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   SSuummaarr     
IInnffoo  RReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa      

  
  

 
 

  

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooo   SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   
 

    

 S-a suspendat depunerea de cereri de 
finanţare în cadrul DMI 3.2 al Regio 
 

 Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO 
 
 

 
  

   IIInnnfffooo   EEEvvveeennniiimmmeeennnttteee   vvviiiiiitttoooaaarrreee   
 

  
 

 Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia – 24 martie 2011 

 

      IIInnnfffooo   OOOpppooorrrtttuuunnniiitttăăăţţţiii   dddeee   fffiiinnnaaannnţţţaaarrreee   
 

  

 

 Catalogul surselor de finanţare (martie) 
 

 
  

 
  

   IIInnnfffooo   CCCooommmiiisssiiiaaa   EEEuuurrrooopppeeeaaannnăăă   
 

  
 

 România a definitivat Planul de Management 
al Dunării 
 

 
  

 
  

 
  

   IIInnnfffooo   AAAMMM   PPPOOORRR   
 

  
 

 Caiet de sarcini unic în achiziţiile publice 
 

 România a fost promovată la Bursa 
Internaţională de Turism de la Berlin 
 

 
 

   IIInnnfffoooPPPrrreeesssaaa   
 

  

 

 Revista presei 
 

   

   ŞŞŞtttiiirrriii   dddiiinnn   jjjuuudddeeeţţţeee   
 

  
  
  

AArrggeeşş:: Pe planşă, parcul Trivale din Piteşti prinde 
contur 
  
  

CCăăllăărraaşşii:: Întreprinzătorii din mediul rural pot 
beneficia de consultanţă şi educaţie managerială 
  
  

DDââmmbboovviiţţaa::  10 şcoli europene pentru Târgovişte 

 
 

GGiiuurrggiiuu:: Cursuri gratuite de formare profesională 
pentru dascălii giurgiuveni 
  
  

IIaalloommiiţţaa:: Lucrările la gara din Slobozia încep în 
această primăvară  
  
  

PPrraahhoovvaa:: O nouă staţiune de un miliard de dolari 
pe Valea Prahovei 
  
  

TTeelleeoorrmmaann:: Educaţia antreprenorială, cheia 
competitivităţii IMM-urilor din Teleorman 

 
   

III nnn fff ooo    RRR eee ggg iii ooo    SSS uuu ddd    MMM uuu nnn ttt eee nnn iii aaa    

   

S-a suspendat depunerea cererilor de 
finanţare în cadrul Domeniului major  

de intervenţie 3.2 al Regio 
 

 

 Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul Operaţional Regional din cadrul Mini-
sterului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
emis Instrucţiunea privind suspendarea depu-
nerii de cereri de finanţare în cadrul Dome-
niului major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ 
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infra-
structurii serviciilor sociale”, din regiunea Sud 
Muntenia. 

FFoottooaarrhhiivvăă  ––  SSeemmnnaarree  ccoonnttrraacctt  ddee  ffiinnaannţţaarree  RReeggiioo  
  

ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288  mmaarrttiiee  22001111,,  
oorraa  1122::0000,,  ssee  ssuussppeennddăă  pprroocceessuull  ddee  ddeeppuunneerree  
aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  DDoommeenniiuulluuii  
mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  33..22  „„RReeaabbiilliittaarreeaa//mmooddeerr--
nniizzaarreeaa//ddeezzvvoollttaarreeaa  şşii  eecchhiippaarreeaa  iinnffrraassttrruucc--
ttuurriiii  sseerrvviicciiiilloorr  ssoocciiaallee””  ddiinn  rreeggiiuunneeaa  SSuudd  MMuunn--
tteenniiaa..  

Până la data de 14 martie 2011 au fost 
depuse 56 de proiecte, din care: patru con-
tracte au fost semnate, şase proiecte au fost 
retrase de aplicanţi, opt proiecte au fost res-
pinse, patru proiecte se află în etapa de eva-
luare a conformităţii şi eligibilităţii, patru se 
află în etapa de evaluare tehnică şi finan-
ciară, iar 30 de proiecte se află în etapa pre-
contractuală. Valoarea asistenţei nerambursa-
bile solicitate prin aceste 56 de proiecte este 
de aproximativ 21,87 milioane de euro. 

Cele patru contracte de finanţare sem-
nate sunt în valoare totală de 10.995.963,24 
lei, din care asistenţa nerambursabilă este de 
687.382,69 lei (fonduri FEDR şi fonduri de la 
bugetul naţional). 

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   
SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   

BB uu ll ee tt ii nn   II nn ff oo rr mm aa tt ii vv   nn rr ..   44 00                     
--  77  ––  1133  mmaarrttiiee  22001111  --                                               
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 
 

– 11 MARTIE 2011 – 
 

 
 

Până în data de 11 martie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 861 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.  Până la această data s-au semnat 117 contracte de finanţare, cu o valoare 
nerambursabilă solicitată de 1.426.076.301,97 lei. 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, 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 
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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, nouă sunt în rezervă, un proiect se află în precontractare, iar pentru 17 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 

 
17 

Reabilitare şi modernizare DJ411: Limita 
judeţ Călăraşi - Hotarele - Isvoarele - 
Teiuşu - Mironeşti - Comana - Budeni - 
Brăniştari - Călugăreni - Crânguri - 
Singureni - Iepureşti - Bulbucata - Podu 
Doamnei - Clejani (DN61) 

Consiliul 
Judeţean 
Giurgiu 
 109.216.190,48 86.193.360,43 

TOTAL  - lei - 888.584.559,22 716.917.663,88 
 
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 56 de proiecte, din care: patru contracte au fost semnate, şase au fost retrase de aplicanţi, opt 
proiecte au fost respinse, patru se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, patru proiecte se află în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 30 de proiecte se află în etapă precontractuală, valoarea asistenţei 
nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 21,87 milioane de euro. 
  

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  vvaa  ffii  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0033..22001111,,  
oorraa  1122::0000..  
  

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: 30 de contracte de finanţare sunt semnate, un 
proiect 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 

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 
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29 

Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu 
clasele I-VIII Urluieni, comuna Bârla, judeţul Argeş UAT comuna Bârla 

6.529.408,63 4.326.592,65 

30 

Modernizarea, dotarea spaţiilor de cazare şi construirea 
unei săli de sport în campusul pentru învăţământul 
profesional şi tehnic preuniversitar pentru zona de Nord 
Vest a judeţului Dâmboviţa, în comuna Voineşti 

UAT comuna Voineşti 

6.907.094,12   5.346.527,00 

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 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 13 contracte, 73 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..    
  
  

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 
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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 

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 

11 Dezvoltarea societăţii COSMIN S.R.L. prin 
investiţii în activitatea de întreţinere şi 
reparare a autovehiculelor 

S.C. COSMIN S.R.L. 
 

 
1.529.699,52 

 
840.000,00 

12 Modernizare service auto S.C. AUTO LAUREL 
S.R.L. Turnu Măgurele 

S.C. AUTO LAUREL S.R.L.  
 

988.454,84 797.141,00 

13 Dezvoltarea activităţii productive la S.C. 
Naviland S.R.L., prin extinderea halei de 
producţie şi achiziţionarea de mijloace fixe 
performante 

 
S.C. NAVILAND S.R.L. 
 

 
1.302.896,31 

 
840.000,00 

TOTAL  - lei - 14.989.290,41 9.552.272,54 
 
 
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. 

  

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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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 
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  oobbţţiinnee  
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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Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia  

– Turnu Măgurele, 24 martie 2011 - 
 

 

Joi, 24 martie, va avea loc prima şe-
dinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regio-
nală (CpDR) Sud Muntenia din anul 2011. Eve-
nimentul va avea loc la sediul Primăriei Muni-
cipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman.  

 

Fotoarhivă  
 

În cadrul reuniunii de lucru vor fi 
supuse spre aprobare proiectele de hotărâre 
privind: aprobarea Raportului de activitate 
pentru anul 2010 al Agenţiei pentru Dezvol-
tare Regională Sud Muntenia, a organigramei, 
a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2011, a statului de funcţii, precum şi mo-
dificarea şi completarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Agenţiei. 

De asemenea, în cadrul şedinţei din 24 
martie, membrii Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia vor fi informaţi cu 
privire la următoarele teme: implementarea 
Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 
în regiunea Sud Muntenia, aplicaţiile depuse 
de ADR Sud Muntenia pentru obţinerea unor 
finanţări comunitare, dar şi stadiul implemen-
tării Programului de Cooperare Transfrontali-
eră România – Bulgaria 2007 – 2013. 

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia este organismul regional delibe-
rativ al Regiunii Sud Muntenia, fiind format 
din 28 de membri. Consiliul funcţionează pe 
principii parteneriale la nivelul regiunii noas-
tre, în scopul coordonării activităţilor de ela-
borare şi monitorizare ce decurg din politicile 
de dezvoltare regională. Consiliul pentru Dez- 

 
voltare Regională Sud Muntenia este alcătuit 
din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte 
un reprezentant al fiecărei categorii de con-
silii locale municipale, orăşeneşti şi comunale 
din fiecare judeţ al regiunii.  

 

ADR Sud Muntenia este Organism Inter-
mediar pentru Regio şi are responsabilităţi de-
legate pentru implementarea acestui pro-
gram. Mai multe detalii despre posibilităţile 
de finanţare din Regio puteţi obţine contactând 
experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, 
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro. 
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Catalogul surselor de finanţare  
 - martie 2011 - 

 

 

Pentru a 
veni în sprijinul 
partenerilor săi, 
Agenţia pentru 
Dezvoltare Re-
gională Sud Mun-
tenia, prin Direc-
ţia Dezvoltare, 
editează perio-
dic un Catalog al surselor de finanţare ne-
rambursabilă. Scopul editării acestei publica-
ţii este de a veni în sprijinul potenţialilor be-
neficiari de fonduri nerambursabile din re-
giunea Sud Muntenia care doresc să realizeze 
diferite investiţii. Astfel, în acest document 
sunt prezentate oportunităţile de finanţare 
ale celor şapte programe operaţionale ce se 
derulează în prezent în România, Programul 
Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 
şi programele de cooperare transfrontalieră 
ce se implementează în zonele de graniţă ale 
ţării.  
 

Fondurile nerambursabile alocate Ro-
mâniei prin instrumentele specifice perioadei 
de post-aderare la Uniunea Europeană repre-
zintă o imensă oportunitate pentru solicitanţii 
de finanţări din majoritatea domeniilor. Ast-
fel, aceste fonduri vor finanţa proiecte de in-
frastructură de mediu, transport, resurse u-
mane, turism, egalitate de şanse, IT etc. 
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Fondurile europene disponibile pentru 
România în perioada actuală de programare 
(2007 – 2013) sunt: 

• Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR) - fond structural ce sprijină 
regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţa-
rea de investiţii în sectorul productiv, infra-
structură, educaţie, sănătate, dezvoltare lo-
cală şi IMM–uri; 

• Fondul Social European (FSE) - fond 
structural destinat politicii sociale a Uniunii 
Europene, care sprijină măsuri de ocupare a 
forţei de muncă; 

• Fondul de Coeziune (FC) - instrument 
financiar ce sprijină investiţii în domeniul in-
frastructurii de transport şi de mediu; 

• Fondul European Agricol pentru Dez-
voltare Rurală (FEADR) - finanţează investiţii 
pentru creşterea competitivităţii în agricul-
tură şi silvicultură, protecţia mediului, ame-
liorarea calităţii vieţii şi diversificarea activi-
tăţilor economice în spaţiul rural; 

• Fondul European pentru Pescuit 
(FEP) – susţine dezvoltarea durabilă a sectoru-
lui de pescuit şi a zonelor de coastă unde a-
cest sector este preponderent. 
 

Totalul fondurilor europene alocate Ro-
mâniei pentru peri-
oada 2007 - 2013 
este de peste 30 
miliarde de euro, 
din care 19,667 mi-
liarde reprezintă 
fondurile structura-

le şi de coeziune, restul reprezentând alocări 
financiare pentru dezvoltarea sectorului agri-
col şi a economiei rurale. 

Pentru oportunităţile de finanţare dis-ponibile 
pentru luna martie 2011, publicaţia poate fi accesată 
pe site-ul Agenţiei, www.adrmunte-nia.ro, secţiunea 
Bibliotecă - Documente utile. 
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România a definitivat  
Planul de Management al Dunării 

 

 

 România este prima ţară din bazinul 
Dunării care a definitivat Planul de Ma-
nagement al Dunării, în acesta regăsindu-se şi 
problema digurilor, a declarat, luni, 7 martie, 

în cadrul unui seminar de specialitate, domnul 
Laszlo Borbely, ministrul Mediului şi Pădurilor. 
„Cred că una dintre problemele importante 
este să nu intervenim acolo unde mama 
natură a lucrat. Probabil că, în ultimii 21 de 
ani, nu s-a făcut tot timpul ceea ce trebuia 
pentru a păstra această zonă minunată în 
condiţii ecologice optime. Am susţinut iniţiati-
vele autorităţilor locale în ceea ce priveşte stra-
tegia de dezvoltare a Deltei. Problema diguri-
lor este inclusă în strategia definitivată la fi-
nele anului trecut şi valabilă până în anul 
2015. Suntem prima ţară din zonă care a defi-
nitivat planul de management al Dunării”, a 
afirmat ministrul Borbely.  

 

Oficialul a menţionat totodată că dis-
cuţiile pe tema pescuitului şi a unor regle-
mentări privind deplasarea cu bărcile pot 
continua.  

Iniţiativa Strategiei UE pentru Dunăre a 
fost lansată de România şi Austria în 2008 şi 
pune în practică noul concept european de 
coeziune teritorială. Strategia Dunării va fi o 
strategie internă a Uniunii Europene, la care 
sunt invitate să participe şi statele terţe 
riverane. 

Cele patru domenii propuse de Co-
misia Europeană şi pe care se va axa Stra-
tegia sunt: conectivitatea (transport durabil şi 
reţele de energie), protecţia mediului, a re-
surselor de apă şi managementul riscurilor, 
dezvoltarea socio-economică (cultură, educa-
ţie, cercetare, turism, dezvoltare rurală, pia-
ţă internă). 

Pentru mai multe detalii legate despre 
definitivarea Planului de Management al Dunării 
puteţi consulta următoarea adresă: http://www.fa-
bricadebani.ro/news.aspx?iid=31192. 

http://www.adrmunte-nia.ro/�
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Caiet de sarcini unic în achiziţiile publice 
 

 

Costurile lucrărilor de infrastructură vor 
avea plafoane standard, iar creşterile ulteri-
oare de preţuri nu vor mai putea depăşi 10% 
din valoarea stabilită iniţial. Firmele care vor 
contesta inutil rezultatele licitaţiilor vor fi 
depunctate la competiţiile următoare, preve-
de un proiect de act normativ.  

 
Pentru licitaţiile publice, în special la 

cele care presupun fonduri europene, Ministe-
rul Dezvoltării Regionale şi Turismului a re-
dactat un caiet de sarcini tip. 
 
Scad cheltuielile inutile 
 

Pentru că există riscul ca banii euro-
peni să fie 
pierduţi, da-
că nu sunt 
absorbiţi pâ-
nă în 2013, 
trebuia găsit 
un sistem 
care să li-
miteze nu-
mărul con-

testaţiilor. Aşa a apărut caietul de sarcini unic 
pentru toate lucrările de investiţii. El este 
general, iar criteriile de atribuire ale contrac-
telor sunt foarte clare şi nu pot fi încălcate. 

Caietul de sarcini tip creşte încrede-
rea constructorilor în procedura de atribuire a 
contractelor. Firmele care contestă inutil a-
tribuirea contractelor vor fi penalizate la or-
ganizarea licitaţiilor viitoare. Dacă toate mi-
nisterele ar adopta modelul MDRT, cheltuie-
lile inutile cu investiţiile ar scădea, iar peri-
oada efectivă de finalizare a lucrărilor ar fi 
semnificativ redusă. 

 

Mai multe informaţii despre redactarea 
acestui caiet de sarcini unic în achiziţii publice de 
către Ministerul Dezvoltării Re-gionale şi 
Turismului puteţi consulta la ur-mătoarea adresă: 
http://www.finantare.ro/ stire-16821-Caiet-de-
sarcini-unic-in-achizitiile -publice.html. 

 
 

 
 

   
  

România a fost promovată la Bursa 
Internaţională de Turism de la Berlin 

 

 

Turismul românesc a fost prezentat la 
cea de-a 45-a ediţie a Bursei Internaţionale de 
Turism, care a avut loc în perioada 9 - 13 
martie, la Berlin, fiind cel mai mare 
eveniment de profil din lume. În acest an, 
standul României la Bursa Internaţională de 
Turism de la Berlin a avut 611 metri pătraţi.  

 

În cadrul standului par-
ticipă 50 de expozanţi, care 
prezintă o gamă largă de pro-
duse turistice: sejururi la mare 
şi la munte; circuite culturale; 
turism activ şi de aventură; 
cicloturism; turism cu carava-
na; turism în natură; agrotu-
rism; speoturism; turism balnear şi de sănă-
tate; călătorii în oraşe. 

Pe toată durata desfăşurării târgului, 
delegaţia României va avea mai multe întâl-
niri cu reprezentanţi ai celor mai mari concer-
ne germane care operează în industria turistică, 
în scopul stabilirii şi îmbunătăţirii contactelor de 
afaceri cu industria de turism din România. 

ITB este un târg cu tradiţie la nivel 
modial, cu peste 11.000 de expozanţi din 180 
de ţări şi 178.971 de vizitatori, dintre care 
110.857 sunt vizitatori de specialitate. În a-
cest sens, evenimentul îţi confirmă importan-
ţa şi rezonanţa pe piaţa naţională şi interna-
ţională prin diversitatea şi creşterea număru-
lui de operatori din sector. România este pre-
zentă la ITB Berlin cu stand naţional încă din 
anul 1970. 
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PPee  ppllaannşşăă,,  ppaarrccuull  TTrriivvaallee  ddiinn  PPiitteeşşttii    
pprriinnddee  ccoonnttuurr  

  

Mulţi dintre piteşteni ştiu deja că în Trivale va 
fi amenajat un parc nou-
nouţ. Numai pentru acest 
an este alocată suma de 
1,7 milioane de lei, nece-
sară începerii proiectului, 
în vreme ce restul fondu-

rilor va fi alocat anul viitor, când se şi speră ca parcul 
să fie gata. Licitaţia pentru desemnarea construc-
torului urmează să fie lansată pe Sistemul Electronic 
Naţional de Achiziţii Publice la sfârşitul lunii aprilie a 
anului în curs. Constantin Zichil, şeful Serviciului Pu-
blic de Exploatare a Patrimoniului municipiului Piteşti, 
ne-a declarat că valoarea totală a proiectului este de 
circa 15 milioane de lei. „Vor fi bazine de înot pentru 
cei mari şi cei mici, locuri de joacă, terenuri de sport, 
cluburi, dar şi un perete de escaladă. Este un proiect 
interesant şi, astfel, se acoperă cele mai multe zone 
din oraş cu baze de agrement deosebite”, ne-a spus 
Constantin Zichil. Şi cum planurile tehnice sunt gata, 
precum şi proiecţiile clădirilor şi bazelor ce vor fi 
construite, arhitectul şi conducerea SPEP ne-au pus 
la dispoziţie şi câteva fotografii deosebite cu imagini 
ale viitorului parc.  

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullaarrggeessuull..rroo//ccoommppoonneenntt//ccoonntteenntt//aarrttiiccllee//115544--rreeppoorrttaajj//1155009911--
eexxcclluussiivv--uunn--ppaarrcc--ffaasscciinnaanntt..hhttmmll  

◊◊  
  

  
  

ÎÎnnttrreepprriinnzzăăttoorriiii  ddiinn  mmeeddiiuull  rruurraall  ppoott  bbeenneeffiicciiaa  
ddee  ccoonnssuullttaannţţăă  şşii  eedduuccaaţţiiee  mmaannaaggeerriiaallăă  

  

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri 
(FNTM) a organizat în data 
de 7 martie a.c., la Călă-
raşi, un seminar dedicat me-
diului de afaceri. Eveni-
mentul de la Călăraşi este 
continuatorul seriei celor 
23 de conferinţe regionale 
de motivare şi promovare 

a culturii antreprenoriale. Conferinţa a avut loc în 
sala Hotelului Călăraşi şi a fost dedicată actualilor şi 
viitorilor întreprinzători din mediul rural. Întâlnirea 
face parte din proiectul strategic RURAL – Antrepre-
nor, desfăşurat în cinci regiuni de dezvoltare din Ro-
mânia şi cofinanţat din Fondul Social European. Par-
ticipanţii la conferinţe au oportunitatea de a bene-
ficia de un program gratuit de consultanţă şi edu- 

 
caţie managerială. La conferinţă au fost prezenţi 130 
de oameni de afaceri, manageri şi studenţi. 

Întâlnirea a fost susţinută de către experţi 
naţionali şi internaţionali şi a abordat teme legate de 
dezvoltarea afacerilor în mediul rural, de accesarea 
de finanţări şi modele de succes. Programul de in-
struire pentru antreprenori va cuprinde toate dis-
ciplinele necesare pentru conducerea cu succes a 
unei afaceri, de la finanţe, la inovare, marketing şi 
management. Înscrierile în program au loc până în 
iunie 2011, iar cursurile se vor desfăşura în perioada 
august 2011 – aprilie 2012. 
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//iinnttrreepprriinnzzaattoorrii--ddiinn--mmeeddiiuull--rruurraall--ppoott--
bbeenneeffiicciiaa--ddee--ccoonnssuullttaannttaa--ssii--eedduuccaattiiee--mmaannaaggeerriiaallaa  

  

◊◊  
  

  
1100  şşccoollii  eeuurrooppeennee  ppeennttrruu  TTâârrggoovviişşttee  

  

 Administraţia municipiului a accesat 20 de mi-
lioane de euro pentru rea-
bilitarea şi modernizarea 
a zece unităţi de învăţă-
mânt. Colegiul Naţional 
„Constantin Carabella” 
deschide seria investiţiilor 
finalizate, lucrările în va-
loare de 2,4 milioane de euro fiind recepţionate în da-
ta de 2 martie, iar Liceul „Petru Cercel” este ultima 
şcoală intrată în program.  

Tot în primele zile ale lunii martie, administra-
ţia locală a primit acordul reprezentanţilor Agenţiei de 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru semnarea 
contractului de finanţare, în vederea demarării lucră-
rilor de consolidare şi modernizare la Liceul „Petru 
Cercel”, cea de-a zecea unitate de învăţământ cuprin-
să în programul Primăriei Târgovişte de dezvoltare a 
infrastructurii şcolare.  

 

Şcolile beneficiare de fonduri europene 
Vor beneficia de condiţii de studiu la nivel 

european elevii din următoarele unităţi de învăţământ 
din Târgovişte: Grupul Şcolar Industrial „Nicolae Cio-
rănescu” (3,4 milioane de euro); Colegiul Naţional 
„Constantin Cantacuzino” (3,2 milioane de euro); Şcoala 
„Coresi” (2,7 milioane de euro); Colegiul Naţional 
„Constantin Carabella” (2,4 milioane de euro); Şcoala 
„Paul Bănică” (1,8 milioane de euro); Colegiul Naţional 
„Ienăchiţă Văcărescu” (1,6 milioane de euro); Şcoala 
„Smaranda Gheorghiu” (1,4 milioane de euro); Liceul 
„Petru Cercel” (1,2 milioane de euro); Grupul Şcolar 
„Voievodul Mircea” (1,1 milioane de euro); Liceul de 
Artă „Bălaşa Doamna” (900.000 de euro).  

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ttaarrggoovviissttee//RReeuussiittaa--
__1100__ssccoollii__eeuurrooppeennee__ppeennttrruu__TTaarrggoovviissttee__00__443399775566222255..hhttmmll  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

http://www.ziarulargesul.ro/cache/multithumb_thumbs/d3e0e1ac3efc1f2c2c5f209f5bdbaee4.jpg�
http://www.observatorcl.info/files/imagecache/foto-mare/110307-proiect.jpg?�


 
 

15 
  
 

  
  

  

CCuurrssuurrii  ggrraattuuiittee  ddee  ffoorrmmaarree  pprrooffeessiioonnaallăă  
ppeennttrruu  ddaassccăălliiii  ggiiuurrggiiuuvveennii  

  

Aproximativ 800 de profesori, învăţători şi edu-
catori din Giurgiu urmează să fie formaţi în domenii 
prioritare de reformă în educaţie, graţie unui proiect 
realizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, în co-
laborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, 
Casa Corpului Didactic Vâlcea şi Casa Corpului Di-
dactic Giurgiu. 

Finanţat din fonduri europene, proiectul oferă 
începând cu această lună patru cursuri, toate fiind 
gratuite: obţinerea permisului ECDL, proiectarea şi im-
plementarea curriculum-ului centrat pe competenţe, 
managementul organizaţional şi de grup şi strategii de 
învăţare activă în educaţia formală şi informală. Absol-
venţii programului de formare vor obţine 90 de credite 
profesionale transferabile. 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ggiiuurrggiiuu//CCuurrssuurrii__ggrraattuuiittee__ddee__ffoorrmmaarree__pprroo--
ffeessiioonnaallaa__ppeennttrruu__ddaassccaalliiii__ggiiuurrggiiuuvveennii__00__443399775566440022..hhttmmll  
  

◊◊  
  

  
LLuuccrrăărriillee  llaa  ggaarraa  ddiinn  SSlloobboozziiaa    

îînncceepp  îînn  aacceeaassttăă  pprriimmăăvvaarrăă  
  

Compania Naţională de Căi Ferate Române a 
anunţat că la 
Slobozia gara 
va fi moderni-
zată în urmă-
torii doi ani. Ast-
fel, luna aceas-
ta, CFR va or-
ganiza o licita-
ţie, în urma că-

reia va stabili firma care va primi contractul de reabi-
litare a gării.  

Întregul proiect va costa şase milioane de 
euro, dintre care 70% provin din fonduri europene, iar 
restul de la bugetul de stat. Lucrările vor demara în 
această primăvară şi vor dura doi ani. Imobilul feroviar 
va avea etaj, săli moderne de aşteptare, sistem elec-
tronic de acordare a tichetelor de călătorie, dar şi con-
diţii excelente de păstrare a bagajelor sau a coletelor.  

Gara din Slobozia are prevăzută o sumă de 
peste 29 de miloane de lei. Sunt bani mulţi, care vor 
schimba din temelii întregul aspect al staţiei, precum 
şi utilităţile. Noua gară din Slobozia va avea birouri şi 
săli de aşteptare la etaj, utilate cu mobiler nou, iar la 
parter vor fi amplasate casele de bilete, ce vor fi 
dotate cu sisteme electronice. De la grupurile sanitare 
şi până la băncuţele de pe peron, totul va fi schimbat. 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//sslloobboozziiaa//SSlloobboozziiaa--LLuuccrraarriillee__llaa__ggaarraa__ddee__  
66__mmiilliiooaannee__ddee__eeuurroo__iinncceepp__iinn__aacceeaassttaa__pprriimmaavvaarraa__00__443399775566445577..hhttmmll  

  

  
  

OO  nnoouuăă  ssttaaţţiiuunnee  ddee  uunn  mmiilliiaarrdd  ddee  ddoollaarrii    
ppee  VVaalleeaa  PPrraahhoovveeii  

  

Un om de afaceri austriac, Kurt Neuschitzer, 
vrea să construiască, 
între Sinaia şi Azuga, o 
nouă staţiune turistică 
în care va investi un 
miliard de dolari. Conce-
pută în jurul Castelului 
Cantacuzino din Buşteni, 
acesta va fi realizată după modelul staţiunilor de schi 
din Austria, relatează Gândul. Staţiunea va beneficia 
de un hotel de 5 stele, centre SPA, săli de fitness şi 
masaj, pârtii de schi, o bază de echitaţie, hipodrom, 
restaurant, dar şi case de vacanţă. 

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ppllooiieessttii//OO__nnoouuaa__ssttaattiiuunnee__ddee__uunn__  

mmiilliiaarrdd__ddee__ddoollaarrii__ppee__VVaalleeaa__PPrraahhoovveeii__00__444411555566222277..hhttmmll  

◊◊  
  

  
  

  

EEdduuccaaţţiiaa  aannttrreepprreennoorriiaallăă,,  cchheeiiaa  
ccoommppeettiittiivviittăăţţiiii  IIMMMM--uurriilloorr  ddiinn  TTeelleeoorrmmaann  

  

„Educaţia antreprenorială – cheia competitivităţii 
IMM-urilor” este denumirea noului proiect accesat de 
către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură (CCIA) 
Teleorman, ce se derulează pe perioada a doi ani, 
respectiv 2011 – 2012. Stadiul implementării acestui 
proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin 
POS Dezvoltarea Resurselor Umane, a fost prezentat în 
cadrul întâlnirii de lucru din data de 9 martie. În 
derularea proiectului, alături de CCIA Teleorman, în 
calitatea sa de partener principal, sunt înscrise şi 
Camerele de comerţ ale judeţelor Prahova, Brăila, 
Braşov, Dolj, a municipiului Bucureşti şi Universitatea 
„Valahia” din Târgovişte. 

Prin acest proiect se urmăreşte dezvoltarea 
competenţelor managenriale şi promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul personalului de conducere 
din întreprinderi, IMM-uri, întreprinzătorilor şi persoa-
nelor care doresc să iniţieze activităţi independente. 
Fiecărui partener din program îi revine sarcina de a 
şcolariza câte 71 – 72 de persoane din rândul între-
prinzătorilor, 50 de persoane care doresc să iniţieze o 
activitate independentă şi câte 122 – 123 de persoane 
din rândul conducerilor întreprinderilor. Fiecare par-
tener din proiect va organiza cinci cursuri de formare 
profesională, în specializările: manager îmbunătăţire 
procese; manager vânzări; manager sistem mediu; 
expert achiziţii publice; contabilitate.  

Cei interesaţi de înscrierea la astfel de cursuri pot 
obţine informaţiile detaliate adresându-se direct 
conducerilor Camerelor de comerţ partenere în acest 
proiect.                                            (Geroge ZAVERA) 

    
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullmmaarraa..rroo  

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

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 

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: 14 martie 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.  

mailto:office@adrmuntenia.ro�
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