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S-au parafat 16 noi contracte de finanţare Regio!  
  

Mediul de afaceri din Sud Muntenia se 
dezvoltă cu ajutorul fondurilor 

nerambursabile Regio! 
 

 

 În prima jumătate a săptămânii tre-
cute, ADR Sud Muntenia a parafat o nouă 
serie de contracte de finanţare pentru spri-
jinirea dezvoltării microîntreprinderilor din 
regiunea noastră. Astfel, luni s-au semnat 
şase contracte de finanţare, iar miercuri ze-
ce. Cei 16 beneficiari de fonduri nerambur-
sabile au primit finanţare din Regio, Axa pri-
oritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local”, Domeniul major 
de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”.  

În ceea ce priveşte distribuţia fon-
durilor în cadrul regiunii, situaţia se pre-
zintă astfel: 
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AArrggeeşş:: Muzeul Județean Argeş și-a prezentat 
oficial proiectul de promovare 
 
 
 
 

CCăăllăărraaşşii:: Târgul Finanţărilor Europene pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Călăraşi 
 
 
 
 

DDââmmbboovviiţţaa:: Se asfaltează Munţii Bucegi! 
 
 
 
 

GGiiuurrggiiuu:: Depozit ecologic la Frăteşti 
 
 
 
 

IIaalloommiiţţaa:: A fost inaugurat podul peste râul 
Ialomița, la Ciochina 
 
 
 
 

PPrraahhoovvaa::  Proiect de ecologizare la Măneciu - 
„Valea Teleajenului - ECOmunitatea ta! 
 
 
 
 

TTeelleeoorrmmaann:: Teleormanul, parte a proiectului 
pentru conservarea naturii şi utilizarea durabilă 
a resurselor pe cursul Dunării 

 
 

 
  

 
  

 

 
  

 
  

- la nive-
lul judeţului Ar-
geş s-au sem-
nat două con-
tracte de fi-
nanţare, cei 
doi beneficiari 
fiind: SC CLUB 
INFO SRL din 
municipiul Piteşti, ce primeşte fonduri ne-
rambursabile din Regio pentru proiectul „In-
vestiţii în lansarea unui nou produs tip data 
center pentru dezvoltarea microîntreprin-
derii din mediul urban CLUB INFO SRL” (va-
loare totală proiect: 1.057.727,03 lei; fon-
duri FEDR: 853.005,67 lei); SC IULIADENT 
STOMATOLOGIE SRL din municipiul Curtea 
de Argeş, care primeşte asistenţă financiară 
Regio pentru „Îmbunătăţirea calităţii servi-
ciilor de asistenţă stomatologică furnizate 
de SC IULIADENT STOMATOLOGIE SRL” (va-
loare totală proiect: 150,358,68 lei; fonduri 
FEDR: 114.373 de lei). 

 

IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   

SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   
BB uu ll ee tt ii nn   II nn ff oo rr mm aa tt ii vv   nn rr ..   55 33                     

--  66  ––1122  iiuunniiee  22001111  --                                              
 



 

 

www.adrmuntenia.ro                                                       2                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

 

- în judeţul Călăraşi s-a semnat un număr de 
cinci contracte de finanţare, beneficiarii pro-
iectelor fiind: SC Engine Body SRL Călăraşi – 
„Partener pentru siguranţa la drum” (valoare 
totală proiect: 1.198.596,15 lei; valoare to-
tală eligibilă: 966.609,80 lei; fonduri FEDR: 
858.000 de lei); SC PULMO SANA SRL Călăraşi 
– „Modernizare cabinet medical” (valoare 
totală proiect: 709.652 de lei; fonduri FEDR: 
544.700 de lei); SC RETON SRL Călăraşi – 
„Beton de calitate pentru construcţii dura-
bile” (valoare totală proiect: 1.205.913,90 lei; 
valoare totală eligibilă: 972.511,20 lei; fon-
duri FEDR: 858.000 de lei); SC THUGS SRL Ol-
teniţa – „Linie tehnologică de fabricaţie piese 
din material plastic prin injecţie” (valoare to-
tală proiect: 1.139.635,68 lei; fonduri FEDR: 
746.957,04 lei); SC ELCRIS SRL Olteniţa - 
„Creşterea competitivităţii pentru activita-
tea de producţie confecţii metalice prin 
tehnologii noi” (valoare totală proiect: 
1.526.097,95 lei; valoare totală eligibilă: 
1.086.757,71 lei; fonduri FEDR: 858.000 de lei). 
 

 
- în judeţul Dâmboviţa s-au parafat trei con-
tracte de finanţare, ai căror beneficiari sunt: 
SC Centrul Medical PROLIFE SRL Târgovişte – 
„Investiţiile permanente în echipamente mo-
derne la centrul medical PROLIFE SRL – cheia 
oferirii de servicii stomatologice la standarde 
europene” (valoare totală proiect: 961.818,40 
lei; fonduri FEDR: 775.660 de lei); SC 
GIMNASIUM SRL Târgovişte – „Modernizarea 
Editurii Gimnasium – pentru creşterea accesu-
lui la o carte de calitate”  (valoare totală 
proiect: 792.124,40 lei; fonduri FEDR: 634.010  

lei); SC PREPELIŢA SRL Titu – „Creşterea 
competitivităţii SC PREPELIŢA SRL prin achizi-
ţionarea de noi utilaje performante” (valoare 
totală proiect: 1.155.357,60 lei; valoare to-
tală eligibilă: 931.740 de lei; fonduri FEDR: 
858.000 de lei). 

 

- la nivelul judeţului Giurgiu, SC AUTO 
SMART SRL din oraşul Bolintin-Vale a primit 
fonduri nerambursabile Regio pentru proiec-
tul „Înfiinţare service auto Bolintin-Vale, ju-
deţul Giurgiu”. Valoarea totală a investiţiei 
este de 1.625.474,17 lei, din care valoarea to-
tală eligibilă reprezintă 1.247.232,51 lei (fon-
duri Regio: 858.000 de lei). 
- în judeţul Prahova s-au semnat cinci con-
tracte de finanţare, beneficiarii acestora fi-
ind:  SC GAMA Corporation SRL Câmpina – „A-
chiziţie echipamente pentru SC GAMA Cor-
poration SRL” (valoare totală proiect: 
1.156.829,78 lei; fonduri FEDR: 840.600,26 
lei); SC LAST TIME STUDIO  SRL Câmpina – „Mo-
dernizarea, extinderea şi dezvoltarea suste-
nabilă a firmei SC LAST TIME STUDIO SRL” (va-
loare totală proiect: 613.676 de lei; fonduri 
FEDR: 489.400 de lei); SC GOPIN COM SRL din 
sat Bordenii Mari, com. Scorţeni, jud. Prahova 
– „Achiziţie de echipamente necesare 
desfăşurării activităţii de colectare şi epurare 
ape uzate menajere” (valoare totală proiect: 
733.539,76 lei; fonduri FEDR: 591.564,32 lei); 
SC AMRO AUTO SRL Buşteni – „Achiziţie de e-
chipamente pentru întreţinere şi reparaţii au-
tovehicule” (valoare totală proiect: 486.835,16 
lei; fonduri FEDR: 342.835 de lei); SC BYAMAX 
GROUP SRL Ploieşti – „Dotare spaţiu întreţi-
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nere corporală” (valoare totală proiect: 1.055.752,12 
lei; fonduri FEDR: 827.468 lei). 

 

Până în prezent, pe Domeniul major 
de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”, 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 re-
trase de aplicanţi. Până în data de 14 iunie, 
inclusiv, s-au semnat 51 de contracte de fi-
nanţare, 101 proiecte se află în etapa de con-
tractare, 125 se află în etapa de evaluare 
tehnică şi financiară, iar 128 de proiecte sunt 
în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei fi-
nanciare nerambursabile de aproximativ 69,36 
milioane de euro, din care 22,63 mil. euro 
reprezintă valoarea solicitată de proiectele în 
rezervă.  
 

În total, la sediul Agenţiei pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 
867 de proiecte, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Regio - Programul O-
peraţional Regional, Planul Integrat de Dez-
voltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare 
(PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Polului de 
Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de Dez-
voltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până 
în prezent au fost semnate 164 de contracte 
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă so-
licitată de 1.598.186.591,15 lei. 
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Catalogul surselor de finanţare  
- iunie 2011 - 

 

Pentru a 
veni în sprijinul 

partenerilor 
săi, Agenţia 
pentru Dezvol-
tare Regională 
Sud Muntenia, 
prin Direcţia 
Dezvoltare, e-
ditează perio-
dic un Catalog 

al surselor de finanţare nerambursabilă. Scopul 
editării acestei publicaţii este de a veni în spriji-
nul potenţialilor beneficiari de fonduri 

nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care 
doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în 
acest document sunt prezentate oportunităţile 
de finanţare ale celor şapte programe operaţio-
nale ce se derulează în prezent în România, 
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 
2007 – 2013 şi programele de cooperare trans-
frontalieră ce se implementează în zonele de 
graniţă ale ţării.  

 

Fondurile nerambursabile alocate Româ-
niei prin instrumentele specifice perioadei de 
post-aderare la Uniunea Europeană reprezintă o 
imensă oportunitate pentru solicitanţii de fi-
nanţări din majoritatea domeniilor. Astfel, aces-
te fonduri vor finanţa proiecte de infrastruc-
tură de mediu, transport, resurse umane, tu-
rism, egalitate de şanse, IT etc. 
 

Fondurile europene disponibile pentru Ro-
mânia în perioada actuală de programare (2007 
– 2013) sunt: 

 Fondul European pentru Dezvoltare Re-
gională (FEDR) - fond structural ce sprijină re-
giunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de 
investiţii în sectorul productiv, infrastructură, 
educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi IMM–uri; 

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

 Fondul de Coeziune (FC) - instrument fi-
nanciar ce sprijină investiţii în domeniul infra-
structurii de transport şi de mediu; 

 Fondul European Agricol pentru Dezvol-
tare Rurală (FEADR) - finanţează investiţii pen-
tru creşterea competitivităţii în agricultură şi 
silvicultură, protecţia mediului, ameliorarea ca-
lităţii vieţii şi diversificarea activităţilor eco-
nomice în spaţiul rural; 
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 Fondul European pentru Pescuit (FEP) - 
susţine dezvoltarea durabilă a sectorului de 
pescuit şi a zonelor de coastă unde acest sector 
este preponderent. 
 

Totalul fondurilor europene alocate Ro-
mâniei pentru perioada 2007-2013 este de peste 
30 miliarde de euro, din care 19,667 miliarde 
reprezintă fondurile structurale şi de coeziune,  
restul reprezentând alocări financiare pentru 
dezvoltarea sectorului agricol şi a economiei 
rurale. 
 

Pentru oportunităţile de finanţare dispo-
nibile pentru luna iunie 2011, publicaţia poate 
fi accesată pe site-ul Agenţiei, www.adrmunte-
nia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente utile. 

 
 

   

Întrunirea membrilor Comitetului 
Consultativ pentru Dezvoltarea 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

 

- 15 iunie, Bucureşti - 
 

 

 

Agenţia pentru Implementarea Proiec-
telor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M.) va organiza cea de-
a doua şedinţă de lucru a membrilor Comite-
tului Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprin-
derilor Mici şi Mijlocii din anul 2011, ce va a-
vea loc în data de 15 iunie a.c., începând cu 
ora 10:00, la sediul C.N.I.P.M.M.R., camera 95, 
Sala de protocol din strada Walter Mărăcinea-
nu, nr.1-3, etaj 1, sector 1, Bucureşti. 

Re-
uniunea 

are ca prin-
cipală te-

mă de discuţie lansarea spre dezbatere pu-
blică de către Ministerul Economiei, Comer-
ţului şi Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., a 
unui nou Program pentru acordarea unei linii 
de credit, garantată parţial de stat şi cu do-
bândă parţial subvenţionată, ce vizează spri-
jinirea accesului întreprinderilor mici şi mij-
locii la obţinerea de finanţări pentru a suplini 
nevoile de lichiditate pe termen scurt, în ve-
derea desfăşurării activităţii de bază, de-
numit CARDUL KOGĂLNICEANU PENTRU I.M.M. 
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MDRT a încheiat contractul pentru realizarea 
Sistemului Informatic de Evidenţă a 

Turiştilor 
 

 

Ministerul 
Dezvoltării Re-
gionale şi Turis-
mului a semnat, 
la începutul lu-
nii, contractul pen-
tru realizarea Sis-
temului Informa-
tic de Evidenţă a 
Turiştilor. Sistemul reprezintă unul dintre in-
strumentele MDRT de combatere a evaziunii 
fiscale în turism şi va constitui o importantă 
sursă de indicatori statistici în domeniu. 

SC IBM România SRL va realiza proiectarea 
şi implementarea Sistemului Informatic Integrat 
de Evidenţă a Turiştilor. Astfel, IBM va livra com-
ponentele hardware şi software necesare şi va 
presta servicii de analiză, instalare, configura-
re, testare şi dezvoltare a sistemului, precum 
şi servicii de mentenanţă şi instruire a angaja-
ţilor MDRT implicaţi în derularea proiectului. 

Ulterior, unităţile de cazare clasificate 
de pe tot teritoriul României se vor putea în-
scrie în Sistem şi îl vor accesa zilnic, pentru a 
înregistra datele cu privire la evidenţa ocupă-
rii în propria unitate. Sistemul va permite ra-
portarea zilnică, de către fiecare unitate de 
cazare, a numărului de turişti înregistraţi în 
respectiva unitate. În acest fel, MDRT va avea 
la dispoziţie, pentru prima dată, informaţii re-
ale şi actualizate zilnic în acest domeniu. 

Principalele avantaje pe care le confe-
ră Sistemul se referă la: posibilitatea MDRT de 
a compara în timp real situaţia din unităţile de 
cazare cu datele raportate în cadrul sistemului, ce-
ea ce duce la eficientizarea activităţii de control 
şi de combatere a evaziunii fiscale în turism; 
posibilitatea MDRT de a obţine date despre 
evoluţia unor indicatori din sectorul turistic, 
date care pot fi utilizate în fundamentarea vi-
itoarelor decizii sau strategii în domeniu. 

Mai multe detalii despre acest subiect 
puteţi citi accesând următoarea adresă: http:// 
www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-
mdrt?newsID=70&art=482. 

http://www.adrmunte-nia.ro/
http://www.adrmunte-nia.ro/
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SITUAŢIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REG IO 
 

–   14 IUNIE 2011 –  
 

 

Până în data de 14 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 164 de 
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 1.598.186.591,15 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 
prevenirii criminalităţii în municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 

 
3.521.304,71 

 
2.735.271,48 



 

 

www.adrmuntenia.ro                                                       6                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

 

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 
 

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 
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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 
suport pentru implementare birou digital 

SC SINERGY SRL 715.356,00 576.900,00 

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 
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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 
Diversificarea activitatii S.C. BALNICANI 
TRAVEL S.R.L. prin infiintarea unui 
cinematograf 

S.C. BALNICANI TRAVEL S.R.L. 1.057.819,20 757.219,71 

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

31 
Achiziţie echipamente pentru întreţinere şi 
reparaţii autovehicule 

SC AMRO AUTO SRL 486.835,16 342.835,00 

32 
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 

33 
Creşterea competitivităţii pentru activitatea 
de producţie confecţii metalice prin tehnologii 
noi 

SC ELCRIS SRL 1.526.097,95 858.000,00 

34 
Modernizarea editurii „Gimnasium” pentru 
creşterea accesului la o carte de calitate 

SC GIMNASIUM SRL 792.124,40 634.010,00 

35 
Infiintare service auto Bolintin-Vale, judetul 
Giurgiu 

S.C. AUTO SMART S.R.L. 1.625.474,17 858.000,00 

36 
Achizitie echipamente necesare desfasurarii 
activitatii de colectare si epurare ape uzate 

S.C. GOPIN COM S.R.L. 733.539,76 591.564,32 

37 Modernizare cabinet medical S.C. PULMO SANA S.R.L. 709.652,00 544.700,00 

38 

Investiţiile permanente în echipamente 
moderne la Centrul Medical Prolife S.R.L. - 
cheia oferirii de servicii stomatologice la 
standarde europene 

S.C. CENTRUL MEDICAL PROLIFE 
S.R.L. 

961.818,40 775.660,00 

39 Partener pentru siguranţa la drum S.C. ENGINE BODY S.R.L. 1.198.596,15 858.000,00 

40 
Cresterea competitivităţii SC Prepelita S.R.L. 
prin achiziţionarea de noi utilaje performante 

S.C. PREPELITA S.R.L. 1.155.357,00 858.000,00 

41 
Îmbunătăţirea calitatii serivicilor de asistenţă 
stomatologică furnizate de S.C. IULIADENT 
STOMATOLOGIE S.R.L. 

S.C. IULIADENT STOMATOLOGIE 
S.R.L. 

150.358,68 114.373,00 

42 
Linie tehnologică de fabricaţie piese din 
material plastic prin injecţie 

S.C. THUGS S.R.L. 1.139.635,68 746.957,04 

43 Beton de calitate pentru construcţii durabile S.C. RETON S.R.L. 1.205.913,90 858.000,00 

44 
Achiziţie echipamente pentru SC GAMA 
CORPORATION S.R.L.  

S.C. GAMA CORPORATION S.R.L. 1.156.829,78 840.600,26 

45 
Dotarea şi echiparea cabinetului stomatologic 
medical Dental Blue 

S.C. MEDICAL DENTAL BLUE 
S.R.L. 

1.048.561,74 845.614,31 

46 
Modernizare cabinet stomatologic şi 
diversificare de activitate în domeniul medical 
– ANDODENT S.R.L 

S.C ANDODENT S.R.L 341.998,41 230.662,17 

47 
Dezvoltarea si modernizarea activitatii de 
service auto prin achiziţionarea de 
echipamente performante 

S.C. BEBEUS S.R.L. 1.130.969,45 751.607,06 

48 
Dezvoltarea activităţii SC EVOLLO S.R.L. prin 
achiziţia de noi echipamente şi tehnologii şi 
crearea de locuri de muncă 

S.C. EVOLLO S.R.L. 528.846,65 426.489,24 

49 
Modernizarea şi retehnologizarea activităţii de 
construcţii 

S.C.HIDRO OLT S.R.L.  844.474,72 681.028,00 

50 
Investiţie în echipamente de producţie audio-
video 

S.C. PROTON PRODUCTION 
S.R.L. 

664.534,60 535.915,00 

51 
Diversificarea producţiei în cadrul S.C. 
ROOTSOFT SOLUTIONS S.R.L. prin achiziţie 
linie de fabricat ambalaje din carton 

S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS 
S.R.L. 

1.117.321,53 858.000,00 

TOTAL  - lei - 49.409.232,52 34.496.401,86 
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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 

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 
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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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MMuuzzeeuull  JJuuddeețțeeaann  AArrggeeşş  șșii--aa  pprreezzeennttaatt  ooffiicciiaall  

pprrooiieeccttuull  ddee  pprroommoovvaarree  
  

Muzeul Județean Argeș și-a prezentat pro-
iectul prin care își va asigura promovarea pe plan 
național și nu numai. Este vorba despre proiectul 
intitulat „Muzeul Judeţean Argeş - moştenire cul-
turală, istorie şi continuitate”, care va dura 15 luni. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.039.687,92 
lei (valoarea totală eligibilă este de 839.466,00 lei, 
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 
713.546,10 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional este de 109.130,58 lei, iar co-finan-
ţarea eligibilă a beneficiarului este de 16.789,32 lei). 
Obiectivul specific al proiectului îl constituie valorifica-
rea potenţialului turistic al Muzeului Judeţean Argeş, 
prin promovarea identităţii culturale – componentă a 
mediului antropic, în scopul creşterii gradului de atrac-
tivitate, ca destinaţie turistică, a Argeşului. Pentru a o-
feri vizibilitate Muzeului şi pentru a prezenta judeţul 
Argeş ca o destinaţie turistică atractivă atât la nivel re-
gional, cât şi naţional, va fi demarată o campanie de 
promovare, prin mai multe canale specifice. 
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      ◊◊  
  

  

TTâârrgguull  FFiinnaannţţăărriilloorr  EEuurrooppeennee  ppeennttrruu  

AAggrriiccuullttuurrăă  şşii  DDeezzvvoollttaarree  RRuurraallăă  ddiinn  CCăăllăărraaşşii  
  

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit (APDRP) a organizat în perioada 10 - 11 
iunie, în Călăraşi, „Târgul finanţărilor europene pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală”. În cadrul Târgului 
organizat la nivel regional de către APDRP au fost 
prezentate şi s-au putut achiziţiona produse agro-
alimentare şi servicii specifice mediului rural, realizate 
la standarde europene prin proiectele finanţate cu fon-
duri nerambursabile acordate prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013. 

Târgul regional APDRP a adus laolaltă benefi-
ciarii proiectelor finanţate prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit (PNDR) din regiunea de 
Sud - Est a ţării, 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 Credi-
telor pentru IMM şi instituţii bancare reprezentative 
pentru acordarea creditelor bancare solicitanţilor de 
fonduri europene. 
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SSee  aassffaalltteeaazzăă  MMuunnţţiiii  BBuucceeggii!!  
  

Consi-
liile Judeţene 
Dâmboviţa şi 
Prahova s-au 
asociat în ve-
derea moder-
nizării drumu-
lui judeţean ce 
urcă până la 
Babele. Pes-te 
doi ani, turiştii vor putea ajunge 
cu orice tip de maşină în 
zonele Padina-Peştera şi 
Piatra Arsă-Babele. S-au alo-
cat 27 de milioane de lei pentru 
asfaltare, realizare de poduri şi parapeţi de protecţie. 
Autorităţile din Dâmboviţa şi Prahova au ajuns la con-
cluzia că traseul ales pentru modernizare este deo-
sebit de pitoresc şi îi pune pe iubitorii de munte în faţa 
unor peisaje magnifice. Mulţi consideră acest drum a 
fi un nou „Transfăgărăşan”. Calea de acces spre ini-
ma Bucegilor porneşte din DN 71, Bucureşti-Târgo-
vişte-Sinaia, din zona Cota 1000. DJ 713 are o lun-
gime totală de 16 km. Sunt 9 km numai până la inter-
secţia de pe Şaua Dichiului. De aici, turistul are posi-
bilitatea să-şi aleagă traseul. Fie coboară spre Padi-
na-Peştera, fie urcă până la Babele. 
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DDeeppoozziitt  eeccoollooggiicc  llaa  FFrrăătteeşşttii  
  

S.C. „Hidroconstrucţia” S.A. Bucureşti şi S.C. 
„Iridex Grup” S.A. Ilfov sunt cele două firme care se 
vor ocupa de construirea depozitului ecologic de la 
Frăteşti, mult aşteptat atât de autorităţile locale şi 
judeţene, cât şi de locuitorii din Giurgiu. Cele două 
firme din Bucureşti şi Ilfov care vor realiza investiţia au 
preconizat că, până la începutul sezonului rece, 
depozitul va fi gata. 

Fondurile necesare construirii depozitului au 
fost obţinute de Consiliul Judeţean Giurgiu prin câş-
tigarea unui proiect cu finanţare europeană, în valoare 
de 32 de milioane de euro. 

În acest moment, municipiul Giurgiu şi alte 
comune din judeţ sunt nevoite să transporte gunoiul la 
mai mult de 70 de kilometri distanţă. 
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AA  ffoosstt  iinnaauugguurraatt  ppoodduull  ppeessttee  rrââuull  IIaalloommiițțaa,,  

llaa  CCiioocchhiinnaa  
 

La începutul săptămânii trecute a fost inau-
gurat podul peste râ-
ul Ialomița, în zona 
localității Ciochina, 
judeţul Ialomiţa. In-
vestiția a costat a-
proximativ un milion 
de euro, fiind rea-
lizată cu fonduri eu-

ropene nerambursabile, accesate prin Agenţia pentru 
Dezvoltare Sud Muntenia. Podul va face legătura între 
Drumul Național 2 A București – Constanța cu Au-
tostrada Soarelui, prin orașul Lehliu. Podul de la 
Ciochina are 148 de metri, iar constructorul a garantat 
lucrarea pentru 50 de ani. 

Reabilitarea podului peste râul Ialomița, din 
dreptul localității Ciochina, face parte dintr-un proiect 
mai amplu, de consolidare şi modernizare a drumului 
judeţean Ciochina-Orezu-Raşi, început în urmă cu doi 
ani, care are o valoare de aproximativ cinci milioane 
de euro, din care un million a fost alocat pentru 
reconstrucția podului. 
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PPrrooiieecctt  ddee  eeccoollooggiizzaarree  llaa  MMăănneecciiuu  --  

„„VVaalleeaa  TTeelleeaajjeennuulluuii  --  EECCOOmmuunniittaatteeaa  ttaa!!  
  

Organizaţia ViitorPlus a prezentat, săptă-
mâna trecută, 
la Ploieşti, un 
nou proiect pri-
vind ecologiza-
rea zonei Mă-
neciu. Prin „Va-
lea Teleajenu-
lui – ECOmuni-
tatea ta!”, ală-
turi de mai 

mulţi voluntari, asociaţia şi-a propus să res-
ponsabilizeze localnicii şi turiştii din zona Mă-
neciu cu privire la păstrarea curăţeniei, dar şi la 
colectarea selectivă a deşeurilor.  

Prezentarea proiectului „Valea Teleajenului – 
ECOmunitatea ta!” a avut loc la sala de 200 de locuri 
a Palatului Administrativ din Ploieşti. La seminar au 
luat parte atât reprezentanţi ai Consiliului judeţean, 
cât şi autorităţile locale din Măneciu, zonă unde, de   
 
 
 

altfel, va fi derulat proiectul. „Am început cu zona Bu-
cureşti, dar acum am ajuns la şapte proiecte derulate 
în ţară”, a anunţat Teia Gavrilescu, preşedintele Viitor-
Plus. 

Proiectul se desfăşoară cu sprijinul volun-
tarilor: localnici, turişti, angajaţi ai GDF Suez Energy 
România, autorităţi, instituţii locale şi studenţi. În data 
de 11 iunie a avut loc în Măneciu o amplă acţiune de 
strângere a gunoaielor din zonele de agrement. 
Asociaţia ViitorPlus a lansat totodată şi Harta Re-
ciclării pentru Bucureşti şi Ploieşti, instrument ce con-
ţine toate centrele de colectare a deşeurilor reci-
clabile. 
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TTeelleeoorrmmaannuull,,  ppaarrttee  aa  pprrooiieeccttuulluuii  ppeennttrruu  

ccoonnsseerrvvaarreeaa  nnaattuurriiii  şşii  uuttiilliizzaarreeaa  dduurraabbiillăă  aa  

rreessuurrsseelloorr  ppee  ccuurrssuull  DDuunnăărriiii  
  

La începutul săptămânii trecute, la Slatina, s-a 
desfăşurat o conferinţă pe tema: „Elaborarea unei ba-
ze de date pentru conservarea biodiversităţii în regiu-
nea transfrontalieră româno-bulgară”, organizată în 
cadrul proiectului „Model de cooperare transfrontali-
eră pentru conservarea naturii şi utilizarea durabilă a 
resurselor pe cursul Dunării”. La conferinţă a fost invi-
tată şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, 
în calitate de autoritate teritorială pentru protecţia me-
diului. 

Proiectul este finanţat prin Programul de Coo-
perare Transfrontalieră România-Bulgaria, Fondul Eu-
ropean pentru Dezvoltare Regională, ai cărei parteneri 
sunt Societatea Ornitologică Română, Societatea Bul-
gară pentru Protecţia Păsărilor, Primăria Kozlodui şi 
APM Olt. Bugetul total al proiectului este de 
332.540,19 euro, din care contribuţia europeană prin 
FEDR este de 279.333,76 (84%), contribuţia de la bu-
getul de stat în valoare de 43.230,23 (13%), iar cea a 
partenerilor este de 9976,21 (3%). 

Proiectul cuprinde patru judeţe din România - 
Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman - şi cinci districte din 
Bulgaria - Vidin, Montana, Viatsa, Pleven şi Velico Tîr-
novo. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă 
protecţia eficientă a naturii şi utilizarea durabilă a re-
surselor naturale în regiunea transfrontalieră româno-
bulgară. Acţiunile principale ale proiectului vizează 
colectarea informaţiilor legate de biodiversitate şi re-
sursele naturale din regiunea transfrontalieră româno-
bulgară asupra utilizării durabile a resurselor naturale 
şi conservării biodiversităţii. 
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JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN    

http://semnal.eu/?tag=ciochina
http://semnal.eu/?tag=autostrada-soarelui
http://semnal.eu/?tag=autostrada-soarelui


 

 

www.adrmuntenia.ro                                                       18                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

 

 
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 ll ăă   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 
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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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