiliul European va 
face apel la dezvoltarea cercetării în dome-
niul energiei, în primul rând în domeniile pri-
oritare identificate de Planul strategic pentru 
tehnologie în domeniul energiei (SET plan): 
crearea de reţele inteligente, noi tehnologii 
de stocare, biocarburanţi durabili, soluţii de 
economisire a energiei, oraşe inteligente. 
 

3. Construirea dimensiunii externe a pieţei 
interne  

Uniunea Europeană importă peste 50% din 
necesarul energetic, adică 2,5% din PIB. Di-
versificarea surselor de aprovizionare şi a ru-
telor de transport, reducerea dependenţei ex-
terne şi întărirea regulilor globale la nivel e-
nergetic sunt esenţiale. În ultimii ani, Comisia 
Europeană a pus accent pe integrarea pieţelor 
de energie şi a cadrului de reglementare cu 
ţările vecine din Răsărit şi Sud, inclusiv prin 
Tratatul comunitar în domeniul  energetic.  
 

Informaţii suplimentare pot fi găsite la 
adresa: http://europa.eu. 
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Campania de informare pentru Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală  

„Fonduri europene pentru mediul rural” 
 

 

Începând cu data de 2 februarie a.c., 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit (APDRP) lansează campania de infor-
mare pentru Programul Naţional de Dezvol-
tare Rurală (PNDR) „Fonduri europene pentru 
mediul rural”. 

Campania se va desfăşura pe parcursul 
a cinci luni şi urmăreşte să conştientizeze pu-
blicul interesat din mediul rural asupra opor-
tunităţilor de finanţare oferite de PNDR. A-
bordarea acestei acţiuni naţionale va fi una 
diferită, fiind axată pe informarea potenţia-
lilor beneficiari, mai ales pe informarea asu-
pra aspectelor practice pentru întocmirea u-
nor proiecte de succes. 

http://europa.eu/�
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Această campanie este alcătuită din 
mai multe niveluri de interacţiune cu publi-
cul. Astfel, un prim nivel îl constituie întâl-
nirile cu grupuri mici de locuitori ai satelor, 
abordare de tip mese de lucru, prin care aceş-
tia îşi vor prezenta ideile de proiecte şi vor 
primi îndrumare directă. O altă componentă o 
reprezintă atelierele de lucru, care, sub for-
ma unor caravane informative, va aduna mai 
mulţi locuitori ai satelor pentru informări detaliate 
şi practice asupra modalităţilor de obţinere a 
finanţărilor nerambursabile. 

Din luna martie, prin această campanie 
de informare vor fi organizate conferinţe în 
fiecare judeţ. Aceste întâlniri au în vedere 
reunirea mai multor instituţii cu care be-
neficiarii fondurilor europene nerambursabile 
intră în legătură, dar şi clarificarea aspecte-
lor ce ţin de finanţările oferite de către 
APDRP. 

O componentă 
foarte importantă o re-
prezintă seminarile te-
matice ce se vor desfă-
şura la nivel judeţean şi 
vor cuprinde aspecte 
concrete de alcătuire şi 

derulare a proiectelor de investiţii finanţate 
prin PNDR. Din partea APDRP vor participa ex-
perţii evaluatori, experţi în achiziţii şi plăţi, 
care vor explica cum pot fi evitate greşelile în 
accesarea fondurilor europene. Campania de 
informare are şi o componentă de exemplifi-
care cu proiecte de succes; astfel vor fi orga-
nizate vizite de documentare la diferite pro-
iecte finanţate prin PNDR sau prin programul 
SAPARD. 

Nu în ultimul rând se vor desfăşura târ-
guri tematice (de exemplu: Târgul finanţărilor 
europene pentru dezvoltare rurală) ce vor re-
uni beneficiari ai unor proiecte, împreună cu 
produsele obţinute de ei, instituţii implicate 
în derularea fondurilor europene nerambur-
sabile, dar şi bănci finanţatoare. 

Activităţile de informare, implemen-
tate sub forma campaniei de informare de-
numită „Fonduri europene pentru mediul rural  

 
 

– 2011”, au în vedere asigurarea egalităţii de 
şanse în accesarea FEADR, prin diseminarea 
informaţiilor către un număr reprezentativ 
(raportat la indicatorii de realizare din PNDR) 
de potenţiali beneficiari ai PNDR, indiferent 
de criterii etnice, sexuale, religioase, precum 
şi de dizabilităţi fizice, vârstă, statut social 
sau financiar.  

Scopul proiectului este creşterea indi-
celui de accesare a fondurilor nerambursabile 
acordate prin FEADR pentru proiecte de inves-
tiţii şi asigurarea implementării transparente 
şi eficiente a FEADR. 

Alături de personalul Agenţiei de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, vor par-
ticipa la diferite evenimente şi reprezentanţi 
ai instituţiilor partenere, spre exemplu: APIA 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-
tură, Fondul de Garantare a Creditului Rural - 
IFN S.A., Fondul Naţional pentru Întreprin-
derile Mici şi Mijlocii, Autoritatea Naţională 
Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimen-
telor prin DSVSA, instituţii bancare cu care 
MADR a încheiat protocoale de colaborare, 
precum şi instituţii publice partenere. 
 

Informaţii suplimentare pot fi găsite 
la adresa: http://www.agroazi.ro/stiri/General/0_ 
35/1/11995-APDRP:+%C3%8Encepe+campania+de+ 
informare+%E2%80%9CFonduri+europene+pentru+m
ediul+rural%E2%80%9D.html. 

 
 
 
 
 

 

http://www.agroazi.ro/stiri/General/0_%2035/1/11995-APDRP:+%C3%8Encepe+campania+de+%20informare+%E2%80%9CFonduri+europene+pentru+mediul+rural%E2%80%9D.html�
http://www.agroazi.ro/stiri/General/0_%2035/1/11995-APDRP:+%C3%8Encepe+campania+de+%20informare+%E2%80%9CFonduri+europene+pentru+mediul+rural%E2%80%9D.html�
http://www.agroazi.ro/stiri/General/0_%2035/1/11995-APDRP:+%C3%8Encepe+campania+de+%20informare+%E2%80%9CFonduri+europene+pentru+mediul+rural%E2%80%9D.html�
http://www.agroazi.ro/stiri/General/0_%2035/1/11995-APDRP:+%C3%8Encepe+campania+de+%20informare+%E2%80%9CFonduri+europene+pentru+mediul+rural%E2%80%9D.html�
http://www.agroazi.ro/stiri/General/0_%2035/1/11995-APDRP:+%C3%8Encepe+campania+de+%20informare+%E2%80%9CFonduri+europene+pentru+mediul+rural%E2%80%9D.html�
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III nnn fff ooo    CCC ooo nnn ttt rrr aaa ccc ttt eee   

  

    IInnssttaallaaţţiiee  nnoouuăă  ddee  ttrraannssppoorrtt  ppee  ccaabblluu  îînn  
ssttaaţţiiuunneeaa  SSiinnaaiiaa  

 

 

În data 
de 28 ianua-
rie, o nouă 
instalaţie de 
transport pe 
cablu a fost 
inaugurată în 
staţiunea Si-
naia, în zona 
pârtiilor de 
schi Valea Soarelui. Evenimentul a avut loc în 
prezenţa ministrului dezvoltării regionale şi 
turismului, doamna Elena Udrea.  

Proiectul a fost realizat în parteneriat 
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turis-
mului şi Consiliul Local Sinaia. „În ultimii doi 
ani, de la bugetul ministerului au fost alo-
cate aproximativ 30 milioane de euro pentru 
infrastructura de schi, iar acum începem să 
vedem rezultatele proiectelor finanţate. In-
stalaţia inaugurată facilitează accesul la două 
noi pârtii: Valea Soarelui şi Lăptici. Pârtia 
Valea Soarelui va găzdui în premieră, în luna 
martie, o competiţie de schi de nivel in-
ternaţional – Cupa Europei la Schi Alpin”, a 
declarat doamna ministru Elena Udrea. 

Instalaţia de transport pe cablu este 
amplasată pe versantul Sud-Vest Muntele Fur-
nica, are o lungime de 1.600 m, capacitate de 
transport de 1.800 de persoane/oră şi poate 
face o cursă în aproximativ 5,05 minute. 
 

Sursă: http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/ newslettermdrt?News 
ID=52&art=326. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   

III nnn fff ooo    AAA MMM    PPP OOO RRR   

  

IInntteennssiiffiiccaarreeaa  ccoollaabboorrăărriiii  ccuu  ssttaatteellee  
eeuurrooppeennee,,  îînn  vveeddeerreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  
eeccoonnoommiiccee  şşii  ttuurriissttiiccee  aa  RRoommâânniieeii  

 

 

• Colaborare cu Marea Britanie, în 
vederea dezvoltării turistice a României 
 

Ministrul dezvoltării regionale şi turis-
mului, doamna Elena Udrea, a avut joi, 27 
ianuarie, o întrevedere cu ambasadorul Re-
gatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord în România, domnul Martin Harris. 

În cadrul 
discuţiilor a fost 
abordată impor-
tanţa conservării 
şi valorificării pa-
trimoniului cultu-
ral al României, în 
acest sens fiind 
menţionat potenţialul acestuia de a contribui 
la dezvoltarea turismului românesc. 

Doamna ministru Elena Udrea a decla-
rat că acţiunile de promovare demarate de 
instituţia pe care o conduce trebuie continua-
te, iar expertiza britanică în domeniu este de-
osebit de utilă. 

Un alt subiect aflat pe agendă a vizat 
stadiul actual şi perspectivele de derulare a 
Programului Operaţional Regional, precum şi 
măsurile ce au fost adoptate la nivelul mini-
sterului, în vederea îmbunătăţirii ratei de ab-
sorbţie a fondurilor europene. 

În finalul întrevederii, cei doi oficiali 
au discutat despre necesitatea dezvoltării co-
operării dintre cele două ţări, fiind subliniată, 
totodată, buna colaborare existentă între Ro-
mânia şi Marea Britanie, la nivel european. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

– 7 FEBRUARIE 2011 – 
 

 

Până în data de 7 februarie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 857 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: trei cereri se află în etapa de 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 12 cereri de finanţare, din care: o cerere a fost retrasă şi redepusă, două contracte de 
finanţare au fost semnate, o cerere se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, două sunt în 
evaluare tehnică şi şapte 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 

2 Sistem pentru Managementul Traficului Rutier 
în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 9.499.324,57 7.523.346,47 
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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, nouă proiecte sunt în rezervă, două sunt în precontractare, 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 

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 
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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 

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

Au fost depuse 52 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, 10 proiecte se află în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 25 de proiecte se află în etapă precontractuală, valoarea asistenţei 
nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 20,2 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 

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 
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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 

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 
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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 tehnică şi 
financiară, 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 
modernă 

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

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 
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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 rezervă. 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..  
  

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, un proiect se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, nouă 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 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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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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AAssoocciiaaţţiiaa  OOrraaşşeelloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa    
ss--aa  rreeuunniitt  llaa  MMiioovveennii  

Membrii Consiliului Director al Asociației Ora-
șelor din România 
(AOR) s-au reunit în 
perioada 3 - 5 fe-
bruarie, la Mioveni, 
în cadrul unei întru-
niri trimestriale ce s-
a desfășurat în sa-la 
de ședințe a Pri-
măriei orașului Mio-
veni și cea a Ho-

telului Grandis Apulum. Evenimentul a fost organizat 
cu sprijinul primarului orașului din Mioveni, domnul 
Ion Georgescu, și vicepreședintelui Regiunii 3 al AOR, 
Vasile Sava, primarul orașului Țăndărei. În prima zi a 
întrunirii Consiliului Director au avut loc două ședințe - 
una cu angajaţii regionali ai AOR, iar cealaltă cu 
secretarii, administratorii publici și directorii economici 
din orașele membre ale asociației. În cea de-a doua zi 
s-au purtat discuţii pe marginea eficientizării adminis-
trației publice locale, prin modernizarea cadrului legis-
lativ și a managementului din administrația publică lo-
cală. În data de 5 februarie, participanții au tras con-
cuziile și au prezentat rezoluția AOR față de proble-
mele administrației locale în orașele României. 

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..iinnffooccuurrtteeaaddeeaarrggeess..rroo//22001111//0022//0011//aassoocciiaa%%CC88%%99BBiiaa--oorraa  
%%CC88%%9999eelloorr--ddiinn--rroommaanniiaa--ssee--rreeuunnee%%CC88%%9999ttee--llaa--mmiioovveennii//  

  

      ◊◊  
  
  

FFiillmmee  ddee  ttoopp  llaa  CCIINNEEFFOORRUUMM  îînn  CCăăllăărraaşşii  
  

Zece dintre cele mai reprezentative filme ro-
mâneşti şi latino-
americane vor 
face deliciul pu-
blicului în cadrul 
unui proiect ci-
nematografic, a-
juns la cea de-a 
treia ediţie. În-

cepând cu data de 2 februarie, Centrul Cultural Ju-
deţean găzduieşte câte o proiecţie. Iubitorii artei ci-
nematografice au acces gratuit, autorităţile urmărind 
astfel promovarea culturii, dar şi atragerea tinerilor la 
spectacole. 

Până în data de 6 aprilie 2011, în fiecare mier-
curi, la ora 19:00, publicul interesat este aşteptat în  

 
sala de spectacole pentru a urmări cele mai bune fil-
me. Proiectul, ca şi la celelalte ediţii, este susţinut de 
compania Tenaris.  
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ccaallaarraassii//CCaallaarraassii--
__FFiillmmee__ddee__ttoopp__llaa__CCIINNEEFFOORRUUMM--1100__pprroodduuccttiiii__rroommaanneessttii__ssii__llaattiinnoo--

aammeerriiccaannee__vvoorr__iinnccaannttaa--ggrraattiiss--ppuubblliiccuull__00__441199995588110033..hhttmmll  

  

◊◊  

  
  

  

TTiippaarrnniiţţăă  ddee  ppeessttee  220000  ddee  aannii,,    
llaa  MMuuzzeeuull  TTiippaarruulluuii  ddiinn  TTâârrggoovviişşttee  

  

 Noul Muzeu al Tiparului şi al Cărţii Vechi Ro-
mâneşti a fost deschis publicului zilele trecute, astfel 
că târgoviştenii îi pot călca pragul în fiecare zi, la Casa 
Aramă din incinta Complexului Muzeal „Curtea Do-
mnească”. Cea mai interesantă piesă expusă este o 
tiparniţă ce datează de peste 200 de ani, mai exact, 
din 1778, care a fost adusă de la Muzeul „Brukenthal” 
din Sibiu în urmă cu patru ani. 

Târgoviştenii 
pot vedea o colecţie 
de carte veche care 
indică dezvoltarea 
scrisului şi a tipări-
turilor de pe teritoriul 
ţări. Târgoviştenii pa-
sionaţi de istorie au 
ce vedea în cadrul expoziţiei, de la cărţi vechi până la 
primele tiparniţe apărute, iar reprezentanţii Com-
plexului Muzeal au asigurat că până la jumătatea anu-
lui se va găsi loc şi pentru celelalte piese ce nu au fost 
încă expuse. Muzeul Tiparului are o semnificaţie cu 
atât mai mare cu cât prima tiparniţă din ţările române 
a fost înstalată în Târgovişte, la Mănăstirea Dealu, de 
călugărul sârb Macarie, iar în 1508 a ieşit prima carte, 
un Liturghier. De asemenea, tot aici a fost tipărită şi 
prima traducere în limba slavonă a lucrării „Urmarea 
lui Hristos/Imitaţiunea lui Cristos”, de boierul cărturar 
Udrişte Năsturel, cumnatul domnitorului Matei Basa-
rab.                                                    (Liviu Dobre) 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ttaarrggoovviissttee//TTiippaarrnniittaa__ddee__aaccuumm__ppeessttee__  
220000__ddee__aannii--llaa__MMuuzzeeuull__TTiippaarruulluuii__00__442211115577998866..hhttmmll  

  

◊◊  
  

  
  
  

TTiinneerriiii  ggiiuurrggiiuuvveennii  ccaarree  îînnffiiiinnţţeeaazzăă  ffiirrmmee    
vvoorr  pprriimmii  aajjuuttoorr  ddee  ppâânnăă  llaa  1100..000000  ddee  eeuurroo  

  

Tinerii în vârstă de până la 35 de ani vor primi 
finanţare nerambursabilă de maximum 10.000 de euro 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    

http://www.infocurteadearges.ro/category/stiri-judetene/mioveni-stiri-judetene/�
http://www.infocurteadearges.ro/tag/mioveni/�
http://www.infocurteadearges.ro/tag/mioveni/�
http://www.infocurteadearges.ro/tag/primarul/�
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pentru înfiinţarea de microîntreprinderi, dar trebuie să 
angajeze minimum două persoane şi să reinvestească 
anual 50% din profit, potrivit unei ordonanţe de 
urgenţă aprobate, miercuri, de Guvern. 

Tinerii care îndeplinesc condiţiile vor beneficia 
de alocaţii financiare neram-
bursabile reprezentând cel 
mult 50%, dar numai mult de 
10.000 de euro sau echiva-
lentul în lei, din valoarea pro-
iectului aferent planului de 
afaceri, pentru care se face 
dovada surselor de cofinan-
ţare, conform proiectului de 
ordonanţă de urgenţă pentru 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor 
de către întreprinzătorii tineri. 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////ggiiuurrggiiuuvveeaannuull..rroo//ssttiirrii//22007766----ttiinneerriiii__ggiiuurrggiiuuvveennii__ccaarree__  
nnffiiiinneeaazz__ffiirrmmee__vvoorr__pprriimmii__aajjuuttoorr__ddee__ppnn__llaa__1100000000__eeuurroo..hhttmmll  
  

◊◊  
  

  

  
  

EEddiiţţiiaa  aa  IIII--aa  aa  TTâârrgguulluuii  aappiiccooll  
  

În perioada 5 – 6 februarie, în centrul 
Sloboziei, s-a desfăşurat a doua ediţie a târgului api-
col, care a reuni atât producătorii de miere, cât şi co-
mercianţii de utilaje apicole.  

 
Producătorii şi comercianţii care au participat 

la târgul apicol din Bărăgan şi-au expus marfa în cele 
10 căsuţe din lemn din Piaţa Revoluţiei, sau pe tara-
bele amenajate în acelaşi loc. La această maifestare 
au participat în calitate de expozanţi, atât producătorii 
apicoli, cât şi firmele ce sunt interesate de produ-
cerea, vânzarea şi promovarea utilajelor şi  produselor 
apicole.  

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//sslloobboozziiaa//SSlloobboozziiaa--__TTaarrgguull__aappiiccooll__  
vvaa__iinncceeppee__ppeessttee__ddoouuaa__zziillee__00__442200555588009922..hhttmmll  

  

  

  

  
  

CCuurrss  ddee  iinniiţţiieerree  îînn  aaffaacceerrii,,  llaa  PPllooiieeşşttii  
  

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova imple-
mentează proiectul strategic „REGIONS FOR JOBS”. Acesta 
este cofinanţat din Fondul Social European, prin Pro-
gramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 - 2013, în parteneriat cu Camera de Co-
merţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, Camera de Comerţ 
şi Industrie Braşov şi Mesogeiako Symvouleftiko Sys-
tema S.A. Grecia. 

Începând cu februarie 2011 demarează activi-
tatea de furnizare a cursurilor cuprinse în programul 
de activitate al proiectului, organizate de către Came-
ra de Comerţ şi Industrie Prahova. Seria de cursuri va 
fi deschisă de cursul de iniţiere în afaceri COMPETEN-
ŢE ANTREPRENORIALE, autorizat de Consiliul Naţional 
de Formare Profesională a Adulţilor, programat a se 
derula în perioada 14.02.2011 – 16.03.2011. Obiec-
tivele cursului: formarea culturii antreprenoriale, creş-
terea abilităţii de a transforma ideile de afaceri în acţi-
uni concrete prin furnizarea de informaţii referitoare la 
mediul de afaceri şi oportunităţile existente pe plan 
local, elaborarea unui plan de afaceri, organizarea şi 
derularea unei afaceri de succes. Grupul ţintă: persoa-
ne aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane in-
active şi şomeri. 

 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pprraahhoovvaabbuussiinneessss..rroo//iinnddeexx..pphhpp//CCuurrss--ddee--

iinnii%%CC55%%AA33iieerree--%%CC33%%AAEEnn--aaffaacceerrii--llaa--PPllooiiee%%CC55%%99FFttii  
  

◊◊  
  
  

  
  

  

ÎÎnncceepp  lluuccrrăărriillee  llaa  cceennttuurraa  AAlleexxaannddrriieeii!!  

Alexandria are centură ocolitoare în partea de 
sud a municipiului, iar în nord, chiar la intrarea din-
spre Bucureşti, pe cel mai circulat drum naţional, DN 
6, pe post de centură este strada din interiorul loca-
lităţii, Alexandru Ghica. Nu de puţine ori, cei de pe a-
ceastă stradă s-au plâns că trepidaţiile produse de 
TIR-urile şi maşinile de mare tonaj care circulă în zonă 
le-au distrus casele, iar pentru a remedia această pro-
blemă, s-a decis ca înainte de intrarea în Alexandria 
să se construiască o centură ocolitoare. Astfel, săptă-
mâna trecută, CNADN a semnat contractele de su-
pervizare a lucrărilor de construire a variantei ocoli-
toare şi de modernizare a DN 6, Alexandria - Roşiorii 
de Vede - Craiova. Mare parte din banii pentru cele 
două investiţii vin din fonduri europene. Valoarea pri-
mului proiect se ridică la peste 1.700.000 de lei, iar 
pentru reabilitarea DN 6 au fost alocaţi aproximativ 
7.000.000 de lei (69,25% reprezintă bani europeni).   

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//AAlleexxaannddrriiaa--
__IInncceepp__lluuccrraarriillee__llaa__cceennttuurraa__AAlleexxaannddrriieeii__00__441199995588007722..hhttmmll  

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN    
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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 

DD aatt ee   CC oo nntt aacc tt   AA gg eenn ţţ ii aa   ppee nntt rruu   DD eezz vvoo ll tt aa rree   RR eegg iioo nnaa llăă   SSuudd   MM uunntt eenn 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: 7 februarie 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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