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Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă 
din Teleorman - modernizat cu 

echipamente finanţate din Regio! 
 

 

Vineri, 3 iunie, judeţul Teleorman a 
intrat în posesia 
unui modern cen-
tru mobil de co-
mandă  şi control, 
achiziţionat cu 
fonduri Regio. Re-
cepţia echipa-
mentului a avut 
loc la Alexandria, 
în cadrul unui e-
veniment la care 
au participat: re-
prezentantul Aso-

ciaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, domnul  
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AArrggeeşş:: 20 milioane de euro pentru managementul 
deşeurilor din Argeş 
 
 

CCăăllăărraaşşii:: Primăria Ciocăneşti dezvoltă relaţii 
puternice cu localităţi apropiate din Bulgaria 
 
 

DDââmmbboovviiţţaa:: Grupul austriac Vamed va reabilita 
Spitalul Judeţean Dâmboviţa pentru 14 milioane 
de euro 
 
 

GGiiuurrggiiuu:: Proiect de eficienţă administrativă, 
implementat în Giurgiu 
 
 

IIaalloommiiţţaa:: Investiţie de aproximativ 10 milioane 
de euro, la Combinatul Chimic Amonil Slobozia 
 
 

PPrraahhoovvaa::  40 de grădiniţe şi creşe vor fi construite 
în Prahova, prin PNDI 
 
 

TTeelleeoorrmmaann:: Teleormanul, reprezentat la Simpozionul 
internaţional pe probleme de mediu de la Hanovra 

 
 

  

 
  

 

 
  

 

preşedinte Liviu Nicolae Dragnea, directorul 
ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, membri ai 
echipei de implementare a proiectului şi 
angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgență „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman. 

 

În prima jumătate a anului trecut, la 
nivelul regiunii noastre, s-a constituit ADI 
„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, care 
are ca obiectiv accesarea de fonduri euro-
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pene nerambursabile din Regio pentru dota-
rea cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru situaţii de urgenţă de la nivelul celor 
şapte judeţe ale regiunii noastre (Argeş, 
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Pra-
hova şi Teleorman).  

 

„Centrul mobil de comandă şi control 
a putut fi a-
chiziţionat dato-
rită implemen-
tării proiectu-
lui „Achiziție 
echipamente 
specifice pen-
tru îmbunătă-
ţirea 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”. Iniţiativa celor şapte Consilii ju-
deţene este un exemplu de colaborare la ni-
vel regional şi sperăm ca acest exemplu să fie 
repetat.”, a declarat domnul Liviu Nicolae 
Dragnea, preşedintele Consiliului pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia. 

 

Contractul de finanţare, unde Asocia-
ţia este beneficiar, are o valoarea totală de 
49.995.241,98 lei, din care valoarea totală 
eligibilă este de 41.995.808,38 lei (asistenţa 
financiară nerambursabilă solicitată: 
41.155.892,21 lei; contribuţie beneficiar: 
839.916,17 lei).  

 

Cu sprijinul fondurilor nerambursabile 
Regio, aferente Domeniului major de inter-
venție 3.3 „Îmbunătățirea  dotării cu echipa-
mente a bazelor operaționale pentru situații 
de urgenţă”, va creşte calitatea serviciilor pen-
tru siguranţa publică şi a asistenţei medicale 
în situaţii de urgenţă şi dezastre majore. 
   

Până în prezent, în cadrul proiectului 
au fost achiziţionate trei autospeciale de 
cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, 
radiologic) ce au fost repartizate în judeţele 
Argeş, Ialomiţa şi Teleorman, şi un centru 
mobil de comandă şi control, repartizat ju-
deţului Teleorman. Până la finalizarea pro-
iectului vor mai fi achiziţionate: 21 de auto-
speciale pentru lucrul cu apă şi spumă de 
capacitate mare, 14 autospeciale pentru lucrul 
cu apă şi spumă de capacitate medie, o au-
tospecială pentru intervenții la accidente co-
lective, şapte autospeciale pentru descar-
cerări grele şi 20 de ambulanţe de tip B2. 
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Cursuri de Competențe Antreprenoriale 
pentru mediul rural din regiunea Sud Muntenia 

 
 

Asociația Comunelor din România și 
partenerul său Structural ConsultingTM Group 
implementează proiectul „Comuna, promotor 
al dezvoltării spiritului antreprenorial în me-
diul rural”, cofinanțat din Fondul Social Euro-
pean, prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 

 

În cadrul acestui proiect se organizează 
în perioada mai 2011 – februarie 2012 un nu-
măr de 20 de cursuri de specializare în „Com-
petențe Antreprenoriale”, câte unul pentru 
două județe adiacente.  

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud 
Muntenia, în perioada 5 – 10 iunie, la Giurgiu a 
avut loc cel de-al treilea curs interjudețean 
de Competențe Antreprenoriale. La curs au 
participat manageri, angajați și șomeri din ju-
dețele Giurgiu, Teleorman și Prahova. 

Urmă-
torul curs ce 
se va organi-
za la nivelul 
regiunii noas-
tre va avea 
loc în munici-
piul Târgoviş-
te în perioa-
da 12 – 17 iu-

nie. Organizatorii vor selecta 15 persoane, cu 
domiciliul stabil sau reşedinţa în judeţul Dâm-
boviţa sau Prahova. Cursul va avea o durată 
de şase zile, din care cinci zile activităţi de 
predare, timp de opt ore pe zi, iar a şasea zi 
va fi dedicată examinării participanţilor.  

 
Premergător acestor cursuri se vor mai 

organiza în unele comune ale fiecărui judeţ şi 
campanii de promovare şi conştientizare pen-
tru promovarea în mediul rural atât a cur-
surilor menţionate, cât şi a spiritului antre-
prenorial ca singură cale sustenabilă de dez-
voltare comunitară. 

 
 

   

Elevii călărăşeni vor reprezenta judeţul 
în cadrul proiectului „Tineretul Implicat 

în Activităţi de Protecţie a Mediului” 
 

 

20 de elevi din Călăraşi au fost se-
lectaţi de către Asociaţia Română pentru 
Cultură, Educaţie şi Sport să reprezinte jude-
ţul în cadrul proiectului „Tineretul Implicat în 
Activităţi de Protecţie a Mediului”, finanţat 
de Ministerul Mediului şi Pădurilor – Adminis-
traţia Fondului pentru Mediu, prin Programul 
vizând educaţia şi conştientizarea publicului 
privind protecţia mediului. 

Astfel, în perioada 21 – 24 iulie, afe-
rentă euro-regiunii Sud Muntenia, profesorul 
voluntar, doamna Petruţa Berbecel, împreună 
cu cei 20 de elevi călărăşeni vor participa la 
acest program de educare şi conştientizare re-
feritor la importanţa protecţiei mediului, la 
Sâmbăta de Sus din judeţul Braşov. 

 

Implementarea proiectului se va realiza 
în perioada iulie – septembrie a.c., la care vor 
fi implicaţi aproximativ 1.300 de elevi şi stu-
denţi (opt serii cu 162 de elevi şi studenţi din 
fiecare euro-regiune), la care se adaugă in-
structorii şi voluntarii ARCES.  
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Fonduri nerambursabile Regio 
pentru dezvoltarea infrastructurii 

municipiului Câmpulung 
 

 

 La începutul săptămânii trecute, mu-
nicipiul Câmpulung din judeţul Argeş a de-
venit beneficiarul a două noi contracte de 
finanţare din Regio – Programul Operaţional 
Regional 2007 - 2013, ce vizează reabilita-
rea infrastructurii educaţionale şi dezvolta-
rea infrastructurii turistice. 

Astfel, Unitatea Administrativ-Terito-
rială municipiul Câmpulung a obţinut fonduri 
nerambursabile Regio pentru proiectul „Re-
abilitare Colegiul Naţional Dinicu Golescu” 
în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii edu-
caţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”. Valoarea totală a investiţiei este 
de 3.681.668,59 lei, din care valoarea 
totală eligibilă este de 2.727.722,54 lei 
(fonduri FEDR: 2.318.564,16 lei; fonduri 
bugetul naţional: 354.603,93 lei; cofi-
nanţare eligibilă beneficiar: 54.554,45 lei). 
Durata de implementare a proiectului este 
de 12 luni. Cu ajutorul fondurilor nerambur-
sabile Regio se va reabilita Colegiul Naţional 
„Dinicu Golescu”, cu scopul asigurării unor 
condiţii optime de desfăşurare a actului di-
dactic pentru elevi, în condiţiile egalităţii 
de şanse pentru toate grupurile defavorizate 
şi prevenirii marginalizării acestora. 

 

Cel de-al doilea proiect pentru care 
municipiul Câmpulung a primit asistenţă ne-
rambursabilă din Regio, Axa prioritară 5 
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turis-
mului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a pa-
trimoniului cultural, crearea şi moderniza-
rea infrastructurilor conexe” vizează „Dez-
voltarea infrastructurii turistice a Munici-
piului Câmpulung prin reabilitarea zonei 
istorice şi de agrement complex – Parc 
Kretzulescu”.  

Valoarea totală a investiţiei este de 
64.303.285,42 lei, din care valoarea eligi-
bilă a acesteia este de 47.144.765,71 lei 
(fonduri nerambursabile FEDR: 40.073.050,85 
lei; valoare eligibilă nerambursabilă buget 
naţional: 6.128.819,55 lei; cofinanţare eli-
gibilă beneficiar: 942.895,31 lei). Durata de 
implementare a proiectului este de 30 de 
luni. Proiectul propune dezvoltarea durabilă 
a turismului în Câmpulung, printr-un proces 
amplu de restaurare a clădirii existente care 
a aparţinut Băilor din Parcul Kretzulescu, 
precum şi reamenajarea traseului turistic de 
promenadă, ce leagă acest parc de Grădina 
Publică „Merci”. Obiectivele cu potenţial tu-
ristic din cadrul proiectului propus pentru fi-
nanţare fac parte din situl urban „Oraşul tu-
ristic Câmpulung”, declarat monument isto-
ric clasa A, inclus în Lista monumentelor 
istorice.  
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Conferinţa internaţională „Challenges and 
Performance of Post Socialist Tourism in 
Central Eastern European Countries” 

 
 

 

În perioada 26 - 27 mai s-a desfăşurat, 
la Bucureşti, 
conferinţa in-
ternaţională 
„Challenges 

and Perfor-
mance of Post 
Socialist Tou-
rism in Cen-
tral Eastern 

European 
Countries”, organizată de Departamentul de 
Geografie Umană şi Economică din cadrul 
Facultăţii de Geografie a Universităţii Bucu-
reşti, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

În cadrul evenimentului au fost 
analizate atât transformările destinaţiilor 
turistice consacrate în perioada comunistă, 
cât şi restructurarea şi diversificarea formelor 
turismului social de masă. 

 

 

 
Ast-

fel, partici-
panţii au a-
bordat su-
biecte re-
feritoare 
la: pieţele 
turistice 
emergente; restructurarea în sectoarele tu-
rismului intern şi internaţional, în industria 
turistică şi a ospitalităţii; identitatea turistică 
nouă pentru destinaţiile vechi (prin evi-
denţierea experienţei unor state foste co-
muniste în dezvoltarea unor brand-uri sau 
identităţi turistice locale/regionale/naţiona-
le); dimensiunea educaţională duală a tu-
rismului (atât cea formală, instituţională şi or-
ganizată, cât şi cea non-formală, generată de 
funcţia educaţională a turismului rezultată din 
experienţa personală). 

Conferinţa internaţională „Challenges and 
Performance of Post Socialist Tourism in Cen-
tral Eastern European Countries” a reunit cerce-
tători ştiinţifici din România şi din alte state 
central şi est-europene, personalităţi de marcă 
în domeniu şi un important număr de partici-
panţi din mediul academic, universitar, dar şi 
din sectoare cheie ale industriei turistice. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–   7 IUNIE 2011 –  
 

 

Până în data de 7 iunie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 867 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 146 de 
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 1.586.054.201,04 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 şase cereri de finanţare, din care: o cerere de finanţare se 
află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, trei 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 29,42 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 

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 Municipiul   
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prevenirii criminalităţii în municipiul Alexandria 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: 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. 
 

**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..  

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 

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 Jud. Prahova şi 

UAT Jud. 
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 
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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 

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 
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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: 33 de contracte de finanţare sunt semnate, 62 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 

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 
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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 

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 

33 Reabilitare Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” Municipiul Câmpulung 3.681.668,59 2.673.168,09 

TOTAL  - lei - 216.437.650,36 165.861.629,15 

 
 
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 aplicant, patru proiecte au fost respinse, trei contracte de 
finanţare au fost semnate, un proiect se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, nouă 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 
 

3 
 

Centru de dezvoltare a afacerilor 
SC SANVA CONSTRUCT 
SRL mun. Alexandria 

4.964.564,33 2.634.702,59 

TOTAL  - lei - 70.745.662,82 29.014.564,22 
 
 

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. 
 
 

Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 milioane de euro 
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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: 38 de proiecte au fost 
respinse, iar 23 de proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate 33 de contracte de 
finanţare, 119 proiecte se află în etapa de contractare, 125 se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 128 de 

proiecte sunt în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 69,36 milioane de euro, din 

care 22,63 milioane de 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.  
 

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                    Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

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 

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 

18 
Dezvoltarea şi consolidarea societăţii SC FIX 
TOUR SRL prin modernizarea activităţilor din 
domeniul turismului  

SC FIX TOUR SRL 189.227,77 152.603,04 

19 
Modernizarea şi diversificarea producţiei în 
domeniul reciclării DEEE 

SC GREEN TRONICS SRL 1.463.200,00 840.000,00 

20 Extindere portofoliu de servicii şi activităţi SC SINERGY SRL 715.356,00 576.900,00 
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suport pentru implementare birou digital 

21 
Extinderea activităţii SC J.B.E. MANAGEMENT 
CONSULTANCY AND INVEST SRL 

SC J.B.E. MANAGEMENT 
CONSULTANCY AND INVEST SRL 

1.128.665,39 858.000,00 

22 
Creşterea competitivităţii economice a SC 
BRIHAMED SRL prin achiziţia de aparatură 
performantă 

SC BRIHAMED SRL 329.469,86 265.701,50 

23 

Armonizarea cu standardele Uniunii Europene 
a serviciilor de radiologie dentară prin 
creşterea competitivităţii, introducerea de 
servicii noi şi retehnologizare 

SC AS. F. Trandafirescu SRL 329.840,00 266.000,00 

24 Producţie sisteme de compartimentare SC MAUSMANN CONSULTING SRL 1.057.100,00 852.500,00 

25 
Diversificarea activităţii societăţii SC CARTEL 
SRL, prin demararea activităţilor de producţie SC CARTEL SRL 1.189.292,97 858.000,00 

26 
Modernizarea firmei  SC EUROTEHNIC 
INDUSTRIES SRL, prin achiziţia de utilaje şi 
echipamente tehnologice noi 

SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL 1.111.201,67 858.000,00 

27 
Adaptarea serviciilor turistice la tendinţele 
pieţei actuale 

SC GROUP G4 PROMOTION SRL 149.773,91 116.492,67 

28 

Modernizarea, extinderea şi dezvoltarea 
sustenabilă a firmei LAST TIME STUDIO S.R.L. 
prin achiziţionarea de echipamente şi 
programe informatice necesare realizării 
activităţii de post-producţie cinematografică, 
video şi de televiziune 

SC LAST TIME STUDIO SRL 613.676,00 489.400,00 

29 Dotare spaţiu întreţinere corporală S.C. BYAMAX GROUP S.R.L. 1.055.752,12 827.468,00 

30 
Achiziţie echipamente pentru întreţinere şi 
reparaţii autovehicule 

SC AMRO AUTO SRL 486.835,16 342.835,00 

31 
Investiţii în lansarea unui nou produs tip data 
center pentru dezvoltarea microîntreprinderii 
din mediul urban Club Info SRL 

SC CLUB INFO SRL 1.057.727,03 853.005,67 

32 
Creşterea competitivităţii pentru activitatea 
de producţie confecţii metalice prin tehnologii 
noi 

SC ELCRIS SRL 1.526.097,95 858.000,00 

33 
Modernizarea editurii „Gimnasium” pentru 
creşterea accesului la o carte de calitate 

SC GIMNASIUM SRL 792.124,40 634.010,00 

TOTAL  - lei - 32.637.530,7 22.364.011,75 
 

AXA PRIORITARĂ 5: Dezvoltarea durabilă 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, 10 contracte de finanţare au fost semnate, două 
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. 
 

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  

oorraa  1122::0000..  
  

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 

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 
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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 

10 
Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului 
Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de 
agrement Complex Parc Kretzulescu 

Municipiul Câmpulung 64.303.285,42 46.201.870,40 

TOTAL  - lei - 175.048.390,77 130.555.151,48 
 
 

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. 

  

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

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: 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. 

 
 

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

http://www.turism.gov.ro/
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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2200  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo  ppeennttrruu  mmaannaaggeemmeennttuull  

ddeeşşeeuurriilloorr  ddiinn  AArrggeeşş  
  

Consiliul Judeţean Argeş, prin ADI SERVSAL 
Argeş, a obţinut apro-
barea finanţării celei de-
a doua faze a proiec-
tului „Managementul in-
tegrat al deşeurilor soli-
de din judeţul Argeş”, în 
cadrul Programului O-
peraţional Sectorial ME-
DIU - Axa prioritară 2 
„Dezvoltarea sistemelor 
de management integrat 
al deşeurilor şi siturilor 
contaminate istoric”. 

Valoarea totală a proiectului este de 20.325.386 
de euro, fără TVA, din care: 14.838.182 de euro – 
finanţare din Fondul European de Dezvoltare; 
3.338.591 de euro - de la Bugetul de Stat; 370.955 de 
euro - contribuţia locală de 2%; 1.777.658 de euro – 
contribuţia proprie a CJ Argeş. 

Durata de implementare a proiectului este de 
48 de luni de la data semnării contractului de finanţa-
re. Principalele lucrări ce vor fi realizate în cea de-a 
doua fază a proiectului „Managementul integrat al de-
şeurilor solide din judeţul Argeş” sunt: închiderea De-
pozitului Curtea de Argeş şi realizarea Staţiei de Tran-
sfer; desfiinţarea Depozitului de la Costeşti şi reali-
zarea Staţiei de Transfer; realizarea Celulei 2 din ca-
drul Depozitului Ecologic Regional Albota; crearea in-
frastructurii necesare pentru pre-colectare şi colectare 
a deşeurilor în zona de implementare a proiectului - 
localităţile aferente etapei a II-a. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..gghhiidduullooccaattaarruulluuii..rroo//pprreessss__ddeettaaiillss//2200--mmiilliiooaannee--eeuurroo--

ppeennttrruu--mmaannaaggeemmeennttuull--ddeesseeuurriilloorr--ddiinn--AArrggeess--3344..hhttmmll  

  

      ◊◊  
  

  

PPrriimmăărriiaa  CCiiooccăănneeşşttii  ddeezzvvoollttăă  rreellaaţţiiii  ppuutteerrnniiccee  

ccuu  llooccaalliittăăţţii  aapprrooppiiaattee  ddiinn  BBuullggaarriiaa  
  

Din luna iunie a anului trecut, în calitatea lor 
de beneficiari ai Programului de Cooperare Transfron-
talieră România - Bulgaria 2007 - 2013, Primăria Ciocă-
neşti, lider de proiect, şi Asociaţia de Cooperare 
Transfrontalieră şi Dezvoltare „Dunărea Dobrogeană” 
din Silistra, partener al proiectului, implementează 
proiectul „Pământ Comun: Coeziunea comunităţilor 
rurale prin schimburi culturale, meşteşugăreşti şi spor-
tive”. Reamintim că lansarea oficială a proiectului a   

 
avut loc la începutul lui septembrie 2010, la Ciocă-
neşti, şi la sfârşitul aceleiaşi luni la Silistra. În zilele de 
10 şi 11 decembrie 2010, localitatea Alfatar din Bul-
garia a fost gazda primului eveniment de amploare or-
ganizat în cadrul proiectului denumit sugestiv „Săr-
bători, veşminte şi bucătărie din zona noastră”. A ur-
mat apoi „Festivalul caisului”, organizat de liderul de 
proiect la Ciocăneşti, în zilele de 26 - 27 martie 2011. 
Acesta a fost primul festival al caisului, iar începând 
cu 2011 Primăria Ciocăneşti intenţionează să îl orga-
nizeze anual. Sitovo, Bulgaria, a fost următoarea loca-
litate unde a avut loc un eveniment dedicat îndeosebi 
copiilor „Lumea mea în culori şi cântece”, desfăşurat 
în perioada 15 - 16 aprilie 2011.  

 

 

Următorul eveniment s-a desfăşurat în loca-
litatea Kainardzha, Bulgaria, fiind dedicat sportului, şi 
s-a numit simplu „Tineri inspiraţi de sport”. În următoarea 
perioadă se va organiza o conferinţă la Ciocăneşti, cu 
titlul „Ne simţim mai apropiaţi”, pentru prezentarea 
rezultatelor proiectului.                          (Elena MITACHE) 
                      

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//pprriimmaarriiaa--cciiooccaanneessttii--ddeezzvvoollttaa--rreellaattiiii--ppuutteerrnniiccee--

ccuu--llooccaalliittaattii--aapprrooppiiaattee--ddiinn--bbuullggaarriiaa  

◊◊  
  

  

GGrruuppuull  aauussttrriiaacc  VVaammeedd  vvaa  rreeaabbiilliittaa  SSppiittaalluull  

JJuuddeeţţeeaann  DDââmmbboovviiţţaa  ppeennttrruu  1144  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo  
  

Grupul austriac Vamed va realiza lucrări de 
reabilitare a Spitalului Judeţean Dâmboviţa în baza 
unui contract de 58,5 milioane de lei (14,1 milioane de 
euro), fără TVA. Contractul, ce prevede reabilitarea 
spitalului, organizarea de şantier, probe tehnologice şi 
dotări specifice infrastructurii de sănătate, a fost atri-
buit în data de 22 aprilie de Consiliul Judeţean Dâm-
boviţa companiei Vamed. 

Câştigătorul a fost selectat în urma unei li-
citaţii deschise, iar criteriile de atribuire au fost preţul 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   

JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    
JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    
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(60%) şi oferta tehnică (40%). Lucrările pot fi subcon-
tracte în proporţie de 7%. Proiectul de reabilitare şi 
modernizare a spitalului este finanţat prin Programul 
Operaţional Regional. 

Vamed a câştigat anul trecut în România con-
tracte de modernizare şi renovare pentru trei spitale, 
conform informaţiilor prezentate în raportul financiar. 

  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..ggaanndduull..iinnffoo//nneewwss//ggrruuppuull--aauussttrriiaacc--vvaammeedd--vvaa--rreeaabbiilliittaa--ssppiittaalluull--

jjuuddeetteeaann--ddaammbboovviittaa--ppeennttrruu--1144--mmiilliiooaannee--eeuurroo--88229933887788        
  

◊◊  
  

  

  

PPrrooiieecctt  ddee  eeffiicciieennţţăă  aaddmmiinniissttrraattiivvăă,,  

iimmpplleemmeennttaatt  îînn  GGiiuurrggiiuu  
  

44 de primării din Giurgiu, spitalele de interes 
judeţean şi instituţiile aflate în subordinea Consiliului 
judeţean sunt beneficiarele unui proiect iniţiat de CJ, 
privind eficienţa administrativă. CJ Giurgiu finalizează, 
după 12 luni, un proiect de eficienţă administrativă prin 
e-Comunicare, proiectul ce a fost implementat în par-
teneriat cu Instituţia prefectului şi cofinanţat din Fondul 
Social European, prin Programul Operaţional de Dez-
voltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013. În ca-
drul acestui proiect au fost instruiţi o sută de utilizatori 
în vederea utilizării semnăturii electronice şi 160 de 
utilizatori pentru utilizarea căsuţelor de e-mail securizat. 
Totodată, prin acest proiect, în valoare de 1,1 milioane 
de lei, au fost achiziţionate calculatoare, imprimante, 
afişe, pliante şi un sistem de e-Comunicare pentru 
îmbunătăţirea gradului de performanţă a managemen-
tului şi eficientizarea serviciilor publice atât pentru in-
stituţii, cât şi pentru cetăţenii judeţului. 
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IInnvveessttiiţţiiee  ddee  aapprrooxxiimmaattiivv  1100  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo,,    

llaa  CCoommbbiinnaattuull  CChhiimmiicc  AAmmoonniill  SSlloobboozziiaa  
 

Proiectul, derulat pe platforma Combinatului 
Chimic Amonil, presupune o investiţie de aproximativ 
10 milioane de euro. Ideea a prins contur în 2008, 
când Amonil a contractat un împrumut de peste şase 
milioane de euro de la InterAgro, pentru achiziționarea 
a două grupuri de cogenerare a energiei electrice și 
termice, cu compresoare de gaz aferente. Un an mai 
târziu au fost demarate și lucrările la instalația de co-
generare. În momentul punerii în funcțiune, centrala 
va avea o putere de 34 Mw, energie ce va fi folosită 
pentru alimentarea consumatorilor de pe platforma 
Combinatului Amonil, iar energia termică va fi folosită 
în procesele tehnologice. 
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4400  ddee  ggrrăăddiinniiţţee  şşii  ccrreeşşee  vvoorr  ffii  ccoonnssttrruuiittee  

  îînn  PPrraahhoovvaa,,  pprriinn  PPNNDDII  

La nivelul judeţului Prahova vor fi construite 
25 de grădiniţe şi 15 creşe din fonduri alocate prin 
Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI). Cele 25 de grădiniţe vor avea în total o 
capacitate de 1.750 de locuri, în vreme ce numărul 
locurilor din creşe va fi de 855.  

Pentru acest proiect sunt alocate fonduri ce 
însumează 850 de milioane de lei. Proiectele prevăd 
trei tipuri de module. Construirea creşelor şi a grădini-
ţelor pentru o grupă va costa 540.000 de lei, pentru 
două grupe costurile pentru construcţii se vor ridica la 
1.300.000 de lei, în vreme ce o construcţie pentru trei 
grupe va costa 1.850.000 de lei.  
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TTeelleeoorrmmaannuull,,  rreepprreezzeennttaatt  llaa  SSiimmppoozziioonnuull  

iinntteerrnnaaţţiioonnaall  ppee  pprroobblleemmee  ddee  mmeeddiiuu  ddee  llaa  HHaannoovvrraa  
  

În perioada 24 – 27 mai, Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului Teleorman, reprezentată de directorul 
executiv Marian Sărdan, a luat parte la lucrările Sim-
pozionului Internaţional în vederea promovării noilor teh-
nologii în domeniul deşeurilor industriale şi al siturilor 
contaminate, ce s-au desfăşurat în regiunea Hanovra 
din Germania. Tematica simpozionului a abordat în prin-
cipal domenii specifice strategiei de gestionare a de-
şeurilor şi tehnologiei utilizate, tratarea mecanică şi bio-
logică a deşeurilor, minimizarea emisiilor şi tratarea. 
Agenda de lucru a simpozionului a inclus şi vizitarea 
Centrului municipal de gestionare a deşeurilor din Ha-
novra, care include un depozit de deşeuri, instalaţia 
de compostare a deşeurilor verzi şi a deşeurilor biolo-
gice rezultate din gospodării, uzina de tratare mecani-
co-biologică constând în echipamente tehnologice de 
recuperare a materialelor, separare mecanică, sorta-
re, compostare şi pasteurizare, precum şi un incine-
rator de deşeuri.  

Manifestarea ştiinţifică respectivă a constituit o 
oportunitate pentru crearea unei perspective durabile 
în domeniul problematicii privind gestiunea deşeurilor, 
în acord cu conceptul de dezvoltare durabilă.  

La Hanovra există unul dintre cele mai perfor-
mante sisteme de reciclare a gunoiului menajer şi a de-
şeurilor casnice. Gunoiul menajer şi deşeurile casnice 
nefolosibile – după tocare şi umectare în instalaţii 
speciale sunt utilizate la producerea biogazului folosit 
de instituţii şi populaţie pentru încălzire şi apă caldă 
menajeră. 
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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 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 IALOMIŢA 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, Piaţa 
Revoluţiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa 
Tel./fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 
 

Biroul Judeţean PRAHOVA 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Prahova, sediul 
Consiliului Judeţean Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova 
Tel./ fax: 0244/595.594 
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro 
 

Biroul Judeţean TELEORMAN 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Teleorman, sediul 
Consiliului Judeţean Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman 
Tel.: 0247/311.201, int. 358 
Fax: 0247/312.494 
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro 

DD aatt ee   CC oo nntt aacc tt   AA gg ee nn ţţ ii aa   ppee nntt rruu   DD eezz vvoo ll tt aa rree   RR eegg iioo nnaa llăă   SS uudd   MM uunntt eenn ii aa   

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunn iiccaarree 
  

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU 
Diana NEAGU   

Alexandra GHERASIM  
Liviu Georgian OLTENACU  

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: 7 iunie 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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