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 Evenimente Evenimente

Conferința de presă
– 16 decembrie, Călărași

În data de 16 decembrie, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a organizat ultima conferință 
de presă din acest an dedicată mass-mediei călărășene. 
Cu această ocazie s-a făcut o scurtă radiografi ere 
asupra acțiunilor implementate de Agenție în vederea 
promovării Programului Operațional Regional 2007 
– 2013 (Regio) în Sud Muntenia. Reprezentanții mass-
media au fost informați totodată despre stadiul 
implementării programului la nivelul regiunii noastre, 
precum şi despre stadiul de realizare a proiectelor ale 
căror contracte de fi nanţare au fost semnate până în 
prezent. 
Un punct important pe ordinea de zi a fost prezentarea 
priorităţilor pentru anul 2010. „Provocarea anului 2010 
este de a cheltui efectiv fondurile nerambursabile 
Regio ce au fost obținute prin proiectele ale căror 
contracte de fi nanțare au fost semnate de-a lungul 
anilor 2008 și 2009 la nivelul regiunii Sud Muntenia. 
Bugetul regiunii este aproape în totalitate absorbit”, a 
declarat în cadrul conferinței de presă directorul ADR 
Sud Muntenia, Liviu Muşat.

Ședința Comitetului 
Consultativ de Dialog 
Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice – 16 
decembrie, Călărași

În data de 16 decembrie, Instituția Prefectului 
Călărași a organizat lucrările Comitetului 
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice. Invitați la acest seminar au 
fost reprezentanți ai unor ONG-uri active în sfera 
socialului și membrii de drept ai acestui Comitet 
Consultativ.
În cadrul ședinței s-a dezbătut tema „Măsuri ce 
se impun în sensul sprijinirii ONG-urilor pentru 
încheierea parteneriatelor cu instituțiile și 
organizațiile de pensionari în vederea absorbției 
fondurilor europene având finalitate îmbunătățirea 
vieții vârstnicilor din județul Călărași”.
La invitația Instituției Prefectului Călărași, 
Agenția pentru Dezvolare Regională Sud Muntenia 
a participat la acest eveniment pentru a prezenta 
oportunitățile de finanțare din Programul Ope-
rațional Regional, respectiv din Axa prioritară 3 
„Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Do meniul 
major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/moderni-
zarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii 
sociale”.

Conferinţa regională de 
prezentare a Raportului de 
implementare a POR
– 17 decembrie,
Călărași

În data de 17 decembrie, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a organizat la Călărași prima 
conferință regională de prezentare a Raportului de 
implementare a Programului Operațional Regional 
în perioada 2007 – 2009 în Sud Muntenia. Acest 
eveniment a fost dedicat autorităților publice 
locale din regiunea Sud Muntenia și personalului 
Agenției. Cu această ocazie au fost oferite informații 
de specialitate despre activitățile implementate 
de personalul ADR Sud Muntenia la nivelul regiunii 
noastre pentru promovarea POR. De asemenea au 
fost prezentate numărul de proiecte depuse şi stadiul 
de implementare al acestora la nivelul regiunii Sud 
Muntenia, precum şi proiectele ce au primit finanțare 
nerambursabilă prin Regio.
Anual, începând cu 2009, ADR Sud Muntenia va 
organiza o conferinţă regională de prezentare a 
acțiunilor implementate în vederea promovării 
impactului Regio asupra dezvoltării socio-economice 
a regiunii noastre. Scopul organizării acestui tip 
de eveniment este de a disemina mesaje generale 
despre rolul Uniunii Europene şi sprijinul financiar 
acordat pentru dezvoltarea regiunilor din România, cu 
precizări specifice legate de obiectivele Programului 
Operaţional Regional în regiunea Sud Muntenia, 
transparenţa procesului de alocare a fondurilor, 
etapele şi rezultatele obţinute în implementarea 
programului.
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ADR Sud Muntenia l-a adus pe Moş 
Crăciun la serbarea anuală!

Pentru al patrulea an consecutiv, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat o 
serbare pentru copii. De această dată, Moş Crăciun a 
venit cu multe cadouri atât pentru copiii angajaţilor, 
cât şi pentru micuţii ale căror familii au o situaţie 
materială precară. „Anul acesta am invitat la serbarea 
anuală şi copii de la Centrul de Plasament Sfânta 
Maria, dar şi micuţi aflaţi într-o situaţie dificilă. 
Suntem la ediţia cu numărul patru a acestei serbări”, 
a declarat Daniela Traian, şef Serviciu Comunicare în 
cadrul ADR Sud Muntenia. Serbarea a avut loc în data 
de 18 decembrie, la sediul central al instituţiei din 
Călăraşi.
În anii trecuţi au fost invitate firme specializate din 
Bucureşti pentru a oferi spectacole de neuitat pentru 
copii. La fel a fost programat şi pentru acest an, însă, 
din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, nu s-a mai 
putut ajunge în Călăraşi. „Este pentru al patrulea 
consecutiv de când organizăm Serbarea de Moş 
Crăciun. Iniţial discutasem şi cu o firmă specializată 
de teatru din Bucureşti pentru a participa şi susţine 

un spectacol, dar din cauza condiţiilor meteo nu a mai 
putut ajunge”, a precizat Dana Traian. Cei aproximativ 
60 de copii s-au bucurat de darurile primite din partea 
Moşului şi l-au încântat pe acesta cu poezii şi cântecele 
specifice sărbătorilor de iarnă. 

InfoInfo
 Revista Presei Revista Presei
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 PROIECTE REGIO PROIECTE REGIO

Fonduri Regio pentru reabilitarea parcului balnear din
stațiunea Amara 

În data de 7 decembrie s-a semnat contractul de 
fi nanțare pentru proiectul „Reabilitarea parcului balnear 
din stațiunea Amara”. Proiectul, al cărui benefi ciar 
este Primăria Amara, va primi fi nanțare nerambursabilă 
din Regio, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea şi promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenție 5.2 „Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorifi carea resurselor naturale şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice”. Valoarea totală a proiectului este de 
16.545.748,10 lei, iar durata de implementare este de 37 
de luni de la data semnării contractului de fi nanțare.
Obiectivul general stabilit pentru acest proiect este 
creșterea gradului de atractivitate a stațiunii Amara prin 
valorifi carea potențialului turistic oferit prin reabilitarea 
parcului balnear Amara. 
Obiectivele specifi ce ale proiectului constau în: 
reorganizarea corectă a circulației în spațiul natural al 

parcului; modernizarea și extinderea căilor de acces și 
amenajarea locurilor de agrement, conform cerințelor 
sociale și economico-turistice actuale; stoparea procesului 
de degradare a vegetației și îmbunătățirea condițiilor de 
mediu și protecția mediului.
Turismul creează oportunitățile de creștere economică 
regională și locală și contribuie la crearea de noi locuri 
de muncă prin valorifi carea patrimoniului natural specifi c 
orașului Amara. De asemenea, o parte importantă din 
noile locuri de muncă create constituie o oportunitate 
locală pentru ocuparea acestui centru urban în declin, 
prin favorizarea apariției și dezvoltării fi rmelor locale, 
transformând un areal cu competitivitate economică 
scăzută într-o zonă atractivă pentru investitori. 
Dezvoltarea turismului în orașul Amara va ține cont de 
principiile dezvoltării durabile, în sensul conservării 
și protejării patrimoniului natural, dar și al reducerii 
presiunii antropice asupra mediului, inerentă în condițiile 
practicării turismului pe scară largă. Creșterea numărului 
de turiști, așteptată în condițiile dezvoltării turismului, 
va suprasolicita mediul înconjurător, afectând echilibrul 
ecosistemului. Presiunea asupra mediului va fi  ținută 
sub control în parcul balnear Amara, pentru a permite 
valorifi carea acestuia într-o manieră durabilă și printr-o 
repartizare spațială uniformă a locurilor destinate 
activităților turistice. Este de așteptat ca implementarea 
acestui proiect, prin îmbunătățirea infrastructurii stațiunii 
turistice Amara și a facilităților în domeniul serviciilor de 
agrement, la care se va adăuga promovarea susținută a 
imaginii României pe plan intern și internațional pe care 
o vor realiza autoritățile centrale, să determine creșterea 
calitativă, la standarde europene, a ansamblului 
condițiilor de practicare a turismului, cu impact direct 
asupra creșterii cererii de turism pentru Amara și, implicit, 
pentru România, mai întâi ca destinație turistică națională 
și, pe termen lung, ca destinație turistică europeană. 

Consiliul Județean Călărași este benefi ciarul proiectului prin 
care se modernizează și se reabilitează drumul judetean DJ 
303 pe tronsonul desprindere din DN 3 – Călăreți – Sărulești-
Gară – Sărulești – Coțofanca – Siliștea - Valea Argovei.
Proiectul, al cărui contract de fi nanțare a fost semnat în data 
de 9 octombrie 2009, este implementat pe o durată de 31 de 
luni.
Finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 
prin intermediul Programului Operațional Regional 
2007 - 2013, Axa prioritară 2, DMI 2.1 „Reabilitarea și 
modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane 
- inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură”, 
proiectul are o valoare totală de 55.557.533,56 lei, din 
care 45.705.002 lei fi nanțare de la Uniunea Europeană, iar 
982.000,99 lei fi nanțare din bugetul național. 
Restul sumei îl reprezintă cheltuieli eligibile și neeligibile 

Conferința de lansare a proiectului „Modernizarea și reabilitarea 
drumului județean DJ 303 tronsonul Călăreți - Valea Argovei, km 
0+000 – km 26+294” 

asigurate din bugetul Consiliului Județean Călărași.
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Resalcom primește fonduri Regio 
pentru diversifi carea serviciilor 
turistice în Târgoviște 

În data de 2 decembrie, SC Resalcom SA din Târgoviște a 
semnat primul contract de fi nanțare din Domeniul major 
de intervenție 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorifi carea resurselor 
naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” al Regio. 
Benefi ciarul a primit fonduri europene nerambursabile 
pentru „Modernizarea infrastructurii de turism a SC 
Resalcom SA în vederea diversifi cării serviciilor turistice”. 
Valoarea totală a proiectului este de 14.188.605,53 lei, 
iar durata de implementare este de 19 luni de la data 
semnării contractului de fi nanțare.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea 
economică și socială durabilă a regiunii Sud Muntenia prin 
îmbunătățirea infrastructurii de turism și investirea într-
un domeniu cu valoare adăugată mai mare și conținut 
calitativ și cognitiv ridicat. Proiectul va contribui la 
valorifi carea potențialului turistic și patrimoniului cultural 
al zonei prin creșterea calității infrastructurii existente și 
a serviciilor turistice oferite. Acest proiect va contribui 
totodată la creșterea competitivității economice a 
municipiului Târgoviște prin efectul multiplicator al 
cheltuielilor turistice. Se estimează că în primii cinci ani 

cuantumul cheltuielilor turistice va fi  de peste 850 de mii 
de euro.
Obiectivul specifi c al proiectului este creșterea capacității 
de cazare a Hotelului King de la 8 la 62 de locuri, ceea ce 
va duce la creșterea numărului de turiști ai hotelului cu 
aproximativ 400% și a duratei medii a sejurului în primii 
cinci ani operaționali ai proiectului, dar și diversifi carea 
gamei de servicii turistice în vederea practicării unor 
noi forme de turism – turismul de afaceri, de weekend și 
cultural-istoric.

În data de 2 decembrie, Primăria comunei Lerești din 
județul Argeș a semnat, împreună cu reprezentanții 
Autorității de Management pentru POR din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței și ai ADR 
Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar 
pentru POR, contractul de fi nanțare pentru proiectul 
„Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 
educaționale preuniversitare din comuna Lerești, satul 
Voinești, județul Argeș”. Proiectul va primi fi nanțare 
nerambursabilă din Regio, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 
3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare 

Sursă: sc174brancusi.scoli.edu.ro/poze.htm

Fonduri Regio pentru infrastructura educațională din Argeș

şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. 
Valoarea totală a proiectului este de 2.162.459,38 lei, 
iar durata de implementare este de 15 luni de la data 
semnării contractului de fi nanțare.
Obiectivul general stabilit pentru acest proiect este 
sprijinirea unei dezvoltări socio-economice durabile 
și echilibrate teritorial, potrivit nevoilor și resurselor 
specifi ce, cu accent pe sprijinirea dezvoltării infrastructurii 
educaționale. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul 
propus vizează îmbunătățirea calității infrastructurii de 
educație. Prin această investiție se vor realiza lucrări de 
consolidare, reabilitare și modernizare a Școlii Generale 
din satul Voinești.
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Până la data de 15 decembrie, la sediul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 301 
proiecte, prin care se solicită fi nanţare nerambursabilă 
prin Regio (Programul Operaţional Regional) şi Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru Polul de 
Dezvoltare – Municipiul Piteşti.

Din cele 301 proiecte depuse şi PIDU-ul Municipiului 
Piteşti, 64 au fost respinse, trei au fost retrase de 
aplicanţi, iar pentru alte trei proiecte aplicanţii au 
renunţat la semnarea contractului. Situaţia proiectelor 
depuse pe cele cinci axe ale Regio, ce se afl ă 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 dezvoltare urbană” (buget 38,80 
mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare 
Urbană al Municipiului Piteşti, conform H.G. nr. 998/2008, 
urmând a se evalua admisibilitatea acestuia.

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, 

 În data de 3 decembrie, ADR Sud Muntenia a semnat 
un nou contract de fi nanțare din Regio, Axa prioritară 
6 „Asistență tehnică pentru sprijinirea implementării 
POR”, Domeniul major de intervenție 6.1 „Sprijinirea 
implementării, managementului și evaluării Programului 
Operaţional Regional”, în vederea implementării POR în 
Sud Muntenia în perioada 2009 – 2010. Valoarea totală a 
proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/Direcţia 
Organism Intermediar în vederea implementării 
Programului Operaţional Regional în perioada 2009 - 
2010” este de 10.449.152,11 lei. 

 În data de 15 decembrie, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a depus o nouă cerere de fi nanțare 
pentru activitățile de informare și publicitate POR ce se 
vor derula în anul 2010. Proiectul „Sprijin pentru ADR 
Sud Muntenia/Direcția Organism Intermediar pentru 
activitățile de informare și publicitate ale POR în 
anul 2010” a fost depus în cadrul Regio, Axa prioritară 
6 „Asistență tehnică pentru sprijinirea implementării 
POR”, Domeniul major de intervenție 6.2 „Sprijinirea 
activităţilor de informare şi publicitate privind Programul 
Operaţional Regional”. Valoarea totală a proiectului este 
de 644.266 de lei.

Asistență tehnică pentru sprijinirea implementării Regio
în Sud Muntenia

 În data de 31 decembrie 2009, ADR Sud Muntenia a 
fi nalizat proiectul „Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/
Direcția Organism Intermediar pentru activitățile 
de informare și publicitate ale Programului Opera-
țional Regional în perioada 2007-2009”, prin care 
a primit fi nanțare europeană nerambursabilă prin 
Regio, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Sprijini-
rea activităţilor de informare şi publicitate privind 
Programul Operaţional Regional”, Subdomeniul 1 „Spri-
jin pentru activităţile de publicitate şi informare pentru 
OI din cadrul ADR”. Valoarea totală a proiectului a fost 
de 1.231.412 lei.
 
Prin acest proiect ce s-a desfășurat în perioada 28 mai 
– 31 decembrie 2009 s-a urmărit crearea unui sistem 
de informare a tuturor celor interesaţi de conţinutul 
Programului Operaţional Regional. Totodată, s-a dorit 
realizarea şi distribuirea materialelor de informare şi 
publicitate privind promovarea Programului Operaţional 
Regional şi a rezultatelor obţinute din implementarea 
proiectelor fi nanţate din acesta (documente ofi ciale 
privind POR, ghiduri ale solicitanţilor de proiecte, buletine 
informative, broşuri, obiecte promoţionale Regio, alte 
publicaţii etc.). 

Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO – 15 decembrie 

Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 mil. euro) 
au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, 
conţinând 35 de cereri de fi nanţare cu o valoare totală 
a asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 
121,18 milioane de euro. În prezent se desfăşoară etapa 
de evaluare tehnică şi fi nanciară a cererilor de fi nanţare 
componente ale PIDU-urilor declarate admisibile, conforme 
şi eligibile (31 de cereri de fi nanţare parte a 11 PIDU-uri).

 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 1 retras de aplicant. Valoarea totală solicitată 
prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 mil. 
euro. 
Din cele 28 de proiecte rămase, 12 proiecte sunt în 
rezervă, unul este în curs de aprobare a raportului de 
evaluare tehnică şi fi nanciară, iar pentru 15 s-au semnat 
contractele de fi nanţare. Cele cincisprezece contracte 
semnate sunt prezentate în tabelul 1.
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 Titlul proiectului Benefi ciar
Buget  (lei)

Total Asistența 
nerambursabilă

Ranforsarea și modernizarea drumului județean DJ 
201B, km 0+000 - km 19+000, Ciochina – Orezu - 
Rași

Județul Ialomița 36.462.900,65 29.423.908,41

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
drumuri în stațiunea balneară Amara Orașul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10

Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al 
municipiului Târgoviște

Municipiul 
Târgoviște 88.789.047,00 70.273.252,50

Ranforsarea și modernizarea drumurilor județene 
701, DJ 401A și DJ 711A, pe traseul Dobra – 
Cornățelu – Brăniștea – Titu – Sălcuța – Odobești – 
Potlogi – Corbii Mari

Județul Dâmbovița 66.894.836,12 53.968.478,48

Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmbovița – 
Gratia - Poieni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești 
– Ciolănești – Zâmbreasca - Dobrotești, km 44+240-
104+890 (55,450 km)

Județul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38

Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 
301, tronsonul Fundeni – Budești, km 13+000 – km 
36+578

Județul Călărași 43.795.745,88 36.030.147,80

Modernizare DJ 734: Voinești (DN 73) – Lerești 
– Voina, în vederea îmbunătățirii și dezvoltării 
infrastructurii de turism, km 0+000 – 19+840, 
L=19,840 km

Județul Argeș 51.142.578,38 41.351.925,62

Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviței (DN 73) 
– Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Brașov, în 
vederea îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii 
de turism, km 0+000 – 9+550, L=9,550 km

Județul Argeș 15.740.581,08 12.493.156,62

Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi 
urbane, oraș Mizil, județul Prahova UAT Orașul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47

Reabilitare DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – 
Tinosu – Sirna – Habud – Crivățu (DN 1A) km 0+000 
– km 24+020, județul Prahova, km 24+020 – km 
30+120, județul Dâmbovița

Parteneriatul 
între UAT Județul 
Prahova și UAT 
Județul Dâmbovița

45.802.088,03 37.647.805,82

Modernizarea DJ 703I: Mușătești (DN 73C) – 
Brăduleț – Brădetu – Poienile Vâlsanului, în vederea 
îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii de 
turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km

Județul Argeș 46.020.473,81 37.926.152,00

Îmbunătățirea accesului la rețeaua rutieră 
europeană de transport TEN-T7 în județul Călărași, 
prin reabilitarea și modernizarea DJ 201B, km 
19+000 - km 39+950, pe traseul limita jud. Ialomița 
- Valea Argovei, și DJ 303, km 26+294 - km 48+278, 
pe traseul Valea Argovei - Mânăstirea

Județul Călărași 44.944.350,96 36.974.362,74

Modernizare Calea Daciei Consiliul Local 
Câmpina 25.477.127,02 20.308.570,08

Modernizarea și reabilitarea drumului județean 
DJ303, tronsonul Călărași - Valea Argovei, km 0+000 
- 26+294

Consiliul Județean 
Călărași 55.557.533, 56 45.705.002,00

Reabilitare DJ506, Cervenia – Vitănești - Băbăița, 
km 17+400 - km 58+000 Județul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57

TOTAL  - lei - 731.159.109,66 592.740.864,59

TABEL 1. CONTRACTE DE FINANŢARE PE DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 

Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fi ind în prezent fi e în diferite etape ale procesului de 
evaluare, selecţie şi contractare, fi e semnându-se deja contractul de fi nanţare.
Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.
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 AXA PRIORITARĂ 3: 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii 
majore de intervenţie:

Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitare/
modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate – alocare regională 24,21 mil. euro.
Au fost depuse douăsprezece proiecte, din care în prezent 
două se afl ă în etapa de evaluare tehnică şi fi nanciară, opt 
sunt în rezervă şi două în etapa de analiză a proiectului 
tehnic, asistenţa nerambursabilă solicitată fi ind de 
aproximativ 48,79 mil. euro.
Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu 
major de intervenţie a fost suspendată începând cu data 
de 28.09.2009, ora 16:00.

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 mil. euro.
Au fost depuse şapte proiecte, din care unul a fost 
respins, două se afl ă în etapa de analiză a con      formităţii 
administrative şi eligibilităţii, două se afl ă în etapa de 
evaluare tehnică şi fi nanciară, iar două se afl ă în etape 
precontractuale (analiza PT şi vizită la faţa locului), 
asistenţa nerambursabilă solicitată fi ind de aproximativ 
3,3 mil. euro.

Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării 
cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 
în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 mil. euro. 
Un proiect depus şi afl at în etapa evaluării tehnice şi 
fi nanciare, asistenţa fi nanciară solicitată fi ind de aprox. 
9,6 mil. euro.

TABEL 2. CONTRACTE DE FINANŢARE PE DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.4 

Titlul proiectului Benefi ciar
Buget (lei)

Total Asistența nerambursabilă

Consolidare, reabilitare și modernizare Colegiul 
Național „Constantin Carabella” (corp A+B), 
Târgoviște

Municipiul 
Târgoviște 10.305.346,07 8.471.678,00

Modernizare cămine, modernizare sală de 
festivități, amenajare bază sportivă – Liceul 
Teoretic „Iancu C. Vissarion”, oraș Titu

Orașul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01

Extindere Școala Generală nr. 1 Titu Orașul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34

Reabilitarea, modernizarea și echiparea 
infrastructurii educaționale preuniversitare din 
comuna Lerești, satul Voinești, jud. Argeș

Consiliul 
Local 
Lerești

2.162.459,38 1.723.987,58

TOTAL  - lei - 28.552.600,56 23.286.494,93

Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă – 
alocare regională 34,46 mil. euro. 

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, 
din care patru contracte de fi nanţare sunt semnate, 
șase se afl ă în curs de contractare, un proiect este în 
etapa de vizită la faţa locului, 18 proiecte sunt în etapa 
precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii 
de fi nanţare revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de 
evaluare tehnică şi fi nanciară/rezerve, șase au fost 
respinse, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate 
acestea fi ind de aproximativ 103,94 milioane de euro.

Cele patru contracte semnate sunt prezentate în
tabelul 2.

Sursă: http://www.westconsulting.ro/cf1.jpg

Sursă: http://www.quarsis.ro/wp-content/uploads/2009/05/consultanta1.jpg
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 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 mil. euro. 
S-au depus patru proiecte, unul a fost ulterior retras 
de către aplicant, două proiecte se afl ă în etapa 
precontractuală de analiză a cererii de fi nanţare 
revizuite şi un proiect în curs de analiză a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii. Asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă solicitată este de aproximativ 7,93 mil. 
euro.
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 mil. euro.

În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de 
depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de 
fi nanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia, 
în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei 
(din care asistenţa fi nanciară nerambursabilă solicitată 
aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 
de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea 
contractului şi s-au semnat 21 de contracte de fi nanţare.

Pe data de 2 noiembrie 2009 a fost publicat Ghidul 
solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Cererile de 
fi nanţare pot fi  depuse continuu, în condiţiile precizate în 
ghid, începând cu data de 23 noiembrie 2009, iar alocarea 
fi nanciară disponibilă pentru această cerere deschisă de 
proiecte este de 27,28  mil. euro.
În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă 
deschis începând cu data de 23.11.2009 au fost depuse 
14 de cereri de fi nanţare, având o valoare a asistenţei 
fi nanciare nerambursabile solicitată de aproximativ 1,45 
milioane euro. Un proiect a fost retras de aplicant, patru 
proiecte au fost respinse, trei proiecte sunt în curs de 
verifi care şi şase proiecte sunt în etapa de evaluare 
tehnică şi fi nanciară.

 AXA PRIORITARĂ 5: 
Dezvoltarea şi promovarea turismului 

Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi 
valorifi carea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare 
regională 32,83 mil. euro. 
Au fost depuse 14 proiecte, din care unul a fost respins ca 
neconform administrativ şi redepus ulterior, un contract 
de fi nanţare a fost semnat (tabelul 3) , un proiect se afl ă 

Titlul proiectului Benefi ciar
Buget (lei)

Total Asistența 
nerambursabilă

Restaurarea și punerea în valoare a 
Ansamblului Medieval al Fostei Mânăstiri 
Vărbila

Parohia Vărbila, 
com. Iordăcheanu, 
jud. Prahova 8.214.351,04 6.656.946,88

TOTAL  - lei - 8.214.351,04 6.656.946,88

TABEL 3. CONTRACTE DE FINANŢARE PE DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1

Sursă: http://www.marineengineering.ro/images/consultanta2.jpg

Sursă: http://codrinpaveliuc.fi nantare.ro/fi les/2009/03/people1.jpg
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în etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic, 
zece proiecte se afl ă în prezent în etapa de evaluare 
tehnică şi fi nanciară şi un proiect în curs de evaluare 
conformitate administrativă şi eligibilitate. Valoarea 
asistenţei fi nanciare nerambursabile solicitate prin aceste 
proiecte este de aproximativ 42,47 mil. euro.

Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorifi carea resurselor naturale şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice – alocarea regională din FEDR este de 
32,87 mil. euro. 
Pe data de 30 octombrie 2009 a fost publicat Ghidul 
solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 5.2 
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorifi carea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice”. Cererile de fi nanţare pot fi  
depuse continuu, în condiţiile precizate în ghid, începând 
cu data de 23 noiembrie 2009, iar alocarea fi nanciară 
disponibilă pentru această cerere deschisă de proiecte 
este de 22,177 mil. euro.
S-au depus 21 de proiecte (13 până la termenul limită de 
19.12.2008 şi opt începând cu 23.11.2009), din care şapte 
proiecte au fost respinse, opt sunt în curs de analiză a 
conformităţii administrative şi eligibilităţii, două se afl ă în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, unul în eta  pa 

de vizită la faţa locului şi trei contracte sem  nate (tab elul   
4). Proiectele afl ate în evaluare şi contractele semnate 
au o valoare a asistenţei nerambursabile solicitate de 
aproximativ 48,88 mil. euro.

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 fi nanciară este distribuită 
la nivel naţional, iar Organismul Intermediar ce se ocupă 
de acest domeniu este Ministerul Turismului, contact tel.: 
+4(021)20.25.500, fax: +4(021)20.25.501, e-mail: adita.
stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio 
şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea 
acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile 
de fi nanţare 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.

Titlul proiectului Benefi ciar
Buget (lei)

Total Asistența 
nerambursabilă

Modernizare prin extindere și transformare 
cabana Valea cu Pești în complex turistic și 
agrement 4 stele

S.C. Valea cu Pești 
S.A., Arefu, jud. 
Argeș

16.856.816,00 8.840.093,74

Reabilitarea parcului balnear din stațiunea 
Amara Orașul Amara

16.545.748,10 12.967.959,00

Modernizarea infrastructurii de turism a SC 
Resalcom SA, în vederea diversifi cării serviciilor 
turistice

S.C. RESALCOM 
S.A., Târgoviște, 
jud. Dâmbovița 14.188.605,53 7.752.171,45

TOTAL  - lei - 47.591.169,63 29.560.224,19

TABEL 4. CONTRACTE DE FINANŢARE PE DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE  5.2

Sursă: http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10668/4043364/1/investitii.jpg

Sursă: http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10376/3062023/1/fond_de_investitii_
copy2.jpg
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InfoInfo
 OPORTUNITĂȚI OPORTUNITĂȚI

Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia 
Dezvoltare, editează periodic un Catalog al surselor 
de fi nanţare nerambursabilă. Scopul editării acestei 
publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor 
benefi ciari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud 
Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. 
Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile 
de fi nanţare ale celor şapte programe operaţionale ce 
se derulează în prezent în România, Programul Naţional 
pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi programele de 
cooperare transfrontalieră ce se implementează în zonele 
de graniţă ale ţării. 

Fondurile nerambursabile alocate României prin 
instrumentele specifi ce perioadei de post-aderare la 
Uniunea Europeană reprezintă o imensă oportunitate 
pentru solicitanţii de fi nanţări din majoritatea domeniilor. 
Astfel, aceste fonduri vor fi nanţa proiecte de infrastructură 
de mediu, transport, resurse umane, turism, egalitate de 
şanse, IT etc.

Fondurile europene disponibile pentru România în 
perioada actuală de programare (2007 – 2013) sunt:
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) - 
fond structural ce sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, 
prin fi nanţarea de investiţii în sectorul productiv, 
infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi 
IMM–uri;
Fondul Social European (FSE) - fond structural destinat 
politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri 
de ocupare a forţei de muncă;
Fondul de Coeziune (FC) - instrument fi nanciar ce sprijină 
investiţii în domeniul infrastructurii de transport şi de 
mediu;
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
- fi nanţează investiţii pentru creşterea competitivităţii în 
agricultură şi silvicultură, protecţia mediului, ameliorarea 
calităţii vieţii şi diversifi carea activităţilor economice în 
spaţiul rural;
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 României 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 fi nanciare pentru 
dezvoltarea sectorului agricol şi a economiei rurale.

Pentru oportunităţile de fi nanţare disponibile pentru luna 
decembrie 2009, publicaţia poate fi  accesată pe site-ul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.
adrmuntenia.ro, secţiunea Biblioteca - Documente utile.

Catalogul surselor de fi nanţare (decembrie 2009)

Sursă: http://anunturi.itbox.ro/afaceri/investitii/a-59458-panouri-solare-si-eolien.htm

Sursă: http://www.monitoruldevaslui.ro/wp-content/uploads/2009/02/500euro.jpg

 AM POR

Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 41, 
privind întreruperea în perioada 21 decembrie 2009 
- 10 ianuarie 2010 a activităților specifi ce evaluării, 
selecției și contractării cererilor de fi nanțare depuse în 
cadrul Programului Operațional Regional. De asemenea, 

prin această notă, se anunță că depunerea cererilor 
de fi nanțare în cadrul POR 2007 – 2013 se poate 
realiza până la data de 18 decembrie 2009, inclusiv. 
Documentul integral este publicat pe site-ul nostru www.
adrmuntenia.ro, la secțiunea Clarifi cări utile - Prevederi 
aplicabile potențialilor benefi ciari.

Instrucțiunea nr. 41



www.adrmuntenia.ro

SUD MUNTENIASUD MUNTENIA
INFOINFO

Buletin informativ al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Nr.
2009

10,
decembrie

Din sumar:

„Cu gândul în viitor, ac ion m în prezent”ţ ă

0242/331.769
0242/313.167

comunicare@adrmuntenia.ro
www.adrmuntenia.ro

Material realizat de Diana Neagu,
Expert în cadrul Serviciului Comunicare

Coordonator: Daniela Traian,
l Comunicare

Date de contact:

Tel.:
ax:

E-mail:
Web site:

Şef Serviciu

F

Observaţii:

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Călăraşi

Informaţiile oferite în acest newsletter
respectă normele legislative în vigoare cu

privire la copyright. Responsabilitatea
aparţine în totalitate autorilor textelor.

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Opera
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

ţional Regional şi
cofinanţat de Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Sprijin acordat ADR Sud Muntenia

21 2009
sau a Guvernului României.

în calitate de Organism Intermediar în
vederea implementării Planului de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional în perioada 2007-2013

Editorul materialului: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Data publicării: decembrie

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Design şi tipar: TREIRA - Oradea, 0259 419480

Experţii responsabili cu informarea şi
promovarea aţional

Regional 2007-2013
Programului Oper

în regiunea
Sud Muntenia:

Cristina Radu, Liviu Oltenacu
Sediul central Călăraşi

rinică Fologea -
Biroul Judeţean Argeş

Marius Tănase - Biroul Judeţean Dâmboviţa

- Biroul Judeţean

Alexandru Voinescu - Biroul Judeţean Prahova

Silviu Mitrea - Biroul Judeţean Teleorman

-

Ma , Alexandra Elvira Gherasim

Marius Iancu Giurgiu

e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro

SUD MUNTENIASUD MUNTENIA
INFOINFO

InfoEvenimente

InfoRegio

·

·

·

·

·

·

·

·

Conferinţa de presă – 16
decembrie, Călăraşi
Şedinţa Comitetului
Consultativ de Dialog Civic
pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice – 16 decembrie,
Călăraşi
Conferinţa regională de
prezentare a Raportului de
implementare a POR – 17
decembrie, Călăraşi
ADR Sud Muntenia l-a adus pe
Moş Crăciun la serbarea
anuală!

ţ
ş

ş
Fonduri Regio pentru
infrastructura educaţională din
Argeş

ţ

Info

Info

Proiecte

Oportunităţi

Fonduri Regio pentru
reabilitarea parcului balnear
din sta iunea Amara
Resalcom SA prime te fonduri
Regio pentru diversificarea
serviciilor turistice în
Târgovi te

Situa ia proiectelor depuse în
cadrul REGIO – 15 decembrie

Catalogul surselor de finanţare
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