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ppeennttrruu  rreessuurrssee  uummaannee..  CCuumm  ppooțții  oobbțțiinnee  

ffiinnaannțțaarree  îînn  22001100??””     
 - Călărași, 14 iulie 2010 - 

         
 

În data de 14 iulie 2010, ADR Sud 
Muntenia, prin experții Serviciului Urmărirea 
Impactului Programelor Operaționale asupra 
strategiilor regionale, judeţene şi locale, a 
participat la seminarul „Fonduri europene 
pentru resurse umane. Cum poți obține 
finanțare în 2010?”, ce a avut loc la Călărași. 

 
Evenimentul a fost organizat de către 

Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (AM POSDRU), în colaborare cu ziarul 
„Financiarul”. Scopul realizării acestui 
seminar a fost de a prezenta potențialilor 
beneficiari ai fondurilor europene 
oportunitățile oferite de liniile de finanțare 
ce vor fi deschise în acest an, mai precis în 
lunile iulie și august.  

Cu această ocazie, directorul general 
al AM POSDRU, doamna Anca Cristina Zevedei, 
a lămurit problemele referitoare la 
principalele modificări decise de Autoritatea 
de Management în ceea ce privește Ghidul 
Solicitantului și mecanismul de evaluare a 
cererilor de finanțare, în contextul 
deschiderii liniilor de finanțare pe anumite 
domenii de intervenție din cadrul Programului 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane.  

Scopul acestor modificări este 
eliminarea neclarităților din forma anterioară 
a acestui document și diminuarea semnifica-
tivă a perioadei de evaluare prin simplificarea 
mecanismului de evaluare a proiectelor.  
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În acest sens, doamna Zevedei a 
subliniat faptul că pentru a veni în sprijinul 
potențialilor beneficiari, AM POSDRU a luat o 
serie de măsuri care să contribuie la 
asigurarea cash-flow-ului în implementarea 
proiectelor, prin modificarea mecanismului de 
acordare a prefinanțării, dar și la recuperarea 
întârzierilor înregistrate în primul trimestru al 
anului 2010, în rambursarea cheltuielilor și 
accelerarea procesului de verificare pentru 
cererile de rambursări transmise de 
beneficiari în ultimele trei luni. 

AM POSDRU estimează că prin 
modificările propuse perioada dintre 
depunerea cererii de finanțare și semnarea 
contractului se va diminua de la 10 luni, cât a 
durat pentru proiectele depuse în 2009, la 
maxim 30 de zile. Draftul noului Ghid al 
Solicitantului – Condiții Generale a fost 
publicat spre consultare pe website-ul 
Autorității – www.fseromania.ro. 
 
 
 

MMeemmbbrriiii  RReețțeelleeii  „„EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  

NNeettwwoorrkk””,,  llaa  PPllooiieeșșttii  
 - Ploiești, 14 iulie 2010 - 

         
 

În data de 14 iulie 2010, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
participat la o întâlnire-dezbatere de tip 
„focus group” la Ploiești, la sediul Centrului 
de Afaceri al Băncii Comerciale Române.  

Întâlnirea a fost organizată de către 
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
București-Ilfov și BCR, ca membri ai Reţelei 
„Enterprise Europe Network”, coordonată de 
Comisia Europeană, în cadrul procesului de 
elaborare a studiului „Accesul IMM din 

România la fondurile structurale și la 
mecanismele de sprijin”. 

       Printre participanții la acest 
eveniment s-au numărat directorul OTIMMC 
Ploiești, doamna Gabriela Anghel, directorul 
departamentului Relații externe din cadrul 
Camerei de Comerț și Industrie Prahova, 
doamna Luana Georgescu, reprezentanți ai 
BCR Prahova, precum și reprezentanți ai unor 
diverse societăți comerciale, dintre care 
amintim:  Pancuantic, Module Quality 
Consulting, RP Financial Consulting, Artdeco, 
Kredo Management, Dam Consulting, 
Hausplan, Cablul Românesc, Rivaco Group, 
Atera Plast etc. 

       La acest eveniment, ADR Sud Muntenia 
a prezentat situația proiectelor de la nivelul 
regiunii noastre depuse la sediul Agenției, 
prin care se solicită finanțare nerambursabilă 
prin POR.  

 Studiul „Accesul IMM din România la 
fondurile structurale și la mecanismele de 
sprijin” este realizat pentru Comisia 
Europeană – Direcția Generală pentru Politica 
Regională (DG-REGIO) de către Institutul 
pentru Studii Economice Internaționale din 
Viena, Institutul pentru Cercetarea sectorului 
IMM din Austria și experți din România. Acest 
document va fi finalizat în luna septembrie 
2010. Pe baza acestui studiu, Comisia 
Europeană va face recomandări autorităților 
române cu privire la sprijinirea sectorului IMM 
în concordanță cu necesitățile reale ale 
acestuia. 

În cadrul întâlnirii s-au dezbătut 
următoarele teme de discuții: 
- analiza comparativă între obiectivele și 
nevoile de dezvoltare ale IMM și oportunitățile 
de finanțare oferite prin fondurile structurale 

http://www.fseromania.ro/
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(POS CCE = Programul Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii Economice și POR = 
Programul Operaţional Regional), din punctul 
de vedere al obiectivelor propuse, structurii 
programelor și adresabilității acestora; 
- percepția IMM-urilor despre primele linii 
deschise și oportunități de finanțare în cadrul 
POS CCE și POR, din punctul de vedere al 
relevanței, coerenței, eficienței și 
adresabilității, precum și accesibilității 
acestora; 
- impactul depunerii de cereri de finanțare și 
implementării de proiecte cu finanţare prin 
POS CCE sau POR asupra IMM; 
- dificultățile/punctele slabe ale IMM în: 
 identificarea de proiecte în funcție de 

propria strategie de dezvoltare; 
 elaborarea de documente necesare 

dezvoltării strategice și obținerii de 
finanțare în acest sens; 

 procesul de pregătire a documentației și 
depunere a cererilor de finanțare prin POS 
CCE și POR; 

 implementarea proiectelor din punctul de 
vedere al managementului, monitorizării, 
raportării și evaluării. 

 
 

 
  

III nnn fff ooo    RRR eee țțț eee aaa uuu aaa    RRR EEE GGG III OOO    SSS UUU DDD    MMM UUU NNN TTT EEE NNN III AAA    
  

„„LLeett''ss  ddoo  iitt  RRoommaanniiaa””  

CCuurrăățțeenniiee  îînn  ttooaattăă  țțaarraa!!  ÎÎnnttrr--oo  ssiinngguurrăă  zzii!!  
 

 

Începând din data de 15 iulie 2010, 
Asociația Viitorul Tinerilor Ploiești s-a alăturat 
proiectului social „Let's do it Romania”. Pe 
această cale, Asociația face apel la toate 
organizațiile neguvernamentale care doresc să 
se implice în acest proiect național să 
furnizeze o listă cu voluntarii desemnați 
pentru proiectul social.  

Pentru acțiunea voluntară ce va avea 
loc în data de 25 septembrie, dată la care 
toată România va face curățenie, Asociația 
Viitorul Tinerilor va stabili traseele unde se va 
face curățenie în județul Prahova și va pregăti 
logistica acțiunii din această dată. 

 „Let’s do it, Romania!” este cel mai 
mare proiect de implicare socială organizat 
până în prezent în ţara noastră, ce îşi propune 

curăţarea mormanelor de gunoi generate de 
oameni în arealele naturale ale ţării, într-o 
singură zi. Ziua de Curăţenie Naţională va fi 
25 septembrie 2010, dată la care toţi cetă-
ţenii sunt aşteptaţi să se implice, având 
posibilitatea de a stabili un record, România 
fiind ţara cea mai mare ca întindere care 
realizează acest proiect.  

 

Două  dintre obiectivele principale sunt 
curăţarea teritoriului României de deşeurile 
aruncate necorespunzător în ecosistemele 
naturale şi prevenirea reapariţiei acestora, 
lucrări ce au fost solicitate României şi de 
Uniunea Europeană, prin intermediul Comisiei 
Europene. În plus, proiectul îşi propune mobi-
lizarea şi implicarea autorităţilor centrale 
pentru aplicarea de măsuri şi sancţiuni, îmbu-
nătăţirea sistemului de management al deşeu-
rilor, precum şi conştientizarea cetăţenilor cu 
privire la importanţa adoptării unui compor-
tament responsabil faţă de mediu. 

Proiectul se bucură de susţinerea 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, care implică 
structurile sale din teritoriu – Garda Naţională 
de Mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului şi Administraţia Naţională „Apele Ro-
mâne”, cu structurile subordonate – şi de cea 
a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretu-
lui şi Sportului. În organizare sunt implicate 
până în acest moment 26 ONG-uri, 11 autori-
tăţi centrale şi locale, o serie de persoane 
publice şi, cel mai important, cetăţenii. 
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DDeezzbbaatteerree  ppuubblliiccăă  pprriivviinndd    

eeffiicciieennttiizzaarreeaa  aaccttuulluuii  ddee  ccoonnssuullttaarree  

ppeennttrruu  aa  ccoonnttrriibbuuii  llaa  eellaabboorraarreeaa  

  ppoolliittiicciiii  ddee  ttiinneerreett  llaa  nniivveell  llooccaall  
 

 

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  2211  iiuulliiee  22001100  vvaa  aavveeaa  lloocc  llaa  

PPllooiieeșșttii,,  llaa  CCeerrccuull  MMiilliittaarr,,  cceeaa  ddee--aa  VV--aa  

ddeezzbbaatteerree  ppuubblliiccăă  ppee  tteemmaa  „„CCuumm  ppuutteemm  

eeffiicciieennttiizzaa  aaccttuull  ddee  ccoonnssuullttaarree  ppeennttrruu  aa  

ccoonnttrriibbuuii  llaa  eellaabboorraarreeaa  ppoolliittiicciiii  ddee  ttiinneerreett  llaa  

nniivveell  llooccaall””..  EEvveenniimmeennttuull  vvaa  ffii  oorrggaanniizzaatt  ddee  

ccăăttrree  AAssoocciiaațțiiaa  VViiiittoorruull  TTiinneerriilloorr,,  îînn  

ccoollaabboorraarree  ccuu  PPrriimmăărriiaa  MMuunniicciippiiuulluuii  PPllooiieeșșttii..  
 
  

  

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

CCaattaalloogguull  ssuurrsseelloorr  ddee  ffiinnaannțțaarree  

--  iiuulliiee  22001100  -- 

  

Pentru a veni în sprijinul partenerilor 
săi, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare, 
editează periodic un Catalog al surselor de 
finanţare nerambursabilă. Scopul editării 
acestei publicaţii este de a veni în sprijinul 
potenţialilor beneficiari de fonduri 
nerambursabile din regiunea Sud Muntenia 
care doresc să realizeze diferite investiţii. 
Astfel, în acest document sunt prezentate 
oportunităţile de finanţare ale celor şapte 
programe 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 specifice 
perioadei de post-aderare la Uniunea 
Europeană reprezintă o imensă oportunitate 
pentru solicitanţii de finanţări din 
majoritatea domeniilor. Astfel, aceste 
fonduri vor finanţa 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 
finanţarea de investiţii în sectorul 
productiv, infrastructură, educaţie, 
sănătate, dezvoltare locală şi IMM–uri; 

 Fondul Social European (FSE) - fond 
structural des-
tinat politicii so-
ciale a Uniunii 
Europene, care 
sprijină măsuri 
de ocupare a 
forţei de muncă; 

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

 Fondul de Coeziune (FC) - instrument 
financiar ce sprijină investiţii în domeniul 
infrastructurii de transport şi de mediu; 

 Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) - finanţează 
investiţii pentru creşterea competitivităţii 
în agricultură şi silvicultură, protecţia 
mediului, ameliorarea calităţii vieţii şi 
diversificarea 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 financiare pentru 
dezvoltarea sectorului agricol şi a 
economiei rurale. 
 

Pentru oportunităţile de finanţare 
disponibile pentru luna iulie 2010, 
publicaţia poate fi accesată pe site-ul 
Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea 
Biblioteca - Documente utile. 

 
 
 

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20401/781/10668/4043364/1/investitii.jpg
http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20401/781/10668/4043364/1/investitii.jpg
http://www.adrmuntenia.ro/
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SSttrraatteeggiiaa  GGuuvveerrnnaammeennttaallăă  ppeennttrruu  

îîmmbbuunnăăttăățțiirreeaa  șșii  ddeezzvvoollttaarreeaa  

  mmeeddiiuulluuii  ddee  aaffaacceerrii  22001100  ––  22001144                            

--  vveerrssiiuunneeaa  ddee  lluuccrruu  --  

 

În data de 6 iulie 2010 s-a publicat 
„Strategia Guvernamentală pentru îmbună-
tățirea și dezvoltarea mediului de afaceri 2010 – 
2014”, versiunea de lucru. Aceasta a fost edi-
tată de către Ministerul Economiei, Comerțului 
și Mediului de Afaceri (MECMA), prin Programul 
Operațional „Dezvoltarea Capacității Adminis-
trative”.  

Proiectul privind elaborarea Strategiei 
Guvernamentale pentru îmbunătățirea și 
dezvoltarea mediului de afaceri (Strategia DMA) 
a pornit din necesitatea de a îmbunătăți 
capacitatea de analiză, planificare strategică, 
evaluare și monitorizare a MECMA. În 
concordanță cu angajamentele asumate de 
Guvernul României prin Programul de Guvernare 
2009 – 2012, MECMA, prin intermediul Direcției 
Mediu de Afaceri, a inițiat astfel un proces larg 
de consultare a mediului de afaceri pentru a 
stabili prioritățile de dezvoltare, măsurile 
necesare și acțiunile guvernamentale prin care 
acestea se vor realiza, precum și o metodologie 
de monitorizare și evaluare, pe baza unui set 
relevant de indicatori, a aplicării acestei 
Strategii. În urma etapelor parcurse a fost 
elaborată Strategia Guvernamentală pentru 
îmbunătățirea și dezvoltarea mediului de 
afaceri, în așa fel încât politicile în domeniu să 
fie previzibile, intervențiile publice să fie pro-
active, iar efectul asupra mediului de afaceri să 
corespundă așteptărilor acestuia. 

În data de 3 iunie 2010 a avut loc 
Conferința dedicată strategiei, la care au 
participat 78 de persoane din cadrul a 54 de 
instituții de stat, ONG-uri, firme private etc. La 
această conferință a fost supusă analizei și 
dezbaterii versiunea preliminară a strategiei, 
după care au fost colectate sugestii de 
ameliorare. În plus, analiza de tip expert 
realizată de beneficiar, mai ales din perspectiva 
corelării cu alte inițiative strategice, a 
constituit un reper important al deciziei privind 
structura finală a propunerii de strategie. 

Principala provocare pentru mediul de 
afaceri este criza economică. Recesiunea este 
cauzată de o criză financiară severă la nivel 

mondial, ceea ce nu va permite o recuperare 
rapidă.  

 Pe termen mediu, criza curentă va avea 
un impact semnificativ asupra mediului de 
afaceri din România. Climatul de afaceri va fi 
caracterizat prin pre-
cauție sporită, lichi-
ditate mai redusă, 
fluxuri reduse cu ca-
pital străin, regle-
mentări mai stricte și 
acțiuni de minimizare 
a riscului, ceea ce va 
diminua capitalul in-
vestit.                 Sursă: http://codrinpaveliuc.finantare.ro/files/2009/03/people1.jpg 

 

Implicațiile crizei economice asupra 
strategiei mediului de afaceri sunt importante. 
Astfel se impune ca strategia DMA să cuprindă 
măsuri ce se implementează cu costuri minime, 
să ajute la refacerea fluxurilor de capital străin, 
să reducă costurile de tranzacționare și să 
îmbunătățească comportamentul responsabil în 
afaceri și să faciliteze firmelor naționale 
parcurgerea cu bine a perioadei de criză.  

În România, cadrul strategic este definit 
de Programul de Guvernare al Guvernului Româ-
niei, ce cuprinde obiective specifice mediului 
de afaceri, urmărite prin mai multe direcții de 
acțiune.  

Perioada de implementare a prezentei 
strategii este 2010 – 2014. Ea coincide cu fina-
lizarea perioadei de programare a fondurilor eu-
ropene. Strategia privind mediul de afaceri va 
cuprinde două etape: 
- etapa I: 2010 – 2012 în care vor fi derulate 
acțiuni urgente în vederea depășirii perioadei 
de criză actuale; 
- etapa a II-a: 2012 – 2014 în care vor fi derulate 
acțiunile mai consistente de sprijinire a mediu-
lui de afaceri, în condițiile relansării econo-
mice. 

Strategia DMA vizează configurarea unui 
mediu de afaceri deschis, transparent și atrac-
tiv, caracterizat de predictibilitate și de un ca-
dru normativ clar, stabil și coerent, susținut de 
un cadru instituțional adecvat, în concordanță 
cu practica altor state membre ale Uniunii 
Europene. Obiectivul general îl constituie dez-
voltarea unui mediu de afaceri bazat pe 
competitivitate și spirit antreprenorial, pentru a 
face față concurenței pe piața internă a Uniunii 
Europene și în exteriorul UE. 

http://codrinpaveliuc.finantare.ro/files/2009/03/people1.jpg
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SITUAȚIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REG IO 
– 16 IULIE 2010 - 

 

Până la data de 16 iulie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 
408 proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional) şi Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti. 

Din cele 408 proiecte depuse şi PIDU-ul municipiului Piteşti, 89 au fost respinse, iar patru au fost retrase 
de aplicanţi. 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 dezvoltare urbană” (buget 
38,80 milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – conform 
HG nr. 998/2008, urmând a se evalua admisibilitatea acestuia. 

 

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 milioane 
de 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, pentru patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 cereri de finanţare) a fost solicitat Proiectul 
Tehnic, iar cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanţare). 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 

 

AXA PRIORITARĂ 2: 
Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 milioane de euro)  
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane, 
inclusiv construcția /reabilitarea şoselelor de centură. 
Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse şi 1 proiect retras de aplicant. Valoarea totală 
solicitată prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 milioane de euro.  
Din cele 28 de proiecte rămase, 13 proiecte sunt în rezervă, iar pentru 15 s-au semnat contractele de finanţare. 
 

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  îînn  ddaattaa  ddee  1111..0033..22000099,,  oorraa  1166::3300..  
  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

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 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în 
staţiunea balneară Amara 

Oraşul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10 

Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al 
municipiului Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

88.789.047,00 70.273.252,50 

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 

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 

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 

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 

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 
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Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, 
oraş Mizil, judeţul Prahova 

UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47 

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 dintre 
UAT Judeţul 
Prahova şi UAT 
Judeţul Dâmboviţa 

45.802.088,03 37.647.805,82 

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 

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 

Modernizare Calea Daciei 
Consiliul Local 
Câmpina 

25.477.127,02 20.308.570,08 

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ303, 
tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti - Băbăiţa, km 
17+400 - km 58+000 

Judeţul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

TOTAL  - lei - 731.159.109,66 592.740.864,59 

 

AXA PRIORITARĂ 3:  
Îmbunătățirea 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 10 proiecte sunt în rezervă, un proiect se află în etapa precontractuală, iar 
un contract a fost semnat. 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  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0099..22000099,,  oorraa  

1166::0000..  

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi 

Judeţul 
Călărași 

19.783.631,62 14.809.448 

TOTAL  - lei - 19.783.631,62 14.809.448 

 
Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro. 
Au fost depuse 28 de proiecte din care: un contract a fost semnat, un proiect a fost retras de aplicant, patru 
proiecte au fost respinse, trei proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 17 proiecte se 
află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar două sunt în etapa precontractuală (analiza PT şi vizita la faţa 
locului), valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 12,73 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Amenajare Centrul Comunitar al Persoanelor în 
vârstă din municipiul Slobozia, județul Ialomița 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337 

TOTAL  - lei - 1.045.015,00 823.337 
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Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 

intervenții în situații de urgență – alocare regională 13,88 milioane de euro. A fost depus un proiect, ce se află în 
prezent în etapa precontractuală, asistenţa financiară solicitată fiind de aproximativ 10,15 milioane de euro. 

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaționale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare 
regională 39,73 milioane de euro.  
 
Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 14 contracte de finanţare sunt semnate, opt 
proiect se află în etapa de contractare, două proiecte sunt în etapa de vizită la faţa locului, şapte proiecte sunt în 
etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de finanţare revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară/rezerve, șase proiecte au fost respinse, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru 
toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro. 
 

NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  1144..0099..22000099,,  oorraa  1166::0000..  
  

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul 
Naţional „Constantin Carabella” (corp A+B), 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

10.305.346,07 8.471.678,00 

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 

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

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 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Pojorâta, jud. Argeş 

Consiliul Local 
Lereşti 

 
727.056,29 

 
588.818,30 

Mansardare corp existent Liceul de arte „Bălaşa 
Doamna” din municipiul Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Voinești, jud. Argeş 

Consiliul Local 
Lerești 
 

2.162.459,38 1.723.987,58 

Reabilitare și mansardare corp vechi, reabilitarea 
bazei sportive - Școala nr. 2 Titu 

Orașul Titu 
 

7.139.282,12 5.710.574,66 

Modernizare, extindere și dotare Școala Generală 
cu clasele I - VIII, sat Râca, comuna Râca, județul 
Argeș 

Consiliul Local 
Râca 

1.941.023,74 1.540.201,72 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și 
echiparea infrastructurii educaționale - Școala cu 
clasele I - VIII „Paul Bănică” din Municipiul 
Târgoviște 

Municipiul 
Târgoviște 

7.790.229,86 6.421.824,64 

Construire şcoală cu 22 săli de clasă şi reabilitare şi 
modernizare clădire internat la Grupul Școlar Goga 
Ionescu din oraşul Titu, jud. Dâmboviţa 

Unitatea 
administrativ-
teritorială Oraşul 
Titu 

6.904.561,42 4.558.975,85 

Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I - VIII 
Brătești, comuna Albeștii de Argeș, județul Argeş 

Comuna Albeștii de 
Argeş 

2.108.056,47 1.645.639,52 

Reabilitare, modernizare și extindere a Liceului Teoretic 
ION GHICA, oraș Răcari, județul Dâmbovița 

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

Consolidare cu demolare parțială Colegiul Național 
Unirea din Municipiul Turnu Măgurele, județul 
Teleorman 

Consiliul Local 
Turnu Măgurele 

12.496.349,87 10.209.401,86 

TOTAL  - lei - 75.82.605.916,31       65.732.217,58 
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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 importanță 
regională şi locală – alocare regională 38,27 milioane de euro.  
S-au depus 14 proiecte, două proiecte au fost retrase de către aplicant, un proiect a fost respins, două contracte 
de finanţare au fost semnate, opt proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi un proiect se află în 
etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 
31,63 milioane de euro. 
 
 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Centru Multifuncțional de dezvoltare 
a afacerilor 

S.C. Camion Logistic S.R.L., 
com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu 

15.377.529,99 8.506.947 

Lucrări de modernizare a 
infrastructurii la S.C. MORENI PARC 
INDUSTRIAL S.A. 

Consiliul Județean Dâmbovița 50.403.568,50 17.872.914 

TOTAL  - lei - 65.781.098,49 26.379.861 

 
Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de 
noi activități – 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 
finanţare în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă 
solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea 
contractului, iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finanţare. 
PPee  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  

ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””..  CCeerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ppoott  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  pprreecciizzaattee  îînn  gghhiidd,,  îînncceeppâânndd  ccuu  

ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099,,  iiaarr  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 63 de proiecte din care 14 proiecte au fost 
respinse. În momentul de faţă, 36 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, trei proiecte sunt 
în etapa precontractuală, 10 proiecte sunt în etapa de verificare preliminară a cererii de finanţare, cu o valoare 
totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 7,81 milioane de euro. 
 
 

AXA PRIORITARĂ 5:  
Dezvoltarea şi promovarea turismului  
 
Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 milioane de euro.  
Au fost depuse 30 de proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, patru au 
fost respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, 11 proiecte se află în etapa precontractuală, iar 12 
proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile 
solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,92 milioane de euro. 
NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  oorraa  1122::0000.. 
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Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calității serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din 

FEDR este de 32,87 milioane de euro (două sesiuni de depunere de proiecte). 
  

PPee  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiițțiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  rreeggiioonnaallee  ddee  2222,,117777  

mmiill..  eeuurroo..  

PPee  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: 10 proiecte au fost respinse, 16 proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, un proiect se află în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, un proiect a fost 
retras, iar pentru patru 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 
72,69 milioane de euro. 

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

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 

Oraşul Amara 
 

16.545.748,10 
 

12.967.959,00 

Modernizarea infrastructurii de turism a 
S.C. Resalcom S.A. în vederea diversificării 
serviciilor turistice 

S.C. RESALCOM S.A., 
Târgoviște, jud. 
Dâmbovița 

 
14.188.605,53 

 
7.752.171,45 

Modernizarea infrastructurii şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice în staţiunea 
Buşteni 

Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

TOTAL  - lei - 62.788.563,05 34.346.219,68 

 
Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potențialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în 
scopul creşterii atractivității României ca destinație turistică - 150.355.934 de euro.  
Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional, iar help-desk-ul este asigurat de 
Serviciul Asistență Tehnică şi Relaţia cu AM POR, persoană de contact Adiţa Stanca, tel.: +4(021)20.25.500, fax: 
+4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro. 
 

AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  eessttee  OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  ppeennttrruu  RReeggiioo  şşii  aarree  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  

iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăăţţiillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddiinn  RReeggiioo  ppuutteeţţii  

oobbţţiinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrţţiiii  SSeerrvviicciiuulluuii  CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  

00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo.. 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

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 

Reabilitarea patrimoniului cultural din staţiunea 
Buşteni 

Oraşul Buşteni 2.128.409,71 1.552.435,27 

TOTAL  - lei - 10.342.760,75 8.209.382,15 

mailto:adita.stanca@mturism.ro
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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PPrrooiieecctt  ddee  rreeaabbiilliittaarree  aa  ssttaațțiieeii  ddee  eeppuurraarree  ddiinn  

mmuunniicciippiiuull  CCââmmppuulluunngg  
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, în 
calitate de beneficiar, a finalizat cu succes 
implementarea proiectului „Reabilitarea stației de 
epurare din municipiul Câmpulung Muscel, în vederea 
îmbunătățirii calitative a mediului înconjurător și a 
protecției acestuia”. 

Contractul de finanțare nerambursabilă a fost 
semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului în data de 10 septembrie 2008, în cadrul 
Programului Phare CES 2006 „Schema de investiții 
pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în 
sectoarele prioritare de mediu”, și s-a derulat pe o 
perioadă de 22 de luni.  

Obiectivele generale ale proiectului au fost:  

 conformarea la reglementările naționale și ale 
Uniunii Europene, prin constituirea unui sistem de 
gospodărire a apelor uzate conform cu standardele 
UE; 

 reabilitarea mediului și creșterea calității vieții 
locuitorilor municipiului Câmpulung și a celor din 
localitățile aflate în aval; 

 facilitarea dezvoltării economice a zonei. 
 
Beneficiari finali:  

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung, 
care, prin realizarea proiectului, îndeplinește 
obiectivele din strategia locală de dezvoltare, 
contribuind la atingerea obiectivelor autorităților 
naționale și regionale definite în strategiile de mediu și 
în documentele programatice pentru mediu;  

 operatorul serviciilor de canalizare și epurare 
ape uzate, deținut în procent majoritar de Consiliul 
Local al municipiului Câmpulung, care preia în 
exploatare stația de epurare reabilitată și modernizată. 

 

Proiectul a avut în vedere reabilitarea unui număr 
de 11 obiective din stația de epurare și construirea 
unei hale de concentrare și deshidratare mecanică 
pentru nămol, instruirea personalului implicat în 
exploatarea stației și realizarea campaniei de 
conștientizare publică a populației din zonă.  

Toate utilajele și instalațiile ce au fost montate 
în stația de epurare sunt performante, de ultimă 
generație și au un grad ridicat de fiabilitate. Valoarea 
totală a proiectului a fost de 1.266.848 de euro, 
valoarea finanțării nerambursabile fiind de 1.000.000 
de euro. 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..mmddrrll..rroo//iinnddeexx..pphhpp??pp==665511  

  
                                              

◊◊  
  

  
  

  

  

CCoolleeccttaarree  sseelleeccttiivvăă  aa  ddeeșșeeuurriilloorr  îînn  șșaappttee  

ccoommuunnee  ddiinn  jjuuddeețțuull  CCăăllăărraașșii,,  pprriinn  PPhhaarree  
    

Proiectul „Sistem de gestionare a deșeurilor 
menajere în comunele Independența, Cuza-Vodă, 
Grădiștea, Al. Odobescu, Vâlcelele, Ciocănești și 
Vlad Țepeș din județul Călărași” este finanțat de 
Uniunea Europeană, în cadrul Programului Phare 
2005 Coeziune Economică și Socială „Schema de 
investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului 
public în sectoarele prioritare de mediu”. Proiectul, 
a cărui perioadă de implementare este martie 2008 – 
noiembrie 2010, are un buget total de 729,563,10 
euro. 

Obiectivul general al proiectului este stimularea 
capacității consiliilor locale partenere de a 
implementa măsurile de gestionare a deșeurilor, în 
conformitate cu acquis-ul comunitar, prevederile din 
Planul Național de Dezvoltare și prioritățile 
evidențiate prin Planul regional și Planul Județean de 
gestionare a deșeurilor.  

În acest sens, în cele șapte localități vizate au 
fost amenajate 60 de puncte de colectare selectivă 
(câte 3 pentru fiecare sat), fiecare punct fiind dotat 
cu câte 4 euro pubele de plastic cu V=240 l, diferit 
colorate, pentru colectarea selectivă a deșeurilor 
reciclabile provenite din ambalaje: metal, hârtie și 
carton, plastic și biodegradabile. 

De asemenea fiecare gospodărie particulară ce 
are curte a fost dotată cu câte o pubelă de plastic de 
120 l pentru deșeurile uscate amestecate și saci 
pentru fiecare fracție: metal, hârtie și carton, 
plastic și biodegradabile. Caracterul educativ al 
proiectului a vizat grădinițele și școlile din zona de 
proiect, ce au primit câte un set de pubele 
basculante, fiecare set fiind alcătuit din câte 4 
pubele diferit colorate pentru colectarea pe fracții a 
deșeurilor menajere, metalelor, hârtiei și plasticului. 

 
 

ȘȘȘTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEȚȚȚEEE   

JJuuddeeţţuull  AARRGGEEȘȘ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAȘȘII    
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În total au fost achiziționate până în prezent:  

 3 autogunoiere de 6 m³ pentru colectarea 
deșeurilor amestecate uscate și transportul acestora 
către depozitarea finală; 

 428 de euro pubele de plastic cu capacitate 
240 l, diferit colorate, pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor reciclabile provenite din ambalaje: metal, 
hârtie și carton, plastic și sticlă; 

 10.589 de pubele de plastic cu capacitate de 
120 l, pentru deșeurile uscate amestecate și saci 
pentru fiecare fracție: metal, hârtie și carton, 
plastic și sticlă; 

 94 de pubele basculante ce vor fi amplasate 
la grădinițe, școli și licee. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ffiinnaannttaarree..rroo//ssttiirree--1155008866--CCoolleeccttaarree--sseelleeccttiivvaa--aa--

ddeesseeuurriilloorr--iinn--77--ccoommuunnee--ddiinn--jjuuddeettuull--CCaallaarraassii,,--pprriinn--pprrooiieecctt--PPhhaarree..hhttmmll 
  

◊◊  
  

  

  

  

FFiieennii  --  447788  ddee  aannii  ddee  llaa  pprriimmaa  aatteessttaarree  

ddooccuummeennttaarrăă  
 

Fieni este așezarea, din nordul județului, cu 
cea mai veche atestare documentară. Primul hrisov, 
ce poate fi considerat actul de naștere al Fienilor, este 
datat 1532. Data la care se sărbătorește această 
primă atestare este 14 iulie. Anul acesta, evenimentul 
a fost sărbătorit în zilele de sâmbătă și duminică, 
respectiv 10 - 11 iulie. „Manifestările au avut o 
amploare mult mai mică, comparativ cu anii 
precedenți, in special din cauza lipsei fondurilor”, a 
precizat Adriean Budoiu, primarul orașului Fieni.  

Sursă: http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20090711_0106/4.jpg 
 

Sâmbătă, 10 iulie, a avut loc, în Sala de 
consiliu a orașului Fieni, ședința solemnă a Consiliului 
local, care a avut pe ordinea de zi, printre altele, 
prezentarea unor elemente istorice privind 
sărbătoarea, lansarea unei reviste realizată de elevii 
Școlii Generale „Diaconu Coresi”, denumită simbolic 
„Parlamentul copiilor” (un colectiv condus de prof. 
Moraru Camelia); s-au acordat diplome și premii 
pentru 12 elevi ai Școlii „Diaconu Coresi”, care au 
obținut rezultate deosebite în procesul de învățământ 

sau premii la olimpiade școlare de nivel județean sau 
național. În același cadru au primit diplome și câte un 
cadou 13 familii, care, anul acesta, au sărbătorit sau 
vor sărbători 50 de ani de la căsătorie.  

Sursă: http://turism.itbox.ro/poze/orase/fieni/oras/fieni.jpg 
 

Duminică, la ora 11:00, a avut loc ceremonia 
religioasă de pomenire a eroilor orașului Fieni și de 
depunere de coroane de flori. Aceasta s-a desfășurat 
în incinta Bisericii „Sf. Nicolae” din Fieni, din cauza 
ploii. Dacă timpul ar fi permis, s-ar fi derulat la 
Monumentul Eroilor din localitate. Au depus coroane 
de flori: Consiliul Local Fieni, Primăria Fieni, 
Organizația Județeană PSD, Organizația PSD Fieni, 
Organizația PD-L Fieni, Organizația PRM Fieni, 
Eurogaz Prescom și Compania de Apă Fieni. În zilele 
premergătoare evenimentului s-a desfășurat 
competiția de fotbal, dotată cu Cupa orașului Fieni – 
ediția a IX-a, la care au participat 16 echipe din 
cartierele orașului, primele patru clasate primind 
diplome și premii în bani. 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarrddaammbboovviittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ccaatteeggoorryyiidd==2255&&pp22__aarrttiicclleeiidd==2255992277  

  

◊◊  
  

  

OOnnee  LLoovvee  FFeessttiivvaall  22001100,,  

îînn  PPaarrccuull  NNaattuurraall  CCoommaannaa    
  

Cea de-
a doua ediţie a 
One Love Fes-
tival va avea loc 
acest an în peri-
oada 30 iulie - 1 
august 2010 în 
Parcul Natural 
Comana, la 
doar 35 km de 
Bucureşti. 

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIȚȚAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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Organizatorii aşteaptă „toate triburile în cea de 211-a 
zi a anului pentru a sărbători viaţa şi natura alături de 
invitaţii lor”.  

 

A sosit timpul ca toate triburile să se 
întrunească încă o dată! Zâne, povestitori, regi și 
regine, de aici și de pe tărmuri îndepărtate, se adună 
pentru trei zile de muzică, de celebrare a vieții, a 
uniunii cu natura și a energiei care ne leagă. Fii bun, 
fii înţelept, fii conştient! 
 
 

Line-up-ul festivalului neconvenţional de 
muzică şi arte conexe este în curs de completare! 
 

La Sound System Arena vor fi prezenţi: 
Vibronics (UK), Madu Messenger (Scoops, UK), 
Parvez (The Dub Factory, UK), I-Mitri (Counter Action, 
UK), Mighty Boogie (High Priority, RO/NL), East Roots 
Sound (România) feat. Selecta B, Dani, Ras Tea, I 
Sheeba, Raizah (Dharma Creative, România), Samity 
meets NRG-D (Bulgaria), Kogaion Sound System 
(Kaya Foundation, Dacia), Prezident Tzuc (România), 
Rastah Fairy, Subhuman (Shrooms Events, 
România), Dorian, Skarlatache, US, General Escu şi 
Cherry-Man, toţi din România. 
 

La Jungle Groove îi veţi putea asculta pe: 
Subwave (Metalheadz, Rusia), Electrosoul System ( 
Kos.Mos.Music, Rusia), Burner Greene, Djubei, Ion 
(Astronaut Kru, România), DJ Vasile & DJ Rolf 
(România), Injektah (România), THK (Evolution Worx, 
România), 3P, Alex Chronic şi Whiteroly (Skunk 
Predatorz, România), DJ Snow & MC Agent 
(România), Zakos (US), VRT, Dubase, Kojok, Charlie 
Dundeen, Gospo. 
 

Biletele pentru acest festival au fost puse în 
vânzare la 23 iunie prin rețeaua Eventim (magazinele 
Germanos, Orange, Vodafone, librăriile Humanitas și 
Cărturești, precum și pe www.eventim.ro). Acestea 
vor putea fi achiziționate la prețul special de 60 de lei 
până la data de 20 iulie. Mai multe detalii despre 
festival puteți găsi pe blogul oficial al evenimentului: 
http://onelovefestival.wordpress.com/. 
 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..iinnccoonncceerrtt..rroo//oonnee--lloovvee--ffeessttiivvaall--22001100--iinn--ppaarrccuull--nnaattuurraall--

ccoommaannaa  facnouă  

◊◊  
  

  
  
  

CCââttee  uunn  cceennttrruu  ddee  aaffaacceerrii  

  îînn  ffiieeccaarree  mmuunniicciippiiuu  
  

Executivul Consiliului judeţean intenţionează să 
sprijine înfiinţarea câte unui centru de afaceri în 
fiecare municipiu din Ialomiţa 

Deocamdată, gheaţa a fost spartă prin 
aprobarea proiectului de la Urziceni. Investiţiile, 
suportate în proporție de 50% din fonduri 
nerambursabile, au fost disputate din punctul de 

vedere al oportunităţii economice şi disponibilului 
financiar al bugetelor locale. 

 

Preşedintel
e Consilliului Jude-
țean Ialomița, dom-
nul Silvian Ciuper-
că, susţine că în-
ceputul programu-
lui la Urziceni se 
justifică prin con-
centrarea mediului 
de afaceri în vestul 
judeţului.                      Sursă: http://www.guraialomitei.com/wp-content/gallery/site1/silvian-ciuperca-psd.jpg 

 

În opinia vicepreşedintelui Ioan Martin, centrul 
de afaceri va oferi sediu social pentru circa 40 de 
firme, iar concentrarea acestora în Urziceni va contri-
bui direct la dezvoltarea locală şi regională.  

Contribuţia judeţeană în derularea proiectului 
este de 50%. Efortul financiar a fost acceptat mai greu 
de reprezentanţii sceptici ai autorităţilor locale, dar 
vicepreşedintele Ştefan Muşoiu opinează că investiţie 
se va dovedi viabilă în trei ani. Clădirea pentru centrul 
de afaceri va fi ridicată cu un cost de 470 de euro pe 
metrul pătrat, la o suprafaţă construită de 3.200 de 
metri pătraţi.                                   (Clementina Tudor) 
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..gguurraaiiaalloommiitteeii..ccoomm//ssttiirrii//ccaattee--uunn--cceennttrruu--ddee--aaffaacceerrii--iinn--

ffiieeccaarree--mmuunniicciippiiuu//  

  

◊◊  

  
  

PPrraahhoovvaa  ssffiiddeeaazzăă  ccrriizzaa::  IInnvveessttiiţţiiee  ddee  112266  

mmiilliiooaannee  ddee  ddoollaarrii  llâânnggăă  PPllooiieeşşttii!!  
 

Furnizorul american de echipamente şi servicii 
pentru industria de petrol şi gaze Lufkin Industries va 
construi o fabrică, până în 2012, lângă Ploieşti, 
investiţie estimată la 126 de milioane de dolari, potrivit 
unui comunicat 
postat pe site-ul 
companiei. Intenția 
americanilor de a 
investi în Prahova a 
fost anunțată acum 
câteva luni de 
prahovabusiness.ro. 

SSuurrssăă::  wwwwww..lluuffkkiinn..ccoomm//ppttrraannssmmiissssiioonn//iimmaaggeess//IIMMGG__33008844..jjppgg 
 

„Lufkin Industries anunţă intenţia de a construi 
o unitate de producţie lângă Ploieşti. Fabrica va 
produce echipamente pentru diviziile Câmpuri 
Petroliere şi Transportul Energiei cu un accent iniţial 
pe produse petroliere. Uzina va fi construită pe un 
teren de 82 de acri (33 de hectare), costurile fiind 
estimate la 126 milioane de dolari. Pentru început se 
vor asigura peste 300 de locuri de muncă, atunci când 

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIȚȚAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

http://onelovefestival.wordpress.com/
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uzina va fi gata, în 2012", se arată în comunicatul 
companiei.  

Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, a acceptat să asigure pentru Lufkin 
stimulente pentru dezvoltare şi asistenţă financiară de 
28 de milioane de euro, sumă echivalentă cu aproape 
30% din costul facilităţii, mai informează compania 
americană. „Operaţiunea din România reprezintă un 
pas important în strategia noastră de a ne extinde 
geografic. Această operaţiune ne va îmbunătăţi 
poziţia pe pieţele în creştere din emisfera estică. 
Afacerea din România va servi ca un hub strategic 
destinat pieţei europene şi pentru a facilita exporturile 
către Rusia, Asia Centrală, Africa de Nord, Orientul 
Mijlociu şi Asia de Est. Localizarea operaţiunii în 
România aduce multe avantaje. În plus, România 
asigură pentru Lufkin acces la sursele locale de 
materii prime", a declarat Jay Glick, directorul general 
al Lufkin Industries.  

Sursă: http://www.lufkin.com/oilfield/images/unit.jpg 
 

În cadrul unei întâlniri cu directorii Lufkin, 
ministrul român al finanţelor publice, Sebastian 
Vlădescu, a declarat că afacerea reprezintă o 
dezvoltare bună pentru România şi pentru economie, 
deoarece va crea locuri de muncă, va transfera 
tehnologie modernă şi va stimula exporturile către 
zona Eurasia, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, 
utilizând totodată resursele naturale pentru a aduce 
venituri la bugetul de stat. „Vedem în decizia Lufkin un 
semn de încredere în economie şi forţa de muncă şi în 
tradiţia României din sectorul energetic", a spus 
Vlădescu. Lufkin Industries a fost fondată în anul 1902 
şi are peste 2.800 de angajaţi la nivel mondial.  

 
 
 
 
 

Compania vinde şi asigură servicii, printre 
altele, pentru unităţi de pompare destinate 
exploatărilor petroliere şi de gaze naturale, sisteme 
automate şi elemente de transport al energiei 
electrice. Lufkin deţine uzine în SUA, Argentina şi 
Franţa.      

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pprraahhoovvaabbuussiinneessss..rroo//iinnddeexx..pphhpp//PPrraahhoovvaa--

ssffiiddeeaazz%%CC44%%8833--ccrriizzaa--IInnvveessttii%%CC55%%AA33iiee--ddee--112266--mmiilliiooaannee--ddoollaarrii--

ll%%CC33%%AA22nngg%%CC44%%8833--PPllooiiee%%CC55%%99FFtt  

  

◊◊  
JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN  

  

BBaannii  eeuurrooppeennii  ppeennttrruu  îîmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  

sseerrvviicciiiilloorr  ppuubblliiccee  ddiinn  TTeelleeoorrmmaann  
 
 

Instituţia Prefectului Judeţul Teleorman a 
demarat implementarea proiectului „Promptitudine şi 
performanţă în furnizarea serviciilor publice", durata 
sa fiind de un an. Managerul de proiect Mirela Cofaru 
a declarat pentru Agerpres în data de 15 iulie că 
proiectul este finanţat din Fondul Social European, 
prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative. Valoarea totală a proiectului este de 
circa 271.600 de lei, din care mai mult de 80 la sută 
provin din instrumente structurale nerambursabile, iar 
diferenţa reprezintă cofinanţarea din bugetul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

 

Potrivit sursei citate, scopul principal al 
proiectului îl constituie creşterea promptitudinii şi 
performanţei în furnizarea serviciilor publice, prin 
adoptarea mai multor măsuri organizatorice şi sisteme 
informatice noi, schimbându-se modul de gestionare a 
documentelor specifice. Funcţionarii vor dobândi 
competenţe în utilizarea sistemelor informatice 
implementate, ceea ce va conduce la perfecţionarea 
activităţii în domeniul relaţiilor publice, dar şi la o mai 
bună comunicare cu cetăţenii.  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3322330000  
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Sediul central CĂLĂRAȘI 

Adresă: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 cod 910019, 
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 Independentei, 
nr. 1, et. IV, cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
Tel.: 0245/220.647 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biroul Judeţean IALOMIŢA 

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, B-dul 
Chimiei, nr. 13-15, et. II, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa 
Tel.: 0243/234.806 
Fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 
Biroul Judeţean GIURGIU 

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul 
Mihai Viteazu, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax: 0246/215.271 
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean PRAHOVA 

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

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

DDaattee  CCoonnttaacctt  AAggeennţţ iiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă   SSuudd  MMuunntteenniiaa  

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuu nnii ccaarree 
 

Daniela TRAIAN - Șef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU, Diana NEAGU, Liviu Georgian OLTENACU - Sediul central Călăraşi 

Alexandra GHERASIM, Marinică FOLOGEA - Biroul Judeţean Argeş 
Marius TĂNASE - Biroul Județean Dâmbovița 
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AADDRR    SSuudd  MMuunntteenniiaa  rreeaalliizzeeaazzăă  ssăăppttăămmâânnaall  uunn  nneewwsslleetttteerr  eelleeccttrroonniicc  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  ,,  mmaatteerriiaall  ccuu  iinnffoorrmmaațțiiii  pprrooaassppeettee  ddeesspprree  

aaccttiivviittăățțiillee  ddeerruullaattee  ddee  ccăăttrree  AAggeennțțiiee  șșii  ddee  ccăăttrree  MMiinniisstteerruull  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  șșii  TTuurriissmmuulluuii,,  îînn  vveeddeerreeaa    pprroommoovvăărriiii  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraațțiioonnaall  

RReeggiioonnaall  22000077  ––  22001133..  PPee  llâânnggăă  aacceessttee  nnoouuttăățții,,  ssee  ddoorreeșșttee  iinnffoorrmmaarreeaa  ppuubblliiccuulluuii  țțiinnttăă  ddeesspprree  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  mmeemmbbrree  aallee  RReețțeelleeii  ddee  

IInnffoorrmmaarree  RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa  șșii  ddeesspprree  cceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  eevveenniimmeennttee  oorrggaanniizzaattee  ddee  aacceesstteeaa  îînn  jjuuddeețțeellee  rreeggiiuunniiii..  

ÎÎnn  aacceesstt  sseennss,,  AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  vvăă  ooffeerrăă  ooccaazziiaa  ddee  aa  vvăă  pprroommoovvaa,,  îînn  ffiieeccaarree  ssăăppttăămmâânnăă,,  iinnssttiittuuțțiiaa  șșii  aaccttiivviittăățțiillee  ppee  ccaarree  dduummnneeaavvooaassttrrăă  llee  

ddeessffăășșuurraațții..  ÎÎnn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  ssuunntteețții  iinntteerreessaațții  ddee  pprroommoovvaarreeaa  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””,,  vvăă  rruuggăămm  ssăă  nnee  ttrraannssmmiitteețții  uunn  ssccuurrtt  

mmaatteerriiaall  ddee  iinnffoorrmmaarree  ((mmaaxxiimm  11..550000  ddee  ccaarraacctteerree  ccuu  ttoott  ccuu  ssppaațțiiii)),,  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  22  ppoozzee,,  cceell  ttâârrzziiuu  ppâânnăă  vviinneerrii,,  llaa  oorraa  99::0000,,    

aacceessttaa  uurrmmâânndd  ssăă  ffiiee  pprreelluuaatt  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  ssăăppttăămmâânniiii  uurrmmăăttooaarree..  

MMaatteerriiaalleellee  ddee  iinnffoorrmmaarree  vvoorr  ffii  ttrraannssmmiissee  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..    

PPeennttrruu  iinnffoorrmmaațțiiii  ssuupplliimmeennttaarree  vvăă  rruuggăămm  ssăă  ccoonnttaaccttaațții  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677..  

NNeewwsslleetttteerr--uull  vvaa  ffii  ppuubblliiccaatt  ppee  ssiittee--uull  AAggeennțțiieeii  ––  wwwwww..aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo  șșii  vvaa  ffii  ddiissttrriibbuuiitt  eelleeccttrroonniicc  ssăăppttăămmâânnaall  ttuuttuurroorr  mmeemmbbrriilloorr  RReețțeelleeii  ddee  IInnffoorrmmaarree  

RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  CCoonnssiilliiiilloorr  jjuuddeețțeennee  șșii  llooccaallee  ddiinn  rreeggiiuunnee,,    

MMiinniisstteerruulluuii  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  șșii  TTuurriissmmuulluuii,,  rreepprreezzeennttaannțțiilloorr  mmaassss--mmeeddiiaa  ddee  llaa  nniivveelluull  rreeggiiuunniiii  SSuudd  MMuunntteenniiaa  

  șșii  ssiittee--uurriilloorr  ddeeddiiccaattee  ((ppoorrttaalluurriilloorr  ddee  șșttiirrii  eeccoonnoommiiccee)).. 
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