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Conferinţa regională de lansare  
a proiectului „Împreună pentru dezvoltarea 

dialogului social în România” 
 

– 5 mai, Ploieşti - 
 

 

Joi, 5 mai, ADR Sud Muntenia, prin ex-
perţii Biroului Judeţean Prahova, a participat 
la Conferinţa regională de lansare a proiec-
tului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului 
social în România”. Evenimentul a fost organi-
zat de Confederaţia Sindicală Naţională MERI-
DIAN, împreună cu Federaţia Agricultorilor 
Fermierul, la sediul Consiliului Judeţean Pra-
hova din Ploieşti, începând cu ora 10:00. 

 

Proiectul „Îm-
preună pentru dez-
voltarea dialogului 
social în România”, 
finanţat de către U-
niunea Europeană 
prin POSDRU, vine 
în întâmpinarea actorilor sociali cu urmă-
toarele provocări: 
- promovarea necesităţii implicării active şi 
comune a sindicatelor şi a reprezentanţilor so-
cietăţii civile pentru promovarea drepturilor 
în muncă şi a conceptului de muncă decentă, 
având în vedere rolul sindicatelor în promo-
varea de noi metode şi modele care să condu-
că la schimbarea organizării şi atitudinilor ac-
tuale tradiţionale; 
-  reintegrarea pe piaţa muncii a populaţiei in-
active, a şomerilor, în special a şomerilor ti-
neri şi de lungă durată, a şomerilor neînregis-
traţi, cu accent pe cei din mediul rural, pre-
cum şi a grupurilor vulnerabile; 
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- dezvoltarea de acţiuni comune pentru dez-
voltarea dialogului social;  
- reprezentarea egală a tuturor categoriilor de 
lucrători prin participarea pe piaţa muncii a 
populaţiei feminine; 
-  dezvoltarea capacităţii interne a partenerilor 
sociali de a promova dezvoltarea resurselor u-
mane, cu accent pe standarde şi certificare; 
-  îmbunătăţirea capacităţii de sprijinire a ini-
ţiativelor de dezvoltare, a responsabilităţii ci-
vice, prin participarea la dezbateri publice şi 
facilitarea accesului la informaţii publice. 

      

1. Dezvoltarea capacităţii organizaţio-
nale a celor două organizaţii sindicale parte-
nere şi intensificarea contribuţiei acestora la ni-
velurile local, regional şi naţional;  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

2. Colaborarea cu alţi parteneri soci-
ali din cele opt regiuni de dezvoltare ale Ro-
mâniei pentru îmbunătăţirea calităţii şi rezul-
tatelor dialogului social, promovarea dezvol-
tării durabile, promovarea coeziunii sociale la 
nivel naţional, intensificarea contribuţiilor par-
tenerilor sociali la dialogul social şi reprezen-
tarea sindicală, în teritoriu, în special în me-
diul rural;  

3. Promovarea şi diseminarea de bune 
practici româneşti şi europene în domeniul ac-
tivităţii sindicale, pentru consolidarea dialo-
gului social, incluziunea pe piaţa muncii a gru-
purilor vulnerabile şi transformarea muncii ne-
declarate în ocupare formală;  

4. Promovarea necesităţii implicării ac-
tive şi comune a sindicatelor şi reprezentanţi-
lor societăţii civile pentru promovarea dreptu-
rilor în muncă şi a conceptului de muncă de-
centă, schimbarea organizării şi atitudinilor 

actuale tradiţionale, reintegrarea pe piaţa mun-
cii a populaţiei inactive; 

5. Acţiuni comune pentru dezvoltarea 
dialogului social, reprezentarea egală a tutu-
ror categoriilor de lucrători, îmbunătăţirea ra-
tei de participare pe piaţa muncii a populaţiei 
feminine, îmbunătăţirea calităţii şi producti-
vităţii muncii; 

6. Dezvoltarea capacităţii interne a 
partenerilor sociali de a promova dezvoltarea 
resurselor umane, cu accent pe standarde şi 
certificare;  

7. Îmbunătăţirea capacităţii de spriji-
nire a iniţiativelor de dezvoltare a responsabi-
lităţii civice, prin participarea la dezbateri pu-
blice şi facilitarea accesului la informaţii pu-
blice. 
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Infrastructura oraşului Topoloveni, 
reabilitată cu fonduri Regio! 

 
 

 Vineri, 6 mai, oraşul Topoloveni a de-
venit beneficiarul celui de-al treilea contract 
cu finanţare nerambursabilă din Regio. Eve-
nimentul a avut loc la Bucureşti, în prezenţa 
celor trei părţi semnatare ale contractului: 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, în calitate de Organism Intermediar, re-
prezentată de directorul Liviu Muşat, Unitatea 
administrativ-teritorială oraşul Topoloveni, în 
calitate de beneficiar, reprezentată de prima-
rul Gheorghiţă Boţîrcă, şi Ministerul Dezvol-
tării Regionale şi Turismului, în calitate de Au-
toritate de Management, reprezentat de se-
cretarul de stat Răzvan Murgeanu.  
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 Beneficiarul contractului va primi fon-
duri din Programul Operaţional Regional 2007 
- 2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de 
intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri județene şi străzi urbane - 
inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de 
centură”, pentru proiectul „Modernizarea şi 
reabilitarea de străzi urbane în orașul To -
poloveni”. Valoarea totală a cererii de finan-
ţare este de 33.779.554,91 lei, din care: va-
loarea eligibilă nerambursabilă din FEDR re-
prezintă 20.922.406,69 lei, valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul naţional reprezin-
tă 2.781.591,64 lei, iar cofinanţarea eligibilă a 
beneficiarului reprezintă 483.755,07 lei. Dura-
ta de implementare a proiectului este de 31 
de luni, interval de timp în care vor fi reabili-
tate şi modernizate străzi cu o lungime totală 
de 7,8 km.  

  

 „Proiectul semnat astăzi are ca scop 
îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastruc-
turii oraşului Topoloveni. La nivel de regiune 
este cel de-al XVIII-lea contract semnat, ce 
are ca scop reabilitarea şi modernizarea in-
frastructurii rutiere. Până acum, prin inter-
mediul Axei prioritare 2, au fost semnate con-
tracte ce au o valoare totală a asistenţei ne-

rambursabile de peste 920 de milioane de 
lei”, a declarat Liviu Muşat, directorul Agenţi-
ei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

 
 
   

Călăraşi - complex arhitectural medieval, 
restaurat cu fonduri Regio! 

 
 

La începutul lunii mai 2011 s-a semnat 
primul contract din judeţul Călăraşi ce are ca 
obiectiv restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural. Astfel, Parohia Negoieşti 
a devenit beneficiara contractului de finanţare 
pentru proiectul „Restaurare, consolidare, pu-
nere în valoare şi introducere în circuitul turistic 
al complexului arhitectural medieval al fostei 
mănăstiri Negoie ști - Șoldanu, județul Călăraşi”. 

Proiectul este 
finanţat din Progra-
mul Operaţional Re-
gional 2007 - 2013, 
Axa prioritară 5 „Dez-
voltarea durabilă şi 
promovarea turismu-
lui”, Domeniul major 
de intervenţie 5.1 
„Restaurarea şi valo-
rificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea/mo-
dernizarea infrastructurilor conexe” şi are o va-
loare totală de 10.593.303,72 lei. Valoarea to-
tală eligibilă a proiectului este de 6.886.446,31 
lei, din care autofinanţarea beneficiarului este 
de 1.102.108,88 lei, asistenţa nerambursabilă so-
licitată este în valoare de 5.784.337,43 lei, iar 
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 
115.686,75 lei.  

Contractul de finanţare are o durată de 
42 de luni şi are ca obiectiv specific restaurarea 
monumentului de patrimoniu naţional specific 
secolului al XVII-lea, ce caracterizează un stil 
arhitecural reprezentantiv pentru arta şi arhi-
tectura religioasă medievală din ţara noastră.  

Mănăstirea Negoieşti, situată în comuna 
Şoldanu din judeţul Călăraşi, a fost ctitorită de 
către Matei Basarab şi Doamna Elena în perioada 
1648 - 1649. Voievodul Matei Basarab şi Doamna 
Elena aveau aici, la Negoieşti, un conac ce era 
re-şedinţa de vară a familiei domnitoare, locul 
unde se retrăgeau adeseori, în linişte, şi de unde 
di-rijau treburile ţării. Această poziţie 
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privilegiată a făcut ca Mănăstirea Negoieşti să 
fie înzestrată cu averi considerabile, întinse 
suprafaţe de pământ, iazuri, păduri, vii etc., 
pe care le-au întărit şi alţi domnitori. După 
secularizarea lui Cuza, mănăstirea devine bi-
serică parohială, deservind credincioşii din sa-
tul Negoieşti. 

  „Contractul de fi-
nanţare semnat astăzi re-
prezintă o consacrare a 
monumentului istoric de la 
Negoieşti – Şoldanu ca des-
tinaţie turistică şi centru 
de interes cultural. În a-
cest context, valorificarea  
atracţiilor turistice oferite 
de complexul arhitectural 
va contribui la creşterea 
economică, prin favoriza-

rea apariţiei şi dezvoltării firmelor locale”, a 
declarat Liviu Muşat, directorul ADR Sud Mun-
tenia. 
  
 
   

 III nnn fff ooo    AAA MMM    PPP OOO RRR    
   

Promovare pentru Regio 
 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Tu-
rismului achizi-
ţionează servicii 
pentru realizarea 
unei campanii me-
dia TV de promo-
vare a REGIO – 
Programul Opera-
ţional Regional. 
Campania este fi-

nanţată din fonduri europene nerambursa-
bile, din cadrul Axei prioritare 6 „Asistenţă teh-
nică” a POR. În cadrul campaniei vor fi pre-
zentate, timp de 10 săptămâni, 40 de repor-
taje TV pentru 40 de proiecte Regio, ce vor fi 
difuzate cel puţin o dată în prime time şi re-
luate a doua zi în extra prime time. În fiecare 
zi va fi difuzat câte un reportaj diferit şi se va 
asigura un minimum de 2.000 TRP (target 
rating point). Durata unui reportaj va fi între 
2 minute şi 45 secunde şi 3 minute.  

Reportajele vor fi prezentate pe cana-
lul TV generalist cu cel mai mare rating mediu 

în prime time în perioada decembrie 2010 – 
februarie 2011, la nivel urban, pentru catego-
ria de vârstă 18 – 60 de ani. În prezentarea 
materialelor se vor respecta regulile de iden-
titate vizuală ale Programului Operaţional Re-
gional. Valoarea maximă estimată a contrac-
tului este de 6.048.387 lei, fără TVA, iar pro-
cedura de achiziţie este licitaţie deschisă, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare (OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulte-
rioare şi HG nr. 925/2006, pentru aprobarea 
normelor de aplicare a OUG nr. 34/ 2006). Va 
fi declarată câştigătoare oferta cea mai avan-
tajoasă din punct de vedere economic. Con-
tractul se va încheia pe o perioadă de şapte 
luni. 

Contractantul trebuie să fi realizat, în 
ultimii trei ani, două contracte de natură si-
milară, respectiv realizarea de reportaje TV şi 
difuzarea acestora conform unui plan media, 
cu o valoare cumulată a contractelor de mini-
mum 6.000.000 de lei. 

Detaliile cu privire la achiziţie sunt dis-
ponibile în Sistemul Electronic de Achiziţii Pu-
blice, pe site-ul www.e-licitatie.ro. 
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S-a lansat cel de-al treilea apel de proiecte 
finanţat prin Programul de Cooperare 

Transnaţională Sud Estul Europei 
 

 

La sfârşitul lunii aprilie 2011 s-a lansat 
cel de-al treilea apel de proiecte, finanţat 
prin Programul de Cooperare Transnaţională 
Sud Estul Europei. Programul de Cooperare 
Transnaţională Sud Estul Europei vizează dez-
voltarea parteneriatelor transnaţionale de im-
portanţă strategică, având scopul de a sprijini  
integrarea teritorială, economică şi socială şi 
de a contribui la creşterea gradului de coeziu-
ne, stabilitate şi competitivitate al regiunilor. 
În acest scop, programul urmăreşte realizarea 
de proiecte de calitate, orientate către obţi-
nerea de rezultate, având caracter strategic şi 
fiind relevante pentru aria programului.   

Obiectivul programului este de a inten-
sifica progresul de integrare teritorială, eco-
nomică şi socială în Sud-Estul Europei şi de a 
contribui la creşterea gradului de coeziune, sta-
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bilitate şi competitivitate a ariei eligibile prin 
dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi 
acţiuni comune în domenii de importanţă stra-
tegică.  

Scopul este de 
a genera propuneri de 
proiecte strategice în 
domenii de interven-
ţie cheie în statele par-
ticipante la program: 
Albania, Austria, Bos-

nia şi Hertzegovina, Bulgaria, România, Croa-
ţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
Grecia, Ungaria Serbia, Muntenegru, Slovacia, 
Slovenia şi Moldova, Italia şi Ucraina. Al trei-
lea apel de propuneri de proiecte este deschis 
pentru cinci priorităţi tematice: 

• Prioritatea 1 „Mecanisme menite să con-
tribuie la însuşirea politicilor pentru sprijinirea 
dezvoltării de clustere”; 

• Prioritatea 2 „Adaptarea la schimbările 
climatice: evaluarea vulnerabilităţilor şi riscurilor 
şi transpunerea acestora în acţiuni implementate 
la nivel regional sau local”; 

• Prioritatea 3.1 „Reţea de oraşe pentru 
facilitarea accesului şi mobilităţii persoanelor în 
Sud-Estul Europei”; 

• Prioritatea 3.2 „Facilitarea accesului la 
reţeaua de transport multimodal de mărfuri în 
statele din Sud-Estul Europei”; 

• Prioritatea 4 „Gestionarea schimbărilor 
demografice în Sud-Estul Europei – Migraţia şi capi-
talul uman - elemente-cheie pentru creşterea eco-
nomică durabilă”. 

Apelul de proiecte se desfăşoară în do-
uă etape: într-o primă etapă solicitanţii depun 
o aplicaţie scurtă, urmând ca proiectele pre-
selectate să fie invitate să depună aplicaţia 
completă. Prima etapă este deschisă în peri-
oada 28 aprilie - 17 iunie 2011. Bugetul alocat 
acestui apel de proiecte este de 30 milioane 
de euro (fonduri FEDR), 8 milioane (fonduri IPA) 
şi 1 milion (fonduri ENPI). Cofinanţare este de 
85% din fonduri FEDR şi IPA şi de 90% din ENPI. 
Durata de implementare este de 30 de luni. 
 

Informaţii suplimentare referitoare la al 
treilea apel de proiecte finanţate prin Programul de 
Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei se 
găsesc la următoarele adrese: http://www.se-
eu.net/en/downloads_section/calls/third_call/; 
http://www.sudestul-europei.ro/; http://www.adr-
muntenia.ro/evenimente-v-507.html. 

 

 
   

Târgul Finanţărilor Europene 
 pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  

din Târgovişte 
 

 

 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Ru-
rală şi Pescuit (APDRP) organizează în perioa-
da 13 – 14 mai a.c. în Târgovişte, pe platoul 
din Piaţa Mihai Viteazul, „Târgul Finanţărilor 
Europene pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală”. 

În cadrul 
târgului organi-
zat la nivel re-
gional de către 
APDRP vor fi 
prezentate şi 
vor putea fi a-
chiziţionate pro-
duse agroali-
mentare şi servicii specifice mediului rural, 
realizate la standarde europene prin pro-
iectele finanţate cu fonduri nerambursabile a-
cordate prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007 – 2013. Târgul Finanţărilor Euro-
pene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
va putea fi vizitat în zilele de 13 şi 14 mai 
2011, de la ora 11:00 până la 19:00. 

 Târgul regional APDRP aduce laolaltă be-
neficiarii proiectelor finanţate prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală şi Pescuit din 
regiunea Sud Muntenia, Târgovişte, precum şi 
reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private 
implicate în implementarea PNDR în România, 
respectiv: Fondul de Garantare a Creditului 
Rural IFN SA, Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru IMM-uri şi instituţii bancare 
reprezentative pentru acordarea creditelor 
bancare solicitanţilor de fonduri europene.  

 Acest eveniment original permite tutu-
ror persoanelor nu doar să vadă produsele 
tradiţionale şi serviciile realizate la standarde 
europene, ci şi să se informeze direct cu pri-
vire la etapele ce trebuie parcurse pentru ac-
cesarea fondurilor nerambursabile pentru dez-
voltarea unei investiţii, atât de la instituţiile 
abilitate, care le pot acorda informaţii avizate 
şi sprijin, cât şi de la cei care au beneficiat 
deja de fonduri nerambursabile acordate prin 
PNDR. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  10 MAI 2011 – 
 

 

Până în data de 10 mai 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 866 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. De 
asemenea au fost semnate 127 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 
1.495.522.895,07 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 cinci cereri de finanţare, din care: 
o cerere de finanţare se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, două cereri se află în evaluare 
tehnică, o cerere se află în precontractare şi un contract a fost semnat. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile 
solicitate este de aproximativ 25,90 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 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti, împreună cu 13 
cereri de finanţare, din care: două cereri au fost retrase, două contracte de finanţare au fost semnate, două sunt 
în evaluare tehnică, 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 se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană, Sub-domeniul „Centre urbane”, 
a fost 31 martie 2009, ora 16:00. 
 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
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  

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, judeţul 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 oraşul 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 mil. 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 s-au semnat 18 contracte de finanţare, iar nouă proiecte se află în rezervă. 
 

DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  aaxxee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1111..0033..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 

 
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 
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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 

Modernizare 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 Reabilitare DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu 

– Șirna – Hăbud – Crivăţu (DN 1A) km 0+000 – km 
24+020, judeţul Prahova, km 24+020 – km 30+120, 
judeţul Dâmboviţa 

Parteneriatul 
între 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 DJ303, 
tronsonul Călăreţi  –  Valea Argovei, km 0+000 – 
26+294 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

 
15 

Reabilitare DJ506, 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: Limită 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 

18 Modernizarea şi reabilitarea reţelei de străzi urbane în 
oraşul Topoloveni 

Oraşul 
Topoloveni 

33.779.554,91 23.703.998,33 

TOTAL  - lei - 922.364.114,13 
 

AXA PRIORITARĂ 3:

  

 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. 

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0099..22000099,,  
oorraa  1166::0000..  
  

 
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 

Consiliul 
Judeţean 
Teleorman 

83.496.061,52 66.568.370,17 

 
3 

Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean 
Dâmboviţa 

Consiliul 
Judeţean 
Dâmboviţa 

83.106.684,78 65.278.696,09 

TOTAL  - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26 
  
Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro 
 

Au fost depuse 60 de proiecte, din care: patru contracte au fost semnate, şapte proiecte au fost retrase de 
aplicanţi, 11 au fost respinse, trei se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, opt proiecte se află 
în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 27 de proiecte se află în etapa precontractuală, valoarea asistenţei 
nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 22,97 milioane de euro. 
 

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

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
Crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 
 
1 Amenajare Centrul comunitar al persoanelor în 

vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 

Parteneriat dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi 
Episcopia Sloboziei şi 
Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337,00 

 
2 

Centrul rezidenţial de asistenţă medico-socială 
pentru persoane vârstnice 

Asociaţia „Suflet 
pentru oameni” 3.457.593,56 2.374.261,68 

 
3 

Centru social pentru recuperare persoane 
vârstnice oraş Zimnicea, judeţul 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 
Un proiect depus şi 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 infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare 
regională 39,73  mil. euro. 
 

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 32 de contracte de finanţare sunt semnate, 63 
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  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1144..0099..22000099,,  
oorraa  1166::0000..  
  

 
Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 
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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 
 
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 

Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I - 
VIII Brăteşti, comuna Albeştii de Argeş, jud. 
Argeş 

Comuna Albeştii de 
Argeş 

2.108.056,47 1.645.639,52 

 
11 

Reabilitare, modernizare şi extindere Liceul 
Teoretic „Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul 
Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

 
12 

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 

 
13 

Construire şcoală cu 22 de 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 

 
14 

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

 
15 

 
Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung 

Colegiul Tehnic 
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 Văcărescu” 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 3.801.115,04 2.785.075,72 

 
22 

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

4.102.331,52 3.039.079,96 
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23 

Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare 
infrastructura educaţională Şcoala Ghergani, 
oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
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 

 
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 

31 Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare 
Şcoala cu clasele I-VIII, sat Mozăceni-Vale, 
comuna Bârla, judeţul Argeş 

Consiliul Local Bârla 
 

6.760.091,00 5.232.379,03 

32 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale – Liceul 
Teoretic „Petru Cercel” – Municipiul Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 7.018.965,09 5.368.209,62 

TOTAL  - lei - TOTAL  - lei - 212.755.981,77 
 
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, trei proiecte au fost retrase de către aplicanţi, patru proiecte au fost respinse, două 
contracte de finanţare au fost semnate, un proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 10 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. 
 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

 Total Asistenţa nerambursabilă 
 
1 
 

Centru Multifuncţional de dezvoltare a 
afacerilor 

SC Camion Logistic 
SRL, com. Bolintin 
Deal, jud. Giurgiu 

15.377.529,99 8.506.947 

 
2 

Lucrări de modernizare a 
infrastructurii la SC Moreni Parc 
Industrial SA 

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

50.403.568,50 
 

17.872.914,63 
 

TOTAL  - lei - 65.781.098,49 26.379.861,63 
 
Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi 
activităţi – alocare regională 33,50 mil. euro 
 

NICIUN PROIECT DEPUS. 
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Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 
milioane de euro 
 

În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de 
finanţare, în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă 
solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea 
contractului, iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finanţare. 
  

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  
ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””,,  iiaarr  cceerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  aauu  ppuuttuutt  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  pprreecciizzaattee  îînn  gghhiidd,,  îînncceeppâânndd  
ccuu  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099..  AAllooccaarreeaa  ffiinnaanncciiaarrăă  ddiissppoonniibbiillăă  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  cceerreerree  ddeesscchhiissăă  ddee  pprrooiieeccttee  eessttee  ddee  2277,,2288    mmiill..  
eeuurroo..  
 

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 466 de proiecte, din care: 32 de proiecte au 
fost respinse, iar 16 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate 17 contracte, 87 de 
proiecte se află în etapa de contractare, 186 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 mil. euro reprezintă valoarea solicitată de proiectele în rezervă. 
 

*Notă: Începând cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, s-a suspendat procesul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul 
Domeniului major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în regiunea  Sud Muntenia.  
 

Nr.  
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

 Total Asistenţa 
nerambursabilă 

 
1 

Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat hârtie 

SC ALMIMOS SRL, oraş 
Buşteni 1.245.727,04 853.080,00 

 
2 Igienă şi confort, necesitate zilnică SC Softsense SRL, municipiul 

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, municipiul Piteşti 573.335,08 462.367,00 

 
 
4 

Achiziţionarea unor utilaje şi 
echipamente pentru creşterea 
productivităţii şi competitivităţii 
economice a societăţii TOYLAND 
INTERNATIONAL SRL 

SC TOYLAND 
INTERNATIONAL  SRL 756.017,00 609.861,29 

 
5 

Achiziţionare aparat tipărit True Press 
344RL SC ROTATIP SRL 1.518.628,00 846.880,00 

 
6 

Achiziţie echipamente pentru service roţi 
auto SC PARA-CONTROL SRL 478.048,52 385.523,00 

 
7 

Creşterea competitivităţii SC MIROPTIC 
MED SRL, prin achiziţionarea unor 
echipamente medicale inovative 

SC MIROPTIC MED SRL 
 1.208.089,57 840.000,00 

8 Construire service auto şi utilităţi SC RBR IMPORT EXPORT SRL 1.512.566,79 840.000,00 
 
9 Construcţie pensiune SC EST-TRANS 

INTERNATIONAL SRL 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 

 
SC ATCHIM SRL 

 
1.668.708,92 

 
840.000,00 

11 
Dezvoltarea societăţii COSMIN SRL prin 
investiţii în activitatea de întreţinere şi 
reparare a autovehiculelor 

SC COSMIN SRL 
 

1.529.699,52 
 

840.000,00 

12 Modernizare service auto SC AUTO 
LAUREL SRL Turnu-Măgurele 

SC AUTO LAUREL SRL 
 988.454,84 797.141,00 

13 

Dezvoltarea activităţii productive la SC 
Naviland SRL prin extinderea halei de 
producţie şi achiziţionarea de mijloace 
fixe performante 

 
SC NAVILAND SRL 

 

 
1.302.896,31 

 
840.000,00 
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14 

Achiziţie de echipamente medicale 
pentru dotarea şi modernizarea centrului 
medical în cadrul unor programe de 
combatere a obezităţii, de recuperare 
fizică şi psihică în diverse afecţiuni şi de 
antiaging 

SC GHETSBI SRL 
 977.377,30 790.754,27 

15 „Fun house” - Împreună creştem mai 
frumoşi SC Project Construct SRL 1.108.542,95 798.302,88 

16 
Dezvoltare activitate de inscripţionare 
prin printare, tampografie, sergrafie şi 
gravură 

SC Direct & Partners SRL 909.870,07 733.766,18 

17 Achiziţia de aparatură medicală de 
diagnostic în clinica medicală Biaci Med SC BIACI MED SRL 1.457.109,74 840.000,00 

TOTAL  - lei - 19.442.190,47 12.715.095,87 
 
AXA PRIORITARĂ 5

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  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 mil. euro.  
Au fost depuse 30 de proiecte, din care cinci au fost respinse, nouă contracte de finanţare au fost semnate, trei 
proiecte se află în etapa precontractuală, iar 13 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 

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  

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 2.551.521,16 2.001.230,05 

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

Parteneriatul dintre UAT 
Judeţul Giurgiu şi 
Mânăstirea Comana 

30.402.000,96 23.279.300,86 

8 Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurii 
conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc 
Potlogi 

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

42.809.489,34 32.403.880,26 

9 Restaurare, consolidare, punere în valoare 
şi introducere în circuitul turistic al 
complexului arhitectural medieval al fostei 
mănăstiri Negoieşti - Şoldanu, judeţul 
Călăraşi  

Parohia Negoieşti 10.593.303,72 5.668.650,68 

TOTAL  - lei - 110.745.105,35 84.353.281,08 
 



 
 

14 
 

Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din 
FEDR este de 32,87 mil. 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    ddee  2222,,117777  
mmiill..  eeuurroo..  
  

**NNoottăă::  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, patru proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, şase se află în etapa precontractuală, două proiecte au fost retrase, unul se află în 
rezervă, iar pentru şase 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 de 4 stele 

SC Valea cu Peşti SA, 
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 SC 
Resalcom SA în vederea diversificării 
serviciilor turistice 

SC RESALCOM SA, 
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, jud. Prahova 

SC ALPA SRL, Sinaia, jud. 
Prahova 

4.499.257,58 2.251.175,29 

6 Complex turistic de nataţie Târgovişte UAT Municipiul Târgovişte 88.349.662,23 32.716.401,71 

TOTAL  - lei - 155.637.482,86 69.313.796,68 
 
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.  
 

Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional. 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, 010873, Director: Gabriela Elena 
BOSTĂNESCU, e-mail: gabriela.bostanescu@mturism.ro, site www.turism.gov.ro. 
 

Explicaţie *Notă:

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

 Pentru axele prioritare/domeniile majore de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 pentru 
care sunt lansate cereri de proiecte cu depunere continuă, suspendarea depunerii de cereri de finanţare, ca urmare a atingerii valorii alocate, 
se va realiza în momentul în care valoarea solicitată a contractelor de finanţare încheiate şi a cererilor de finanţare aflate în proces de 
evaluare şi selecţie depăşeşte cu cu 50% valoarea totală alocată pe regiunea respectivă (suma între alocarea FEDR şi alocarea de la bugetul de 
stat, mai puţin contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile ale proiectului), pentru respectivul domeniu major de intervenţie, în perioada 
de programare 2007 - 2013. 
Anunţul de suspendare a depunerii cererilor de finanţare se va publica cu minim 15 zile lucrătoare înainte de data limită până la care mai pot 
fi depuse cereri de finanţare în cadrul acelui domeniu major de intervenţie, pentru una sau mai multe regiuni, după caz. Anunţul va menţiona 
data şi ora până la care se mai pot depune cereri de finanţare în cadrul acelui domeniu major de intervenţie. 
 

info.regio@adrmuntenia.ro. 

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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CCeettaatteeaa  OOrraattiiaa  şşii  MMuuzzeeuull  GGoolleeşşttii  --  uullttiimmeellee  
aavviizzee  ppeennttrruu  ffiinnaannţţaarreeaa  eeuurrooppeeaannăă  

  

Pentru anul acesta, Consiliul Judeţean Argeş 
are mai multe proiecte ce sunt în 
aşteptarea semnării contractelor, 
în diverse etape. Printre ele sunt 
proiectele pentru cetăţile Oratia şi 
Poenari, care au trecut de etape-
le de evaluare a eligibilităţii şi de 

evaluare tehnico-financiară. Pentru cetatea Oratia, 
vicepreşedintele CJ Argeş Florin Tecău şi-a exprimat 
speranţele că vor fi primite toate avizele pentru a 
ajunge în faza de semnare a contractului de finan-
ţare. Valoarea proiectului pentru Oratia este de 50 
milioane de euro. În acelaşi stadiu ca şi cetatea Oratia 
se află şi proiectul pentru reabilitiarea şi punerea în 
valoare a Muzeului Goleşti.  

„Săptămâna viitoare sperăm să putem anunţa 
că avem două proiecte ce vor primi avizul de finanţare 
din partea Comunităţii Europene. Este vorba despre 
proiectul ce promovează şi dezvoltă cetatea Oratia şi 
cel de promovare al muzeului Goleşti.”, a declarat 
vicepreşedintele Florin Tecău. 
  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pprrooaarrggeess..rroo//aaccttuuaalliittaattee//aaddmmiinniissttrraattiiee//33222277--cceettaatteeaa--
oorraattiiaa--ssii--mmuuzzeeuull--ggoolleessttii--uullttiimmeellee--aavviizzee--ppeennttrruu--ffiinnaannttaarreeaa--eeuurrooppeeaannaa  

  

      ◊◊  
  

  
CCeell  mmaaii  mmaarree  pprrooiieecctt  ggrreeeennffiieelldd  ddiinn  RRoommâânniiaa,,  

iinnaauugguurraatt  llaa  LLeehhlliiuu--GGaarrăă  
  

Compania Prio Foods, parte a Martifer Group, 
a anunţat în data de 5 mai 
a.c. lansarea unităţii de ex-
tracţie uleiuri vegetale la Le-
hliu-Gară. Fabrica are în com-
ponenţă 15 silozuri verticale, 
cu o capacitate de stocare in-
dividuală de 10.000 m3, două 

laboratoare de analiză şi procesare a seminţelor şi 
deţine, în prezent, 90 de angajaţi, compania inten-
ţionând să crească numărul acestora la 200. De ase-
menea, fabrica are o capacitate de producţie de 
316.000 to de ulei şi 340.000 to de şrot, volume atinse 
la un ritm al activităţii de 8.000 de ore pe an.  

Evenimentul a dat startul operaţiunilor la filiala 
Prio Extracţie, specializată în procesarea seminţelor şi 
producţie de ulei vegetal, în scopuri industriale şi de 
consum. Investiţia de 93 milioane de euro reprezintă 
cel mai mare proiect greenfield din România în anul 
2011. În sectorul producţiei de ulei vegetal, Prio Ex-
tracţie deţine locul I ca volum al investiţiei în Europa  

 
de Sud-Est şi locul al II-lea la nivelul întregii Europe. 
La eveniment au participat conducerea Martifer 
Group, prefectul Emil Muşat, preşedintele CJ Călă-
raşi, Răducu Filipescu, şi primarul oraşului Lehliu-Ga-
ră, Iulian Iacomi. 

Primarul oraşului Lehliu-Gară, Iulian Iacomi, a 
mulţumit oficialilor companiei, afirmând că „prezenţa 
Prio Foods în comunitatea noastră va stimula dezvo-
tarea locală şi regională nu numai în sectorul agricol, 
dar şi în alte domenii. Se vor crea noi locuri de mun-
că, oraşul şi întregul judeţ vor beneficia de efectele 
pozitive ale acestei investiţii. Martifer Group desfăşoa-
ră activităţi în domeniile agricol, construcţii şi produc-
ţie de energie din surse regenerabile.       (L. Moraru) 
                        
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//cceell--mmaaii--mmaarree--pprrooiieecctt--ggrreeeennffiieelldd--ddiinn--rroommaanniiaa--

iinnaauugguurraatt--llaa--lleehhlliiuu  

◊◊    
  
  

PPrrooiieeccttee  ppeennttrruu  rreeaabbiilliittaarreeaa    
ddrruummuurriilloorr  ddee  iinntteerreess  llooccaall  ddiinn  RRăăccaarrii  

  

Autorităţile din Răcari şi-au propus un pro-
gram ambiţios pentru reabilitarea şi modernizarea dru-
murilor locale. Marius Caraveţeanu, primarul oraşului, 
a precizat că sunt exploatate toate oportunităţile, lu-
crările urmând să fie realizate cu fonduri guverna-
mentale, cu bani europeni şi în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Dâmboviţa. 

Au fost reluate lucrările la DC 43 A Răcari – 
Butimanu, ce va deveni o legătură rutieră viabilă între 
DN 72 şi DN 1 A. Din partea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost obţinut aviz favorabil 
pentru modernizarea a 8 km dintre cele mai traficate 
drumuri locale, prin Programul Naţional de Dezvoltare 
a Infrastructurii Rurale. Marius Caraveţeanu a mai 
amintit de asfaltarea a 7 km de drumuri de importanţă 
agricolă, prin Măsura 125 a PNDR şi de reabilitare a 
drumului judeţean ce străbate satele Mavrodin şi 
Săbieşti.                                             (Adrian Năstase)  

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..ddaammbboovviitteeaannuull..ccoomm//aa//44336633//--rr%%CC44%%8833ccaarrii----pprrooiieeccttee--ppeennttrruu--

rreeaabbiilliittaarreeaa--ddrruummuurriilloorr--ddee--iinntteerreess--llooccaall--..hhttmmll        
  

            ◊◊        
  
  

BBaallttaa  CCoommaannaa  vvaa  ffii  rreeccoonnssttrruuiittăă  
eeccoollooggiicc  

La sfârşitul lunii aprilie, la Comana a avut loc 
seminarul „Ziua Pământului”, în cadrul căruia a fost 
prezentat proiectul „Reconstrucţia Ecologică a Bălţii 
Comana – Judeţul Giurgiu”, ce are ca obiectiv general 
conservarea diversităţii biologice, a habitatelor natu-
rale, a speciilor de floră şi faună din Balta Comana. A-
ceasta face parte din Parcul Natural Comana, având o 
suprafaţă de 1,180 ha şi este un lac eutrofic situat în 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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aria de protecţie specială avifaunistică. Partenerii 
proiectului sunt Administraţia Parcului Natural Coma-
na şi Consiliul Local Comana. Prin această investiţie 
se urmăreşte execuţia unui dig-foraj pentru a se 
obţine o cotă de retenţie permanentă a bălţii Comana 
de - 44,00 mdMB, amenajarea specifică a activităţilor 
de pe malul lacului, respectiv alei pietonale, pasarele 
şi indicatoare de semnalizare, dezvoltarea unei reţele 
de observatoare ornitologice şi implementarea unui 
sistem de monitorizare a speciilor de păsări şi a 
factorilor de mediu. Valoarea totală a proiectului este 
de 7,5 milioane de lei, din care 6, 2 milioane reprezin-
tă finanţare nerambursabilă din Fondul European de 
Dezvoltare Regională. Durata proiectului este de 24 
de luni.                                               (Simona Rugină) 
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..ssaappttaammaannaaggiiuurrggiiuuvveeaannaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp//ssoocciiaall--
eeccoonnoommiicc//22664499--bbaallttaa--ccoommaannaa--vvaa--ffii--rreeccoonnssttrruuiittaa--eeccoollooggiicc  
  

◊◊  
  

  
PPrrooiieecctt  ddee  pprroommoovvaarree  aa  ttuurriissmmuulluuii  îînn  

ssttaaţţiiuunneeaa  AAmmaarraa  
 

 Lacul Amara şi nămolul de aici, dar şi alte 
resurse turistice şi componente ale mediului natu-
ral, de climă, floră şi faună specifice lacului vor fi 
promovate, timp de doi ani, prin intermediul unui 
proiect finanţat de UE, prin Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013, în valoare de 838.219 lei. 

         Primarul oraşului 
Amara, Victor Moraru, a 
declarat, într-o conferin-
ţă de presă, că proiectul 
„Amara – izvor de sănă-
tate, tărâm de recreere“ 
este foarte important a-

tât pentru staţiune, cât şi pentru judeţ, în condiţiile în 
care competiţia în turism este mare. „Este singura 
staţiune din Ialomiţa, iar Amara avea nevoie de un 
proiect prin care să promoveze calităţile deosebite pe 
care le are lacul Amara şi nămolul de aici. Este recu-
noscut faptul că Amara a fost una dintre staţiunile 
foarte bine cotate la nivel naţional. Acest proiect nu 
face altceva decât să transmită turiştilor şi operatorilor 
din turism că Amara există, că Amara poate să fie lo-
cul unde să-şi găsească momentele de relaxare şi, 
bineînţeles, deosebit de important, şi de tratament”, a 
susţinut edilul.  

Potrivit primarului, anual vor fi organizate eve-
nimente de promovare a turismului în această zonă, 
printre care un festival al nămolului, al clătitelor sau 
festivalul Amara – agrement şi turism balnear, care 
vor fi bugetate prin proiect. 

Oraşul Amara va participa şi la două târguri 
naţionale, anuale, de turism, respectiv Târgul de tu-
rism Bucureşti şi la Bursa naţională de turism balnear 
de la Braşov pentru a promova produsele turistice. 
  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////sseemmnnaall..eeuu//??pp==1166997788  

  
  

  
  

SS--aauu  sseemmnnaatt  ccoonnttrraacctteellee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ppeennttrruu  
„„DDrruummuull  VViinnuulluuii””  şşii  „„DDrruummuull  FFrruucctteelloorr””  

  

Contractele de finanţare pentru proiectele de 
promovare turistică „Drumul Vinului” şi „Drumul 
Fructelor” au fost semnate la Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, a anunţat preşedintele 
Consiliului Judeţean Prahova, domnul Mircea Cosma. 
Proiectele au o valoare de 999.817,84 lei, respectiv 
967.993,60 lei, iar finanţarea acestora este asigurată 
prin intermediul Programului Operaţional Regional, 
Axa prioritară 5. 

„Drumul 
Vinului” este cel 
mai vechi pro-
iect de acest 
gen promovat 
de CJ Prahova, 
fiind unul dintre 
cele trei dru-
muri ce traver-
sează judeţul 
Prahova de la est la vest, alături de „Drumul Fructelor” 
şi cel al „Voievozilor”.  

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pphh--oonnlliinnee..rroo//aaccttuuaalliittaattee//iitteemm//55556677--ddrruummuull--vviinnuulluuii--
ssii--ddrruummuull--ffrruucctteelloorr--ssee--aapprrooppiiee--ddee--ffiinnaannttaarreeaa--eeuurrooppeeaannaa 

  

◊◊  
  

  
FFiinnaannţţaarree  nneerraammbbuurrssaabbiillăă  ppeennttrruu  rreedduucceerreeaa  

ppoolluuăărriiii  ccuu  nniittrraaţţii  îînn  TTeelleeoorrmmaann 

Consiliul Judeţean Teleorman s-a asociat cu 
Consiliul Local Graţia pentru implementarea proiec-
tului „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, finanţat 
în cea mai mare parte din fonduri de la Banca Mon-
dială. Vicepreşedintele CJ Teleorman, Ilie Bălan, a 
declarat că la Graţia se va realiza o platformă de de-
pozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşe-
urilor menajere, comuna fiind singura din judeţ selec-
ţionată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
ca zonă vulnerabilă la poluarea cu nitraţi. 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă 
reducerea deversării de nutrienţi în corpurile de apă şi 
schimbarea comportamentului populaţiei. De aceea, 
CJ Teleorman şi Consiliul Local Graţia vor demara ac-
ţiuni de ecologizare la gospodăriile sătenilor, vor pro-
mova bunele practici agricole şi vor conştientiza fer-
mierii şi populaţia, în general, privind necesitatea ma-
nagementului gunoiului de grajd. Din valoarea totală a 
proiectului, de 328.500 de euro, fondurile nerambur-
sabile depăşesc 311.000 de euro, contribuţia finan-
ciară a CJ Teleorman fiind de peste 14.600 de euro, 
iar a Consiliului Local Graţia de circa 2.400 de euro. 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ffiinnaannttaarree..rroo//ssttiirree--1177229922--PPrraahhoovvaa__--ss__aauu--sseemmnnaatt--
ccoonnttrraacctteellee--ddee--ffiinnaannttaarree--ppeennttrruu--DDrruummuull--VViinnuulluuii--ssii--DDrruummuull--FFrruucctteelloorr..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 

DDaattee   CC oo nntt aacc tt   AAgg eenn ţţ ii aa   ppee nntt rruu   DD eezz vvoo ll tt aa rree   RReegg iioo nnaa ll ăă   SSuudd   MMuunntteenn ii aa   

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunn iiccaarree 
  

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU 
Diana NEAGU   

Alexandra GHERASIM  
Liviu Georgian OLTENACU  

Mădălina CILIBEANU 
Alexandru VOINESCU 

 

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

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 

Data publicării: 10 mai 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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