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ADR Sud Muntenia dă startul pregătirii 
Planului pentru Dezvoltare Regională  

2014 - 2020! 
 

 

A fost reactivat Comitetul Regional 
(CR) pentru elaborarea Planului de Dezvoltare 
Regională 2014 - 2020, iar în perioada 12 - 21 
iulie 2011 vor fi organizate şedinţe ale Gru-
purilor Parteneriale de Lucru (GPL) din toate 
judeţele, astfel: 

 12 iulie – Târgovişte – GPL Dâmboviţa; 

 13 iulie – Piteşti – GPL Argeş; 

 14 iulie – Alexandria – GPL Teleorman; 

 15 iulie – Giugiu – GPL Giurgiu; 

 18 iulie – Călăraşi – GPL Călăraşi; 

 19 iulie – Slobozia – GPL Ialomiţa; 

 21 iulie – Ploieşti – GPL Prahova. 
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AArrggeeşş:: Bisericile din Câmpulung vor fi promovate 
printr-un proiect european 

CCăăllăărraaşşii:: Seminarul „Cooperare regională şi 
dezvoltare durabilă în spaţiul danubian – 
Strategia UE pentru Regiunea Dunării” 

DDââmmbboovviiţţaa::  Opt milioane de lei pentru cabane 
şi trasee turistice în Bucegi 

GGiiuurrggiiuu::  Cel mai modern stadion din sudul 
României va fi construit în municipiul Giurgiu 

IIaalloommiiţţaa:: Investiţii de 17 milioane de euro la 
Ţăndărei 

PPrraahhoovvaa::  Cursuri de lobby la Ploieşti 

TTeelleeoorrmmaann:: Va fi inaugurat ştrandul Vedea! 
 
 

 
  

 
  

 

 
  

 

 În cadrul acestor şedinţe va fi pre-
zentat noul con-
text al progra-
mării strategice a 
Regiunii Sud 
Muntenia, modul 
de organizare a 
acestui proces la 
nivelul regiunii, 
precum şi noile 
orientări strate-
gice la nivel european şi naţional, ce vor ghida 
programarea instrumentelor structurale pen-
tru perioada 2014 - 2020. 

 
Mai multe detalii despre aceste şedinţe 

puteţi afla accesând website-ul ADR Sud Mun-
tenia – www.adrmuntenia.ro. 
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Licitaţie publică pentru promovarea 
Regio în Sud Muntenia 

 
 

 

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a publicat în Sistemul Electronic de 
Achiziţii Publice (www.e-licitatie.ro) anunțul de 
participare cu numărul 124615 din 26.06.2011, 
ce are ca obiectiv atribuirea unui contract de 
furnizare şi inscripționare produse promoționale 
personalizate. 

 

Potrivit documentaţiei, ofertantul va fur-
niza materiale promoţionale personalizate con-
form regulilor de identitate vizuală a REGIO 
(Programul Operaţional Regional 2007 - 2013). 
 

Bugetul estimat este de 222.400,00 lei. 
 

Oferta tehnică trebuie să conțină: 
 

- toate mostrele nepersonalizate ce vor constitui 
baza personalizării pentru articolele promoţio-
nale. Mostrele nepersonalizate vor avea toate 
specificaţiile tehnice minime solicitate prin Ca-
ietul de sarcini, urmând să fie evaluate din punc-
tul de vedere al respectării caracteristicilor mi-
nime (ex.: dimensiuni, culoare, număr de pagini 
ş.a.m.d.). Lipsa oricărei mostre va duce la des-
calificarea ofertantului; orice neconcordanţă în-
tre specificaţiile tehnice ale mostrelor neper-
sonalizate şi descrierea acestora din Oferta Teh-
nică va duce la descalificarea ofertei; 
 

- mostre personalizate ce constituie portofoliul 
ofertantului în alte contracte de achiziție. 
 

Data şi ora limită de depunere a ofertelor este 
14 iulie 2011, ora 09:00. 
 

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. 
 

Documentaţia este publicată şi pe site-ul 
http://regio.adrmuntenia.ro/achizitii-publice-
p73.html (secțiunea Bibliotecă - Achiziţii pu-
blice). 

 
   

Zoltan Horvath şi Marius Iancu,  
colegi de 12 ani la ADR Sud Muntenia! 

 
 

 

 

MMaarriiuuss  IIaannccuu,,    

ddee  pprrooffeessiiee  iinnggiinneerr,,  

aannggaajjaatt  îînn  ddaattaa  ddee  11  

iiuulliiee  11999999    

EExxppeerrtt  îînn  ccaaddrruull  

SSeerrvviicciiuulluuii  MMoonniittoorriizzaarree  

pprrooiieeccttee,,  DDiirreeccţţiiaa  

OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  

  

  

ZZoollttaann  HHoorrvvaatthh,,    

ddee  pprrooffeessiiee  iinnggiinneerr,,  

aannggaajjaatt  îînn  ddaattaa  ddee  11  

iiuulliiee  11999999    

EExxppeerrtt  îînn  ccaaddrruull  

SSeerrvviicciiuulluuii  MMoonniittoorriizzaarree  

pprrooiieeccttee,,  DDiirreeccţţiiaa  

OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  
 

SSuunntteemm  ccuu  ttooţţiiii  ppee  ddeepplliinn  ccoonnşşttiieennţţii  ccăă  

ddeezzvvoollttaarreeaa  şşii  ssuucccceessuull  AAggeennţţiieeii  nnooaassttrree  ddee--

ppiinndd  îînn  cceeaa  mmaaii  mmaarree  mmăăssuurrăă  ddee  aannggaajjaaţţii  ssttaa--

bbiillii  şşii  ccoommppeetteennţţii..  

  

LLuunnaa  iiuulliiee  mmaarrcchheeaazzăă  1122    aannii  ddee  mmuunnccăă  

ssâârrgguuiinncciiooaassăă,,  ccoolleeggiiaalliittaattee  şşii  ddeevvoottaammeenntt  

ffaaţţăă  ddee  AAggeennțțiiee  şşii  ppeerrssoonnaalluull  eeii,,  ddiinn  ppaarrtteeaa  ccoo--

lleeggiilloorr  nnooşşttrrii  HHoorrvvaatthh  ZZoollttaann  ––  BBiirroouull  JJuuddeeţţeeaann  

IIaalloommiiţţaa  şşii  IIaannccuu  MMaarriiuuss  ––  BBiirroouull  JJuuddeeţţeeaann  

GGiiuurrggiiuu..  

SSuunntt  ooaammeennii  ccaarree  aauu  șșttiiuutt  ssăă  mmeennțțiinnăă  

uunn  eecchhiilliibbrruu  sseerriiooss  îînnttrree  vviiaațțaa  pprrooffeessiioonnaallăă  șșii  

cceeaa  ppeerrssoonnaallăă,,  ccoolleeggii  ccaarree  ssee  bbuuccuurrăă  ddee  aapprree--

cciieerreeaa  șșii  rreessppeeccttuull  nnoossttrruu..  

LLee  mmuullțțuummiimm  șșii  îîii  ffeelliicciittăămm  ddiinn  ttooaattăă  

iinniimmaa  ppeennttrruu  aanniivveerrssaarreeaa  aa  1122  aannii  ddee  AADDRR  SSuudd  

MMuunntteenniiaa!!    
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REGIO, în sprijinul dezvoltării  
microîntreprinderilor din Sud Muntenia 

 
 

Săptămâna trecută, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia 
a semnat o nouă 
serie de contracte 
de finanţare în ca-
drul Regio – Progra-
mul Operaţional Re-
gional 2007 – 2013, 

Axa prioritară 4 „Sprijinirea mediului de a-
faceri regional şi local”, Domeniul Major de 
Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării mi-
croîntreprinderilor”. Astfel, în data de 29 
iunie s-a semnat un număr de şase contracte 
de finanţare, pentru următoarele proiecte: 

- „Dezvoltarea activităţilor de cons-
trucţii” – beneficiar: ANIV TRADE SRL Bu-
deşti, jud. Călăraşi; perioadă implementare: 
3 luni; valoare totală proiect: 1.057.653,11 
lei, valoare totală eligibilă (fonduri FEDR): 
817.924,63 lei; 

- „Dezvoltarea activităţii microîntre-
prinderii EUROZONE COM SRL în domeniul 
reparaţiilor utilajelor pentru construcţii. A-
gricultură, minerit şi logistică” – beneficiar: 
SC EUROZONE COM SRL Lehliu-Gară, jud. 
Călăraşi; perioadă implementare: 6 luni; va-
loare totală proiect: 1.455.420,46 lei (va-
loare totală eligibilă 874.746,33 lei, din care 
valoare fonduri FEDR 858.000 de lei); 

- „Dezvoltarea capacităţii de produc-
ţie şi execuţie lucrări” – beneficiar: SC 
EURO-AUDIT SERVICE SRL Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa; perioadă implementare: 11 luni; 
valoare totală proiect: 1.090.673,56 lei (va-
loare totală eligibilă 884.569 de lei, din care 
fonduri FEDR 858.000 de lei); 

- „Dotare laborator tehnică dentară” 
– beneficiar: SC ARTES-DENT SRL Târgoviş-
te; durată implementare: 6 luni; valoare 
totală proiect 976.094,32 lei, din care va-
loare totală eligibilă 787.172,84 lei (fonduri 
FEDR); 

- „Achiziţie echipamente şi utilaje 
pentru lucrări de instalaţii sanitare şi de în-
călzire” – beneficiar: SC PLUS MOBILE SRL 
Alexandria; perioadă implementare: 12 luni; 
valoare totală proiect: 1.080.833,60 lei (va-
loare totală eligibilă 871.640 de lei, din care 
fonduri FEDR 858.000 de lei); 

- „Dezvoltarea microîntreprinderii 
REAL EXPERT ADVERTISING SRL, prin achizi-
ţia de echipamente performante pentru 
producţia de mobilier specializat pentru 
magazine” – beneficiar: SC REAL EXPERT 
ADVERTISING SRL Târgovişte; durată imple-
mentare: 12 luni; valoare totală proiect: 
1.089.792,70 lei (valoare eligibilă 872.893,43 
lei, din care fonduri FEDR 858.000 de lei). 

 

 
   

III nnn fff ooo    OOO ppp ooo rrr ttt uuu nnn iii ttt ăăă ţţţ iii    ddd eee    fff iii nnn aaa nnn ţţţ aaa rrr eee    
   

Conferinţa de lansare a implementării 
Strategiei Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării 
 

 

 

În data de 30 iunie, la Tulcea, a avut 
loc Confe-
rinţa de lan-
sare a imple-
mentării Stra-
tegiei Uniunii 
Europene pen-
tru Regiunea 
Dunării, orga-
nizată în parteneriat de Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Ministerul Transporturilor şi Infra-
structurii şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, în colaborare cu Asociaţia „Salvaţi 
Dunărea şi Delta”, Consiliul Judeţean Tulcea 
şi Consiliul Oraşelor şi Regiunilor Dunării. 

Evenimentul a marcat adoptarea aces-
tui proiect macroregional de către Consiliul 
European, la 24 iunie 2011, şi a reprezentat 
trecerea la o nouă etapă - implementarea pro-
iectelor şi iniţiativelor, ce au angajat, atât din 
punct de vedere politic, cât  şi tehnic, ţările 
riverane. Ministerele care asigură coordonarea 
naţională a Strategiei UE pentru Regiunea Du-
nării şi coordonarea domeniilor prioritare alo-
cate României au fost reprezentate de minis- 
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trul dezvoltării regionale şi turismului, minis-
trul transporturilor şi infrastructurii, ministrul 
mediului şi pădurilor şi ministrul culturii şi pa-
trimoniului naţional. La eveniment au partici-
pat de asemenea reprezentanţi ai autorită-
ţilor centrale şi locale, exponenţi ai societăţii 
civile, mediului de afaceri, mediului academic 
şi jurnalişti. 

Mesajul ministrului afacerilor externe, 
Teodor Bacons-
chi, în calitate de 
preşedinte al Fo-
rumului Naţio-
nal pentru Stra-
tegia dunăreană, 
a fost transmis 
participanţilor la 

eveniment de către secretarul de stat Anton 
Niculescu. „Lansarea Strategiei Dunării ne o-
feră prilejul de a uni viziunea şi voinţa poli-
tică cu pragmatismul! Trebuie să dovedim că 
ne interesează, ca demnitari, ca politicieni, 
dar şi ca simpli cetăţeni români, creşterea vi-
zibilă şi continuă a calităţii vieţii, în benefi-
ciul imediat şi sensibil al oamenilor”. 

Cu această ocazie a fost anunţată con-
vocarea, în perioada următoare, a primei Reu-
niuni a Comitetului Director al Forumului Na-
ţional. În cadrul acesteia urmează să se discu-
te o serie de propuneri concrete, respectiv: 
stabilirea unui grup de lucru specializat pen-
tru acordarea de asistenţă în domeniul finan-
ţării proiectelor; organizarea unor întâlniri i-
naugurale ale grupurilor de acţiune pentru do-
meniile prioritare din Strategie la nivel naţio-
nal, până la începutul lunii octombrie şi orga-
nizarea a două forumuri economice, după mo-
delul celui realizat la Alba-Iulia, unul în zona 
de vest şi altul în zona de est a României, 
pentru ca întreg teritoriul ţării noastre să be-
neficieze de oportunităţile oferite de Stra-
tegia UE pentru Regiunea Dunării.  

Conferinţa este parte a manifestărilor 
organizate, în perioada 30 iunie – 1 iulie 2011, 
la Tulcea şi Sulina, pentru a marca astfel Ziua 
Internaţională a Dunării (29 iunie).  

Informaţii suplimentare pot fi găsite la 
următoarea adresă: http://mae.ro/node/9594. 

 
 
 

 
 

   

Infrastructura rutieră afectată de inundaţii 
va putea fi refăcută cu fonduri 

nerambursabile 

  

 

Agenţia de Plăti pentru Dezvoltare Ru-
rală şi Pescuit anunţă desfăşurarea, în perioa-
da 1 - 29 iulie a.c., a sesiunii pentru depunerea 
proiectelor de finanţare aferente Măsurii 322, 
submăsura d) „Investiţii privind lucrări de re-
facere şi modernizare a infrastructurii rutiere 
afectate de inundaţii în anul 2010” din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007 - 2013. 

 

Solicitanţii au la dispoziţie 155,94 mili-
oane de euro pentru investiţii încadrate la 
submăsura d), a Măsurii 322, mai exact pentru 
refacerea şi modernizarea drumurilor comuna-
le, podurilor şi podeţelor, afectate de inunda-
ţiile care au avut loc în anul 2010. 

Aceştia pot primi până la 100% din to-
talul cheltuielilor eligibile pentru refacerea şi 
modernizarea infrastructurii rutiere, iar valoa-
rea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi 
1,5 milioane de euro. 

Depunerea proiectelor aferente Măsurii 
322, submăsură d) se va face la Oficiile jude-
ţene ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, zilnic, în intervalul orar 
09:00 - 14:00. 

Termenul limită al depunerii cererilor 
de proiecte pentru această sesiune este vi-
neri, 29 iulie a.c., ora 12:00. 

 
 
 

http://mae.ro/node/9594
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Tinerii fermieri pot cere  
din nou sprijin nerambursabil 

 

 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Ru-
rală şi Pescuit (APDRP) anunţă desfăşurarea, 
în perioada 1 - 29 iulie 2011, a sesiunii pentru 
depunerea proiectelor de finanţare aferente 
Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din 
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007 - 2013. 

 

Fondurile nerambursabile alocate pen-
tru această sesiune de primire a proiectelor 
pentru Măsura 112 sunt de 50 de milioane de 
euro. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fer-
mieri este de 10.000 de euro pentru o exploa- 
taţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 UDE. 
În cazul extinderii exploataţiei agricole, 
sprijinul pentru instalarea fermierului poate 
creşte cu 2.000 de euro/1 UDE1, dar nu va 
putea depăşi 25.000 de euro/exploataţie. 

Pentru instalarea tinerilor fermieri, 
principiul finanţării nerambursabile este acela 
al acordării unei prime de instalare. Sprijinul 
de instalare va fi acordat în două tranşe de 
plată. Prima tranşă va fi de 60% din valoarea 
sprijinului pentru instalare, iar cea de-a doua 
tranşă va fi de 40% din totalul sprijinului. 

Depunerea proiectelor aferente Măsurii 
112 se va face la Oficiile judeţene de plăţi 
pentru dezvoltare rurală şi pescuit ale APDRP, 
zilnic, în intervalul orar 09:00 - 14:00. 

Termenul limită al depunerii cererilor 
de proiecte pentru această sesiune este 
vineri, 29 iulie 2011, ora 12:00. 

 
 
 

 
   

Calendarul finanţărilor  
din fonduri structurale al MCSI 

 
 

Ministerul 
Comunicaţii-
lor şi Socie-
tăţii Informa-
ţionale are pro-
gramate pen-
tru această 
vară două pro-
grame de fi-
nanţare prin 
fonduri stucturale, cu o valoare totală de 130 
milioane de euro şi mai discută un al treilea în 
valoare de 80 milioane de euro. 

 
 Calendarul programelor arată astfel:  
 

 40 milioane de euro pentru Operaţiunea 
314 „Susţinerea conectării unităţilor şcolare la 
internet prin conexiuni broadband”, apel ce 
se va deschide în data de 20 iulie 2011; 

 

 90 milioane de euro pentru Operaţiunea 
3.3 „Dezvoltarea e-economiei”, apel ce va fi 
lansat în august 2011; 

 

 84 milioane de euro pentru Proiectul de 
dezvoltare a infrastructurii de bandă largă în 
zonele albe (defavorizate), al cărui calendar 
este negociat în prezent cu Comisia Euro-
peană. 

 

MCSI are ro-
lul de a realiza po-
litica Guvernului în 
sectoarele comuni-
caţiilor electronice 
şi audiovizuale, ser-
viciilor poştale, teh-
nologiei informaţiei 
şi în domeniul servi-
ciilor societăţii in-
formaţionale. 

OIPSI este organizat la nivel de direcţie 
generală, în cadrul MCSI, având ca scop ges-
tionarea proiectelor finanţate din Fonduri 
Structurale în domeniul IT&C, prin implemen-
tarea operaţiunilor Axei III din POSCCE.  

 
 
 



 

 

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

 

 

 
   

Primul apel de proiecte lansat pentru 
dezvoltarea zonelor pescăreşti 

 

 

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea 
de Management pentru POP (DGP-AMPOP) 
anunţă deschiderea primei sesiuni de de-
punere a aplicaţiilor pentru Măsura 4.1 „Dez-
voltarea zonelor pescăreşti”, Acţiunea 1 „Se-
lecţia Grupurilor Locale şi implementarea 
strategiilor integrate”. 

 

 
Dosarele de candidatură vor putea fi 

depuse în perioada 1 - 29 iulie 2011, la 
sediile Compartimentelor Regionale POP, în 
intervalul 8.30 – 16:30.  
 
 

Dosarul de candidatură depus pentru 
alocarea de sprijin financiar nerambursabil 
trebuie să îndeplinească cerinţele de confor-
mitate şi eligibilitate şi să obţină, în urma se-
lecţiei, punctajul minim prevăzut pentru a-
ceastă măsură, conform Ghidului Solicitantului. 

DGP-AM POP va notifica în scris pe toţi 
solicitanţii privind rezultatul evaluării Dosa-
relor de candidatură depuse de către aceştia 
la sediile Compartimentelor Regionale. 

 

Informaţii detaliate privind posibilita-
tea accesării sprijinului financiar nerambursa-
bil aferent Măsurii 4.1 „Dezvoltarea zonelor 
pescăreşti”, Acţiunea 1 „Selecţia Grupurilor 
Locale şi implementarea strategiilor integrate 
sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului.  
 
 
 
 

 
   

III nnn fff ooo    AAA MMM    PPP OOO RRR    
   

• Notă pentru aplicarea Ordinului nr. 
1360/1938/2011, privind aprobarea 

categoriilor de cheltuieli eligibile DMI 1.1 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană” 

 

 

În conformitate cu Ordinul comun al 
ministrului dezvoltării regionale şi turismului 
nr. 1360/20.10.2011 şi al ministrului finanţe-
lor publice nr. 1938/29.04.2011, privind apro-
barea categoriilor de cheltuieli eligibile pen-
tru DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Spri-
jinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”, sunt precizate următoarele: 
 

 La data intrării în vigoare a Ordinului nr. 
1360/1938/2011, se abrogă Ordinul ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi 
al ministrului economiei şi finanţelor nr. 
1.294/3.296/2008, privind aprobarea catego-
riilor de cheltuieli eligibile pentru DMI 1.1  în 
cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” 
din cadrul  Programului Operaţional Regional. 
 

 Având în vedere prevederile punctului 1 de 
mai sus, Organismul Intermediar va  proceda 
la notificarea Solicitanţilor privind posibili-
tatea revizuirii încadrării cheltuielilor eligi-
bile şi neeligibile conform noului Ordin, doar 
în cazul proiectelor ale căror bugete sunt a-
fectate de prevederile noului ordin de chel-
tuieli eligibile. Solicitanţii au obligaţia să răs-
pundă în scris, în termenele prevăzute în pre-
zenta notă, dacă vor proceda sau nu la refa-
cerea bugetului şi reîncadrarea cheltuielilor 
în conformitate cu Ordinul de cheltuieli eli-
gibile în vigoare, respectiv la refacerea Hotă-
rârii de Consiliu Local cu privire la aprobarea 
cheltuielilor aferente proiectului, dacă este 
cazul.  
 

Pentru mai multe detalii despre prezenta 
notă privind aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/ 
2011 puteţi consulta website-ul dedicat exclusiv 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 - 
http://www.inforegio.ro. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REG IO 
 

–   4 IULIE 2011 –  
 

 

Până în data de 4 iulie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 868 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 175 de 
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 1.606.610.332,09 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 şapte cereri de finanţare, din care: o cerere de finanţare se 
află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, două cereri se află în evaluare tehnică, o cerere se află în 
precontractare, două cereri de finanţare au fost respinse şi un contract a fost semnat. Valoarea totală a asistenţei 
nerambursabile solicitate este de aproximativ 15,24 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 
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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 62 de contracte 
de finanţare, 90 de proiecte se află în etapa de contractare, 125 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară, 128 de proiecte sunt în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de 
aproximativ 69,36 milioane de euro, din care 22,63 mil. euro reprezintă valoarea solicitată de proiectele în 
rezervă. 
 
 

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

 

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 
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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 
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 
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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 

52 
Achiziţie de utilaje pentru activitatea de 
reciclare deşeuri 

S.C. INDECO GRUP S.R.L. 1.478.647,12 837.591,79 

53 
Dezvoltarea activităţii desfăşurate de către 
S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L., 
prin achiziţionarea de echipamente 

S.C. BROADCAST MEDIA 
ENTERPRISES S.R.L. 

972.308,25 784.119,55 

54 
Modernizare şi extindere cabinet stomatologic 
- SC CHARMADENTAL Enăchescu SNC 

S.C. CHARMADENTAL 
ENĂCHESCU S.N.C. 

171.589,90 136.048,13 

55 
Construirea şi dotarea unui service pentru roţi 
competitiv de autoturisme şi autoutilitare 

S.C. AUTO LENIED A.N.M S.R.L. 
Câmpulung Muscel 

1.057.755,96 770.884,00 

56 Dotare laborator tehnică dentară S.C. ARTES-DENT S.R.L. 976.094,32 787.172,84 

57 

Dezvoltarea activităţii microîntreprinderii 
EUROZONE COM S.R.L. în domeniul reparaţiilor 
utilajelor pentru construcţii, agricultură, 
minerit şi logistică 

S.C. EURO ZONE COM S.R.L. 1.455.420,46 858.000,00 

58 
Dezvoltarea capacităţii de producţie şi 
execuţie lucrări 

S.C. EURO-AUDIT SERVICE  
S.R.L. 

1.090.673,56 858.000,00 

59 Dezvoltarea activităţii de construcţii S.C. ANIV TRADE S.R.L. 1.057.653,11 817.924,63 

60 
Achiziţie echipamente şi utilaje pentru lucrări 
de instalaţii sanitare şi de încalzire 

S.C. PLUS MOBILE S.R.L. 1.080.833,60 858.000,00 

61 

Dezvoltarea microîntreprinderii SC REAL 
EXPERT ADVERTISING SRL, prin achiziţia de 
echipamente performante pentru producţia de 
mobilier specializat pentru magazine 

S.C. REAL EXPERT ADVERTISING 
S.R.L. 

1.089.792,70 858.000,00 

62 

Creşterea competitivităţii microîntreprinderii 
S.C. AXDROM S.R.L. prin dezvoltarea activităţii 
principale în domeniul lucrărilor de construcţii 
a drumurilor 

S.C. AXDROM S.R.L. 1.153.372,66 858.000,00 

TOTAL  - lei - 60.993.374,16 42.920.142,8 
 
 
 

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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BBiisseerriicciillee  ddiinn  CCââmmppuulluunngg  vvoorr  ffii  pprroommoovvaattee  

pprriinnttrr--uunn  pprrooiieecctt  eeuurrooppeeaann  
  

În prezent, Primăria Câmpulung are în de-
rulare mai multe proiecte europene în domeniul turis-
mului, având ca scop creşterea numărului de turişti în 
zonă şi atragerea de noi investitori, pentru crearea de 
locuri de cazare. 

La ultima şedinţă de consiliu s-a aprobat de-
punerea cererii de fi-
nanţare a proiectului 
„Crearea Centrului Na-
ţional de Informare şi 
Promovare Turistică 
şi dotarea acestuia în 
Municipiul Câmpu-

lung, judeţul Argeş”. Scopul principal al proiectului 
este de a introduce în circuitul turistic obiectivele turis-
tice din Câmpulung prin metode moderne printre care 
se numără: Mănăstirea Negru-Vodă, Biserica Şubeşti, 
Biserica Bărăţia, Biserica Sf. Ilie, Biserica Domneas-
că, Situl Urban şi altele. De asemenea, primăria vrea 
ca, prin utilizarea de noi tehnologii, să creeze produse 
destinate atragerii turiştilor, fiind consultaţi şi oamenii 
de afaceri în acest sens. Conform proiectului, se vor 
realiza planuri comune de investiţii în turism, auto-
rităţile locale în infrastructura de utilităţi publice, iar 
agenţii economici în spaţii de cazare, alimentaţie pu-
blică şi agrement. Valoarea eligibilă a proiectului este 
de 630.000 de lei, din care suma de 5.080,64 lei repre-
zintă TVA, cofinanţarea ridicându-se la 12.498,39 lei. 
Din banii pe care edilii speră să îi obţină se doreşte 
reabilitarea clădirii în care va funcţiona centrul de pro-
movare turistică şi achiziţionarea de echipamente şi 
software. Spaţiul ce urmează a fi reabilitat este Hote-
lul Regal, unde primăria deţine doar parterul.  

                                                (Daniela Benea) 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////zziiaarroobbiieeccttiivv..rroo//iinnddeexx..pphhpp//ccaammppuulluunngg//bbiisseerriicciillee--ddiinn--ccaammppuu--

lluunngg--vvoorr--ffii--pprroommoovvaattee--pprriinnttrr--uunn--pprrooiieecctt--eeuurrooppeeaann..hhttmmll  

  

  ◊◊  
  

  

SSeemmiinnaarruull  „„CCooooppeerraarree  rreeggiioonnaallăă  şşii  ddeezzvvoollttaarree  

dduurraabbiillăă  îînn  ssppaaţţiiuull  ddaannuubbiiaann  ––  SSttrraatteeggiiaa  UUEE  

ppeennttrruu  RReeggiiuunneeaa  DDuunnăărriiii””  
  

Consiliul Judeţean Călăraşi, prin Direcţia Inte-
grare Europeană, Dezvoltare Regională, Relaţii Exter-
ne, a organizat în data de 29 iunie, seminarul cu tema 
„Cooperare regională şi dezvoltare durabilă în spaţiul 
danubian  – Strategia UE pentru Regiunea Dunării”. 

Parte integrantă a Planului anual de acţiuni de 
comunicare şi informare pe teme europene, elaborat  
 

 
la nivelul instituţiei, în contextul evenimentelor prilejui-
te de ziua de 29 iunie, Ziua Internaţională a Dunării, 
seminarul a avut ca scop prezentarea obiectivelor şi 
domeniilor prioritare de acţiune ce stau la baza Stra-
tegiei UE pentru Regiunea Dunării. 

Evenimentul urmăreşte crearea unei platfor-
me de discuţii pentru toţi actorii locali şi regionali im-
plicaţi în dezvoltarea economico-socială a judeţului, 
precum şi pentru factorii interesaţi din regiunea Silistra 
- Bulgaria, a căror acţiune conjugată va contribui la re-
alizarea obiectivelor din cadrul Strategiei. 

Informaţii suplimentare: persoană de contact 
Daniel ŞTEFAN, director executiv, Direcţia Integrare 
Europeană, Dezvoltare Regională, Relaţii Externe, 
tel.: 0242/314.599, 0722/333.832, fax: 0242.314.623, 
e-mail: daniel.stefan@calarasi.ro. 
                      

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..ccaallaarraassii..rroo//iinnddeexx..aassppxx??ppaaggee==ddoocc&&ddooccIIDD==11118800  
  

◊◊  
  
  

  

    

OOpptt  mmiilliiooaannee  ddee  lleeii  ppeennttrruu  ccaabbaannee  şşii  ttrraasseeee  

ttuurriissttiiccee  îînn  BBuucceeggii  
  

Banii sunt asiguraţi de Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Turismu-
lui, iar lucrările sunt 
supravegheate de 
Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa. Iubitorii 
muntelui vor avea la 
dispoziţie, de anul 
viitor, trei noi cabane 
turistice, un sediu salvamont la Zănoagă, spaţii pentru 
campare în condiţii civilizate şi un refugiu alpin pe 
Vârful Bătrâna. Consiliul Judeţean Dâmboviţa a primit 
săptămâna trecută de la Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului 4.910.000 de lei pentru continua-
rea proiectului de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii 
din zona montană înaltă a judeţului Dâmboviţa”, înce-
put anul trecut. Practic, în zona dâmboviţeană a Buce-
gilor vor fi construite trei cabane noi – „Podu cu Flo-
rile”; „Dudele” şi „Dichiu” – un sediu salvamont şi spa-
ţii de campare la Zănoaga, un refugiu alpin pe Vârful 
Bătrâna şi se vor reface indicatoarele turistice pe toa-
te traseele montane. Totodată, vor fi marcate trei tra-
see noi. „Important este să nu ne batem joc de frumu-
seţile Bucegilor, să derulăm proiectele în condiţii de 
mediu avantajoase, iar turiştii să se bucure în con-
tinuare de aceste locuri. Am vrut să construim şi un 
camping, pentru că în toată zona de munte camparea 
se face haotic.”, a declarat domnul Florin Popescu, 
preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ttaarrggoovviissttee//IInnvveessttiittiiee--__OOpptt__mmiilliiooaannee__ddee__lleeii__ppeenn--

ttrruu__ccaabbaannee__ssii__ttrraasseeee__ttuurriissttiiccee__iinn__BBuucceeggii__00__550077554499228822..hhttmmll  
          

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

mailto:daniel.stefan@calarasi.ro
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CCeell  mmaaii  mmooddeerrnn  ssttaaddiioonn  ddiinn  ssuudduull  RRoommâânniieeii  

vvaa  ffii  ccoonnssttrruuiitt  îînn  mmuunniicciippiiuull  GGiiuurrggiiuu  
  

O firmă a câştigat licitaţia terenului de 29 ha 
din apropierea frontierei cu 
Bulgaria din municipiul Giurgiu 
pe care se va construi cel mai 
modern stadion din zona de 
sud a României şi care va 
servi ca bază de antrenament 
pentru echipa de fotbal Astra. 
Terenul a fost adjudecat la un 
preţ de 1,57 euro pentru un 

metru pătrat, adică aproximativ 18 miliarde ROL. 
Stadionul ce se va construi pe acest teren va 

fi cel mai modern din zona de sud a României, va 
avea 12.000 de locuri şi ar trebui să fie gata anul viitor 
pentru ca echipa Astra să poată începe antrenamen-
tele aici, conform contractelor încheiate. Stadionul ur-
mează să fie construit la cele mai înalte standarde eu-
ropene, astfel încât să poată găzdui şi meciuri in-
ternaţionale pentru Campionatele din 2012 şi 2014.  

 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3366881188  
  

◊◊  
  
  

IInnvveessttiiţţiiii  ddee  1177  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo  llaa  ŢŢăănnddăărreeii  
 

Vineri, la Ţăndărei, RAJA Constanţa a inau-
gurat un nou se-
diu. Primarul Ţăn-
dăreiului, domnul 
Vasile Sava, a de-
clarat că intere-
sul dovedit de a-
cest investitor în 
zonă confirmă po-

tenţialul economic al localităţii. Noul sediu, poziţionat 
central, a fost inaugurat în prezenţa reprezentanţilor 
firmei veniţi în număr mare pentru a susţine această 
reuşită. Deschiderea noului Centru, la un an de la pre-
luarea serviciilor locale de apă şi canalizare, demon-
strează, în opinia oficialilor prezenţi, nu doar interesul 
pentru această zonă a judeţului, ci şi un bun manage-
ment instituţional. 

Noul sediu reprezintă primul pas dintr-un lung 
şir de investiţii ce vor presupune înlocuirea sistemului 
de canalizare din oraş, precum şi extinderea reţelei de 
apă a oraşului. SC RAJA Constanţa înlocuieşte astfel 
oficial fostul operator local, Apa Termo, intrat în fali-
ment după ce a acumulat datorii de peste 50 miliarde 
de lei vechi. 
  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..iinnddeeppeennddeennttoonnlliinnee..rroo//22001111//0066//2299//RRAAJJAA--pprriinnddee--rraaddaacciinnii--

iinn--IIaalloommiittaa__44883355//  

                                            

  

  
  

  

  
  

CCuurrssuurrii  ddee  lloobbbbyy  llaa  PPllooiieeşşttii  
  

Academia de Advocacy a lansat miercuri, 29 
iunie, înscrierile pentru cursurile în lobby şi advocacy 
din regiunea Sud din cadrul proiectului „Partener activ 
şi implicat”. Evenimentul a reunit atât jurnalişti, cât şi 
reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai sindicatelor, ai 
patronatelor şi ai organizaţiilor neguvernamentale din 
regiune. Cursurile pentru regiunea Sud se vor des-
făşura la Ploieşti cu începere din 12 septembrie şi vor 
avea ca grup-ţintă reprezentanţi ai partenerilor sociali 
şi ai societăţii civile. 

„Dezvoltarea regiunii Sud a depins şi depinde 
în continuare de capitală.  Însă ceea ce are cu adevă-
rat nevoie societatea civilă din regiune pentru a pro-
gresa este un grup de lideri care să conştientizeze şi 
să promoveze interesele comunităţii într-un mod efi-
cient şi profesionist. Tocmai din acest punct de vede-
re, Academia de Advocacy oferă, prin acest proiect, in-
strumentul optim pentru profesionalizarea demersuri-
lor societăţii civile în influenţarea decidenţilor politici. 
Chiar şi a celor din capitală!”, a declarat Radu Nicose-
vici, preşedintele Academiei de Advocacy şi team-lea-
derul proiectului. 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaccttuuaalliittaatteeaapprraahhoovveeaannaa..rroo//eeddii%%CC55%%AA33iiaa--eelleeccttrroonniicc%%CC44%%8833  

//eeccoonnoommiicc//CCuurrssuurrii--ddee--lloobbbbyy--llaa--PPllooiiee%%CC55%%99FFttii 
  

◊◊  
  

  

  

VVaa  ffii  iinnaauugguurraatt  şşttrraanndduull  VVeeddeeaa!!  
  

Primarul Alexandriei, domnul Victor Drăguşin, 
a  anunţat că săptămâna aceasta va fi inaugurat ştrandul 
Vedea, cea mai mare investiţiei din Alexandria.  

La complex se lucrează din 2009 şi au existat 
mai multe termene de execuţie nerespectate. Investi-
ţia a costat 8,1 milioane de lei. În plus, în urmă cu o lună, 
autorităţile au aprobat schimbarea peisagisticii iniţiale 
şi au alocat 100.000 de lei pentru plante exotice, 
arbuşti şi gard viu, care să înfrumuseţeze complexul.   

   

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

ddeeaa__vvaa__ffii__iinnaauugguurraatt__ssaappttaammaannaa__vviiiittooaarree__00__550099994499007755..hhttmmll  

  

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN    
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Sediul central CĂLĂRAŞI 

Adresă: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod 
poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi 

Tel.: 0242/331.769;  

Fax: 0242/313.167;  

e-mail: office@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean ARGEŞ 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Argeş, sediul 
Consiliului Judeţean Argeş: Piaţa Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 
105, mun. Piteşti, jud. Argeş 
Tel./fax: 0248/222.250 
E-mail: arges@adrmuntenia.ro 

 
Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA: 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Dâmboviţa, sediul 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. 
IV, cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
Tel.: 0245/220.647 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Biroul Judeţean 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 
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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: 5 iulie 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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