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   SSuummaarr     

IInnffoo  RReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa      
  

 

  IInnffoo  EEvveenniimmeennttee  
 
 

 Caravană de informare destinată mediului 
privat (calendarul de desfăşurare a sesiunii) 
 

 

 Inaugurarea Biroului de Fonduri Europene 
al CEC Bank - Sucursala Slobozia (Slobozia, 22 
iulie 2010) 
 
 

 

  ȘȘttiirrii  CCoommiissiiaa  EEuurrooppeeaannăă 
 

 Europa, destinaţia turistică nr. 1 - un nou 
cadru politic în domeniul turismului în Europa 
 

 

  IInnffoo  RReeggiioo 
 

  

     Ghidul solicitantului consolidat aplicabil celui 
de-al doilea apel de proiecte organizat pentru DMI 
4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 
 

     Instrucțiunea AM POR nr. 52 privind deconta-
rea cheltuielilor efectuate în implementarea pro-
iectelor integrate 
 

     Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO 
 
 

 

  IInnffooPPrreessaa 
 

 

 
 

 

   Revista presei 
 

 

  ȘȘttiirrii  ddiinn  jjuuddeețțee  
 

AArrggeeșș::  Târgul de carte şi oferta educațională 
„Slove” 2010 
  

CCăăllăărraașșii:: Investiție în Oltenița în valoare de 150 
de milioane de euro 
 

DDââmmbboovviițțaa:: Recepția obiectivului de investiții 
„Reabilitarea alimentării cu apă din captarea 
Branişte” 
 

GGiiuurrggiiuu:: Lucrări de reparații şi modernizare la 
policlinică inițiate de Consiliul Județean Giurgiu 
 

IIaalloommiițțaa:: Experți ai Consiliului Europei şi ai 
Comisiei Europene, la „Oraşul de Floci” 
 

PPrraahhoovvaa:: Consiliul Județean Prahova a dat în 
folosință DJ 101 D 
 

TTeelleeoorrmmaann:: Management al deşeurilor de nivel 
european 
 
 

 

 
 

CCaarraavvaannăă  ddee  iinnffoorrmmaarree    

ddeessttiinnaattăă  mmeeddiiuulluuii  pprriivvaatt    
((ccaalleennddaarruull  ddee  ddeessffăăşşuurraarree  aa  sseessiiuunniiii)) 

 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia continuă caravana de informare 
în toate județele regiunii cu scopul de a 
promova Programul Operațional Regional 
(Regio), Axa 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local” 
(Domeniile majore de intervenție  4.1 
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanță regională 
şi locală” şi 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”).  

Seminar de informare – Țăndărei, 23 iulie 2010 
 

Pentru a ajunge mai aproape de 
potențialii beneficiari, întâlnirile de lucru 
sunt organizate şi la nivel de oraşe mici şi 
mijlocii. Prima întâlnire cu grupul-țintă, şi 
anume reprezentanți ai mediului privat, s-a 
desfăşurat în județul Ialomița, oraşul 
Țăndărei. Evenimentul a avut loc în data de 
23 iulie, la Centrul Cultural „Ionel Perlea”, 
începând cu ora 10:00. În cadrul acestui 
seminar, experții Biroului Județean Ialomița 
al ADR Sud Muntenia au prezentat 
potențialilor beneficiari oportunitățile de 
finanțare cu fonduri nerambursabile pentru 
mediul de afaceri, atât pentru dezvoltarea 
structurilor de afaceri, cât şi pentru 
dezvoltarea microîntreprinderilor. Reamintim 
că pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, 
cheltuielile eligibile aferente proiectelor de 
investiție vor fi rambursate în proporție de 
100% din fonduri publice! 

 

Următoarele seminarii de informare şi 
instruire vor avea loc după cum este 
prezentat în calendarul de mai jos: 

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   

SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   
BB uu ll ee tt ii nn   II nn ff oo rr mm aa tt ii vv   nn rr ..   11 22                     
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 27 iulie 2010 - oraşul Lehliu-Gară, 
judeţul Călăraşi 
 27 iulie 2010 - oraşul Boldeşti-Scăeni, 
judeţul Prahova 
 28 iulie 2010 - municipiul Alexandria, 
judeţul Teleorman 
 28 iulie 2010 - oraşul Bolintin Vale, 
judeţul Giurgiu 
 29 iulie 2010 - municipiul 
Câmpulung, judeţul Argeş 
 29 iulie 2010 - oraşul Titu, judeţul 
Dâmboviţa 
 

Seminar de informare – Țăndărei, 23 iulie 2010 
 

Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Regional a publicat 
Ghidul solicitantului consolidat pentru 
Domeniul major de intervenţie (D.M.I.) 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderi-
lor”. Documentul conține toate modificările 
legislative ce au intervenit în ultimele 
săptămâni, inclusiv prevederile ce se referă la 
eliminarea cofinanțării din partea bene-
ficiarului. Acesta poate fi descărcat de pe 
minisite-ul Agenției pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia dedicat în exclusivitate 
Programului Operațional Regional 2007 – 2013 
- http://regio.adrmuntenia.ro, link: 
http://regio.adrmuntenia.ro/domeniul-major 
-de-interventie-4-3-sprijinirea-dezvolt-rii-
micro-ntreprinderilor-p59.html. 

Conform condițiilor de eligibilitate, 
solicitanţii pot fi societăţile comerciale sau 
societăţile cooperative care se încadrează 
în categoria microîntreprinderilor. Cererile 
de finanțare vor fi depuse continuu, până la 
epuizarea fondurilor alocate regiunii, 
proiectele urmând a fi evaluate la nivel 
regional, în ordinea depunerii lor. Pentru  DMI 
4.3, proiectele eligibile pot avea următoarele 
obiective:  

 achiziționarea de echipamente şi tehnologii 
noi, moderne pentru activitatea de producție, 
prestare servicii, construcții a microîntreprin-
derii; 

   achiziționarea de sisteme IT (hardware 
şi/sau software); 

 construirea/ extinderea/ modernizarea 
spațiilor de producție/ prestare servicii ale 
microîntreprinderii. 
 

AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  eessttee  OOrrggaanniissmm  

IInntteerrmmeeddiiaarr  ppeennttrruu  RReeggiioo  şşii  aarree  rreessppoonnssaabbiilliittăățții  

ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  

PPeennttrruu  mmaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăățțiillee  ddee  

ffiinnaannțțaarree  ddiinn  RReeggiioo  șșii  ppeennttrruu  ccoonnffiirrmmaarreeaa  

ppaarrttiicciippăărriiii  llaa  uunnuull  ddiinn  sseemmiinnaarriiiillee  ccee  ssee  vvoorr  

oorrggaanniizzaa  îînn  SSuudd  MMuunntteenniiaa  ccoonnttaaccttaațții  SSeerrvviicciiuull  

CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  

00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  

iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo;;  

ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..  
 
 
 

IInnaauugguurraarreeaa    

BBiirroouulluuii  ddee  FFoonndduurrii  EEuurrooppeennee  
al CEC Bank - Sucursala Slobozia  

 - Slobozia, 22 iulie 2010 – 
         

 
 

În data de 22 
iulie 2010, la Slobozia 
s-a inaugurat Biroul 
de Fonduri Europene 
al CEC Bank. La eve-
niment au participat 
vicepreşedintele CEC 
Bank România, Mirela Iovu, directorul 
Sucursalei Slobozia a CEC Bank, Răileanu 
Marcelica, oameni de afaceri, oficialități 
județene, reprezentanți ai Organismelor 
intermediare responsabile de implementarea 
programelor de finanțare nerambursabilă, 
printre care şi experți ai Biroului Județean 
Ialomița al ADR Sud Muntenia. 

 

Prin intermediul acestui Birou, CEC 
Bank va acorda îndrumare, va promova și va 
vinde produsele de creditare pentru 
accesarea de fonduri europene celor 
interesați care au nevoie de cofinanțare. În 
perioada imediat următoare, în toate 
sucursalele CEC Bank din țară se vor deschide 

http://regio.adrmuntenia.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro/domeniul-major%20-de-interventie-4-3-sprijinirea-dezvolt-rii-micro-ntreprinderilor-p59.html
http://regio.adrmuntenia.ro/domeniul-major%20-de-interventie-4-3-sprijinirea-dezvolt-rii-micro-ntreprinderilor-p59.html
http://regio.adrmuntenia.ro/domeniul-major%20-de-interventie-4-3-sprijinirea-dezvolt-rii-micro-ntreprinderilor-p59.html
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
mailto:comunicare@adrmuntenia.ro
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astfel de birouri pentru accesarea de fonduri 
europene. 

Vicepreședintele CEC Bank, Mirela 
Iovu, a declarat că „prin lansarea celor 42 de 
Birouri Fonduri Europene (amplasate în 
fiecare sucursală județeană, Sucursala 
Municipiului București și unitatea pilot din 
Calea Victoriei, București) în care își vor 
desfășura activitatea nu mai puțin de 48 de 
consilieri fonduri europene, la care se adaugă 
și sașe coordonatori din Centrala Băncii, CEC 
Bank nu asigură numai cofinanțarea pentru 
proiectele cu fonduri europene prin crearea 
unor produse dedicate, ci și consiliere despre 
cum pot fi accesate programele operaționale 
susținute din instrumente structurale și din 
fondurile destinate agriculturii.” Domnia sa a 
menționat că îi invită pe toți partenerii, 
clienții și potențialii clienți să se adreseze 
înainte de depunerea cererii de finanțare și 
de semnarea contractului cu Autoritatea de 
Management, pentru a analiza și dimensiona 
valoarea proiectului în mod corect și pentru 
a-l face bancabil.” 

Birourile de Fonduri Europene vor fi 
într-o permanentă legătură cu Autoritățile de 
Management și Organismele Intermediare și 
reprezentanțele lor din teritoriu. 
 
 

 
  

ȘȘȘ ttt iii rrr iii    CCC ooo mmm iii sss iii aaa    EEE uuu rrr ooo ppp eee aaa nnn ăăă   

  

EEuurrooppaa,,  ddeessttiinnaaţţiiaa  ttuurriissttiiccăă  nnrr..  11  

  --  uunn  nnoouu  ccaaddrruu  ppoolliittiicc  îînn  ddoommeenniiuull  

ttuurriissmmuulluuii  îînn  EEuurrooppaa 

 
La 30 iunie 2010, Comisia Europeană a 

prezentat o comunicare privind turismul, care 
are scopul de a menține Europa în calitate de 
destinație turistică de top din lume. 

Comunicarea propune un cadru de noi 
politici consolidate pentru viitorul turismului 
european şi o serie de inițiative la nivel 
european pentru a fi puse în aplicare în strânsă 
cooperare cu reprezentanța din sectorul turistic 
public şi cel privat. 

Comunicarea evidențiază noul cadru al 
politicii UE în domeniul turismului. Acesta se va 
concentra, în principal, în jurul a patru piloni: 

 Îmbunătățirea competitivității în sectorul 
turismului în Europa; 

 Promovarea dezvoltării continue şi durabile 
a turismului din spațiul comunitar; 

 Îmbunătățirea imaginii Europei în calitate 
de gazdă a destinațiilor turistice; 

 Maximizarea potențialului de politici ale 
Uniunii Europene, precum şi a instrumentelor 
financiare pentru dezvoltarea turismului 
european. 

Munții Bucegi 
 

Turismul este o activitate economică 
majoră, cu un impact general pozitiv asupra 
creşterii economice şi ocupării forței de muncă 
în Europa. Turismul a devenit un aspect din ce 
în ce mai important în viața cetățenilor 
europeni, în special pentru aceia care 
călătoresc, fie pentru agrement, fie pentru 
afaceri. De asemenea, turismul este un 
instrument important pentru consolidarea 
imaginii Europei în lume, proiectând valorile 
europene ce reprezintă rezultatul a secole de 
schimburi culturale, diversitate lingvistică şi 
creativitate. 

În acest an, turismul a cunoscut o 
situație economică dificilă, agravată de erupția 
vulcanului Eyjafjöll, care a demonstrat atât 
vulnerabilitatea, cât şi flexibilitatea sa, 
relevate de dorința europenilor de a călători şi 
de a sărbători. Astfel, criza economică şi 
financiară, care a afectat toate economiile din 
2008, a avut un efect considerabil asupra cererii 
pentru servicii turistice. Mai recent, 
întreruperea traficului aerian în perioada aprilie 
- mai 2010, din cauza prezenței norilor de 
cenuşă vulcanică, a avut un impact considerabil 
asupra serviciilor de transport în Europa, 
producând perturbări importante atât 
companiilor aeriene, agențiilor de voiaj şi a 
operatorilor turistici, cât şi asupra turiştilor. 
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Acest context dificil a evidențiat o serie 
de provocări cu care se confruntă turismul 
european. Pentru a veni în întâmpinarea 
acestora, este esențial ca toți operatorii din 
domeniu să-şi canalizeze eforturile lor şi să-şi 
desfăşoare activitatea într-un cadru politic care 
să țină cont de cele mai recente priorități ale 
Uniunii Europene, stabilite în „Strategia EU 
2020”. 

Turismul joacă un rol important în 
economia europeană. El reprezintă 1,8 milioane 
de întreprinderi, din care numeroase între-
prinderi mici și mijlocii. El furnizează de aseme-
nea 5,2% din ocuparea forței de muncă și contri-
buie la PIB-ul european cu mai mult de 5%. 

Anii ce vin prezintă o serie de provocări 
și oportunități ce necesită o abordare 
concentrată la nivel european, respectând, în 
același timp, diferitele caracteristici existente 
în cadrul statelor membre, la toate nivelurile.  

Astfel, pentru menținerea Europei ca cea 
mai importantă destinație turistică din lume, 
Comisia Europeană propune 21 de acțiuni, 
printre care: 

 

1. Îmbunătățirea competitivității sectorului 
turistic în Europa 

- Este necesară relansarea inovării pentru ca 

sectorul și întreprinderile sale să se adapteze la 
noile tendințe ale comportamentului consumato-
rilor și să depășească modelele fixe din sector. În 
acest context, Comisia Europeană susține ideea 
unei „platforme de turism TIC” comune în rândul 
principalelor părți interesate din sectorul 
turismului (agenții de voiaj, hoteluri etc.); 
- Prelungirea sezonului turistic; 
- Facilitarea unei forme de program de schimb 
pentru a permite tinerilor, persoanelor în vâr-stă, 
familiilor cu dificultăți financiare şi per-soanelor 
cu handicap să călătorească în cursul 
extrasezonului. În al doilea rând, un meca-nism de 
schimb de informații la nivel euro-pean ar putea 
contribui la o mai bună coor-donare a vacanțelor 
școlare în rândul statele membre; 
- Este necesar să se îmbunătățească cunoștințele 
socio-economice privind turismul în vederea 
dezvoltării unei mai bune coordonări a activi-
tăților curente de cercetare în acest domeniu; 
- Un observator european virtual al turismului ar 
putea furniza, pe termen mediu, o rețea de 
coordonare și de analiză a cercetării în domeniul 
turismului; observatorul ar putea servi de 
asemenea ca repertoriu centralizat al informa-

țiilor referitoare la dezvoltarea industriei turistice 
la nivelul UE. 

 

2. Promovarea dezvoltării unui turism durabil, 
responsabil și de calitate 
- Facilitarea schimburilor de bune practici între 
rețelele de destinații regionale și durabile în vede-
rea elaborării unor indicatori de management 
durabili; 
- Crearea unei etichete „Turism de Calitate” 
pentru a recompensa eforturile îndeplinite în 
vederea creșterii calităților serviciilor oferite de 
întreprinderile și destinațiile europene; 
- Elaborarea unei etichete pe baza indicatorilor de 
management durabili pentru a promova destina-
țiile turistice ce respectă criteriile de mediu, 
sociale şi economice. 

Litoralul românesc – Stațiunea Mamaia 
 

3. Consolidarea imaginii și vizibilității Europei 
ca un ansamblu de destinații durabile și de 
înaltă calitate 

- Crearea și promovarea unei „mărci 
europene”, în strânsă cooperare cu statele 
membre, va contribui la o mai bună evidențiere în 
raport cu alte destinații internaționale; 

- O cooperare sporită cu organizațiile 
naționale și industria turismului european va 
contribui la promovarea produselor turistice 
europene prin intermediul portalului: 
www.visiteurope.com. 
 

4. Consolidarea integrării turismului în 
politicile și instrumentele financiare ale UE 

Turismul este, în mod inevitabil, strâns 
legat de alte politici. Din acest motiv, Comisia va 
îmbunătăți integrarea și coordonarea politicilor 
care au impact asupra turismului, precum cele 
legate de drepturile călătorilor, protecția 
consumatorilor și piața internă. 

 

Pentru informații suplimentare: http://ec. 
europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm. 
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III nnn fff ooo RRR eee ggg iii ooo   

  

••  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ccoonnssoolliiddaatt  aapplliiccaabbiill  

cceelluuii  ddee--aall  ddooiilleeaa  aappeell  ddee  pprrooiieeccttee  oorrggaanniizzaatt  

ppeennttrruu  DDMMII  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  

mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr 

 

Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Regional din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turis-
mului a publicat Ghidul solicitantului conso-
lidat pentru Domeniul major de intervenție 
4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprin-
derilor” - varianta iulie 2010. De asemenea s-
a emis Corrigendum-ul nr. 3 la Ghidul soli-
citantului aplicabil celui de-al doilea apel de 
proiecte organizat pentru DMI 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”, ce vizează: 

 Modificarea definiției „mediul urban” 
cuprinsă în glosarul de termeni, conform 
modificărilor asupra Documentului cadru de 
implementare a POR, aprobat prin Ordinul 
comun al MDRT nr. 1406/04.05.2010 și MFP 
nr. 1133/20.05.2010; 

 Eliminarea contribuției minime a 
solicitantului de 30% la valoarea eligibilă a 
proiectului, conform Ordinului MDRT nr. 
1726/15.06.2010, de modificare a schemei de 
minimis aplicabile DMI 4.3, și Ordinului comun 
al MDRT nr. 1770/23.06.2010 și MFP nr. 
1983/14.07.2010, de aprobare a modificărilor 
asupra Documentului cadru de implementare; 

 Modificarea criteriului de eligibilitate 
referitor la profitul din exploatare obținut în 
anul fiscal precedent datei de depunere a 
cererii de finanțare, conform Ordinului MDRT 
nr. 1726/15.06.2010, de modificare a schemei 
de minimis aplicabile DMI 4.3, și Ordinului 
comun al MDRT nr. 1770/23.06.2010 și MFP 
nr. 1983/14.07.2010, de aprobare a modifică-
rilor asupra Documentului cadru de imple-
mentare; 

 Corectarea unor prevederi din Secțiunea 
III „Condiții precontractuale” a Ghidului soli-
citantului, referitoare la verificarea situațiilor 
financiare ale solicitantului, pentru a confir-
ma încadrarea acestuia în categoria micro-
întreprinderilor înainte de semnarea contrac-
tului de finanțare; asigurarea conformității cu 
prevederile procedurii de lucru aplicabile eta-

pei precontractuale (efectuarea vizitelor la 
fața locului); 
 Actualizarea formu-
larului standard pentru 
bugetul proiectului, 
prin modificarea pro-
centului Taxei pe Va- 
loarea Adăugată.   

                          Sursă: http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/- 

                                                                   401/781/10668/4043364/1/investitii.jpg 

Ghidul solicitantului consolidat pentru 
DMI 4.3 și Corrigendum-ul nr. 3 pot fi 
descărcate de pe minisite-ul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia dedicat 
exclusiv Programului Operațional Regional - 
http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Ghi-
dul solicitantului, Axa 4 » Domeniul major de 
intervenție 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”, link: http://regio. 
adrmuntenia.ro/domeniul-major-de-interven-
tie-4-3-sprijinirea-dezvoltarii-microintreprin-
derilor-p59.html. 

  
  

••  IInnssttrruuccțțiiuunneeaa  AAMM  PPOORR  nnrr..  5522//2211..0077..22001100,,    

pprriivviinndd  ddeeccoonnttaarreeaa  cchheellttuuiieelliilloorr  eeffeeccttuuaattee  îînn  

iimmpplleemmeennttaarreeaa  pprrooiieecctteelloorr  iinntteeggrraattee 

  

 Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Regional (AM POR) a 
emis Instrucțiunea nr. 52 privind decontarea 
cheltuielilor efectuate în implementarea 
proiectelor integrate ce conțin activități care 
intră sub incidența ajutorului de stat și 
activități ce nu intră sub incidența ajutorului 
de stat. 
 „În cazul în care un proiect conține 
activități care intră sub incidența ajutorului 
de stat și activități care nu intră sub incidența 
ajutorului de stat, cheltuielile menționate în 
ordinele de cheltuieli eligibile la Secțiunea 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de 
infrastructură care nu intră sub incidența 
ajutorului de stat sunt eligibile și în cadrul 
proiectelor ce intră sub incidența ajutorului 
de stat și se decontează conform prevederilor 
schemelor de ajutor de stat sub care se 
încadrează proiectul.” 
  DDooccuummeennttuull  eessttee  ppuubblliiccaatt  ppee  ssiittee--uull  nnoossttrruu  

--  hhttttpp::////rreeggiioo..aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo,,  llaa  sseeccțțiiuunneeaa  CCllaarriiffii--

ccăărrii  uuttiillee//PPrreevveeddeerrii  aapplliiccaabbiillee  bbeenneeffiicciiaarriilloorr,,  lliinnkk::  

hhttttpp::////rreeggiioo..aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo//pprreevveeddeerrii--aapplliiccaabbiillee--

bbeenneeffiicciiaarriilloorr--pp1144..hhttmmll..  

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/
http://regio.adrmuntenia.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-beneficiarilor-p14.html
http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-beneficiarilor-p14.html
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SITUAŢIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN  CADRUL REGIO 
– 26 IULIE 2010 - 

 

Până la data de 26 iulie 2010, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 
415 proiecte, prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional) şi Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti. 

Din cele 415 proiecte depuse şi PIDU-ul municipiului Piteşti, 89 au fost respinse, patru au fost retrase de 
aplicanți. Situația 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 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – impreună cu opt 
cereri de finanțare din care: trei se află în etapa de evaluare a conformității şi eligibilității şi pentru cinci au fost 
solicitate proiectele tehnice.  
 
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 mil. euro) 
au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, conținând 35 de cereri de finanțare. 
Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanțare), trei cereri de finanțare au 
fost respinse, pentru patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 cereri de finanțare) sunt în precontractare, 
iar cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanțare). 
Valoarea totală a asistenței nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 

 

AXA PRIORITARĂ 2: 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 milioane de euro)  
Domeniul major de intervenție 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 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 finanțare. 
 

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,,  sseelleeccțțiiee  şşii  ccoonnttrraaccttaarree,,  ffiiee  sseemmnnâânndduu--ssee  ddeejjaa  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannțțaarree..  

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 județean DJ 201B, 
km 0+000 - km 19+000, Ciochina – Orezu - Raşi 

Județul Ialomița 36.462.900,65 29.423.908,41 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în 
stațiunea 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 județene 701, DJ 
401A şi DJ 711A, pe traseul Dobra – Cornățelu – Brăniştea – 
Titu – Sălcuța – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari 

Județul Dâmbovița 66.894.836,12 53.968.478,48 

Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmbovița – Gratia - Poieni 
– Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca - 
Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km) 

Județul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38 

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

Județul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80 

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

Județul Argeş 51.142.578,38 41.351.925,62 

Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviței (DN 73) – 
Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea 

Județul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62 
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îmbunătățirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 
0+000 – 9+550, L=9,550 km 

Reabilitarea şi modernizarea rețelei de străzi urbane, 
oraş Mizil, județul Prahova 

UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47 

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

Parteneriatul dintre 
UAT Județul 
Prahova şi UAT 
Județul Dâmbovița 

45.802.088,03 37.647.805,82 

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

Județul Argeş 46.020.473,81 37.926.152,00 

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

Județul 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 județean DJ303, 
tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294 

Consiliul Județean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti - 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 

 

AXA PRIORITARĂ 3:  
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenție: 
 

Domeniul major de intervenție 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 asistenței nerambursabile solicitată este de aproximativ 48,72 
milioane de euro. 
 

NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  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 Județean Călăraşi 

Județul 
Călărași 

19.783.631,62 14.809.448 

TOTAL  - lei - 19.783.631,62 14.809.448 

 
Domeniul major de intervenție 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro. 

Au fost depuse 31 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 conformității şi eligibilității, 20 proiecte se 
află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar două sunt în etapa precontractuală (analiza PT şi vizita la fața 
locului), valoarea asistenței nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 14,01 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 intervenție 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 milioane de euro. A fost depus un proiect, ce s-a 
semnat. Asistența financiară solicitată prin acest proiect este de aproximativ 10,15 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Achiziție echipamente specifice pentru îmbunătățirea 
capacității și calității sistemului de intervenție în situații 
de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de 
urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud 
Muntenia 

Asociația de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
„Situații de urgență 
Sud Muntenia" 

49.995.241,98 41.155.892,21 

TOTAL  - lei - 49.995.241,98 41.155.892,21 

 
Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale 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 finanțare sunt semnate, opt 
proiect se află în etapa de contractare, două proiecte sunt în etapa de vizită la fața locului, şapte proiecte sunt în 
etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de finanțare revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară/rezerve, șase proiecte au fost respinse, asistența nerambursabilă solicitată pentru 
toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro. 
 

NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  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 
Național „Constantin Carabella” (corp A+B), 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

10.305.346,07 8.471.678,00 

Modernizare cămine, modernizare sală de 
festivități, 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 educaționale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Voineşti, jud. Argeş 

Consiliul Local 
Lereşti 

2.162.459,38 1.723.987,58 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaționale 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, județul 
Dâmbovița 

Municipiul 
Târgovişte 

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaționale 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. Dâmbovița 

Unitatea 
administrativ-
teritorială Oraşul 

6.904.561,42 4.558.975,85 
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Titu 

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 

 
AXA PRIORITARĂ 4:  
Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local  
 
Domeniul major de intervenție 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală – alocare regională 38,27 milioane de euro.  
S-au depus 14 proiecte, două proiecte au fost retrase de către aplicant, un proiect a fost respins, două contracte 
de finanțare au fost semnate, opt proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi un proiect se află în 
etapa de evaluare a conformității şi eligibilității. Asistența 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 intervenție 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 intervenție 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 
finanțare în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistența financiară nerambursabilă 
solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanți au renunțat la semnarea 
contractului, iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finanțare. 
PPee  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  

ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””..  CCeerreerriillee  ddee  ffiinnaannțțaarree  ppoott  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiițțiiiillee  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 67 de proiecte, din care 14 proiecte au fost 
respinse. În momentul de față, 43 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, trei proiecte sunt 
în etapa precontractuală, şapte proiecte sunt în etapa de verificare preliminară a cererii de finanțare, cu o valoare 
totală a asistenței financiare nerambursabile de aproximativ 8,41 milioane de euro. 
 

AXA PRIORITARĂ 5:  
Dezvoltarea şi promovarea turismului  
 
Domeniul major de intervenție 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 milioane de euro.  
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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 finanțare 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 asistenței financiare nerambursabile 
solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,92 milioane de euro. 
NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  oorraa  1122::0000.. 

  

Domeniul major de intervenție 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din 

FEDR este de 32,87 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  iinntteerrvveennțțiiee  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 finanțare. Proiectele aflate în diferite stadii de 
evaluare şi contractele semnate au o valoare totală a asistenței 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 
calității serviciilor turistice în stațiunea 
Buşteni 

Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

TOTAL  - lei - 62.788.563,05 34.346.219,68 

 
Domeniul major de intervenție 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro.  
Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel național, iar help-desk-ul este asigurat de 
Serviciul Asistență Tehnică şi Relația cu AM POR, persoană de contact Adița 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  rreessppoonnssaabbiilliittăățții  ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  

iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăățțiillee  ddee  ffiinnaannțțaarree  ddiinn  RReeggiioo  ppuutteețții  

oobbțțiinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrțțiiii  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 stațiunea 
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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TTâârrgguull  ddee  ccaarrttee  şşii    

ooffeerrttaa  eedduuccaaţţiioonnaallăă  „„SSlloovvee””  22001100  
 

Universitatea Bucureşti, Universitatea din 
Piteşti şi Biblioteca Judeţeană Argeş, cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Argeş şi Primăriei Câmpulung, au 
organizat în weekend, cu prilejul Zilelor Municipiului 
Câmpulung, târgul de carte şi ofertă educaţională 
„Slove 2010”, eveniment la care PROArges.ro a fost 

partener media. 
Vineri a avut loc 
deschiderea publică, 
la care au fost 
prezenţi şi expo-
zanţi. Deschiderea 
oficială a avut loc la 
ora 16:00. Sâmbătă, 
la ora 12:00, în ca-
drul evenimentului 
„Ziua Educaţiei şi 
Slove Digitale”, uni-
versităţile şi editurile 
din ţară şi-au prezen-
tat oferta de facultăţi, 
cursuri şi carte şco-
lară şi universitară.  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjaarrggeess..rroo//  
 

Cu această ocazie au avut loc dezbateri şi 
mese rotunde pe subiectul „viitorului lecturii în secolul 
audio-vizualului, internetului, bibliotecilor on-line”. 
Duminică s-a organizat evenimentul „Slove pentru 
Copii”, cu momente distractive pentru copii, clovni, 
lectură de carte pentru copii şi teatrul de păpuşi cu 
piesa „Scufiţa Roşie”. În cadrul „Slove 2010” s-au 
făcut donaţii de cărţi şi jucării pentru copiii asistaţi 
social de la „Complexul de servicii pentru copilul în 
dificultate din Câmpulung”. 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pprrooaarrggeess..rroo//rreeggiioonnaall//ccaammppuulluunngg//11660011--ttaarrgguull--ddee--ccaarrttee--

ssii--ooffeerrttaa--eedduuccaattiioonnaallaa--sslloovvee--22001100  
  

                                              

        ◊◊  
  

  

  

IInnvveessttiiţţiiee  îînn  OOlltteenniiţţaa    

îînn  vvaallooaarree  ddee  115500  ddee  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo  
    

Pentru municipiul Olteniţa, zilele de 20 şi 21 
iulie se pot înscrie în istoria oraşului, pentru  marcarea 
unui punct important în economia municipiului de la 
malul Dunării. Clădirea fostei Centrale Termice de  

 
 
Zonă (CTZ) a oraşului şi trei turnuri-coş din aceeaşi  
incintă CTZ, aproape de 
fosta turnătorie din 
Olteniţa, au fost puse la 
pământ de o firmă 
specializată (Apolodor). 

Transdanube 
Industries SRL, parte a 
African Steel Mills, va 
investi în Olteniţa peste 
150 de milioane de euro într-o oţelărie şi un laminor, 
ce vor fi funcţionale începând din anul 2013, a 
declarat, în data de 21 iulie, Tommaso Serrano, 
director general executiv Transdanube Industries 
SRL. Unitatea va avea o capacitate de producţie de 
500.000 de tone pe an de oţel beton. Investiţia va 
crea în mod direct 300 de locuri de muncă, iar pe 
orizontală alte 1.350. 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//ttrraannssddaannuubbee--iinndduussttrriieess--aarree--lliibbeerr--

ppeennttrruu--ootteellaarriiaa--ddiinn--oolltteenniittaa 
  

  

  

  

◊◊  
  

  

  

  

  
  

  

RReecceeppțțiiaa  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiițțiiii  

„„RReeaabbiilliittaarreeaa  aalliimmeennttăărriiii  ccuu  aappăă    

ddiinn  ccaappttaarreeaa  BBrraanniişşttee””  
 

În data de 20 iulie 2010, preşedintele 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Florin Popescu, a 
participat în oraşul Titu la recepţia obiectivului de 
investiţii „Reabilitarea alimentării cu apă din captarea 
Branişte, reabilitare reţea de distribuţie şi extinderea ei 
în oraşul Titu – cartier Titu-Târg”. Evenimentul s-a 
desfăşurat în prezenţa Ministrului Secretar de Stat din 
cadrul Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), Ana 
Maria Topoliceanu, a prefectului judeţului Dâmboviţa, 
Iancu Caracota, a edilului-şef al oraşului Titu, Ilie 
Dinu, şi al directorului Companiei de Apă Târgovişte – 
Dâmboviţa, Radu Vasilescu. 

Reprezen-
tanta Ministerului 
Dezvoltării Regiona-
le şi Turismului a 
apreciat calitatea lu-
crărilor la acest 
obiectiv de investiţii, primul de acest fel din judeţul 
Dâmboviţa, implementat de CNI, derulat prin 
Programul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor 

ȘȘȘTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEȚȚȚEEE   

JJuuddeeţţuull  AARRGGEEȘȘ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAȘȘII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIȚȚAA    

http://www.cjarges.ro/
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uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 
de locuitori”. Valoarea totală a investiţiei, demarată în 
iulie 2009, este de 8.243.822 de lei (fără TVA), cu 
surse de finanţare de la bugetul de stat, bugetul 
Consiliului judeţean şi bugetul local. 

La rândul său, preşedintele Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa, Florin Popescu, şi-a manifestat 
încrederea că şi alte obiective derulate prin CNI vor fi 
finalizate în scurt timp, contribuind la creşterea 
gradului de confort a locuitorilor judeţului. De 
asemenea, şeful forului administrativ şi-a manifestat 
bucuria de a vedea concretizat un obiectiv derulat 
printr-un program guvernamental, la iniţierea căruia a 
fost protagonist în vremea mandatului său de 
parlamentar, în anul 2006, făcând lobby la Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Transporturilor, alături de 
specialişti în domeniu şi primari ai judeţului 
Dâmboviţa.  Investiţia de la Titu va deservi 516 
gospodării, în cartierele Titu-Gară şi Atârnaţi şi 95 de 
scări de bloc, cuprinzând cămine de apometre 
moderne ce vor fi puse la dispoziţia abonaţilor din Titu 
– 120 pentru noi gospodării şi 95 pentru scările de 
bloc. 

Cu acest prilej, primarul oraşului Titu, Ilie 
Dinu, a lansat invitaţia Ministrului Secretar de Stat, 
Ana Maria Topoliceanu, de a participa în toamna 
acestui an la inaugurarea altor două obiective 
finanţate prin CNI – Sala de sport şi Casa de cultură, 
iar în vara anului viitor, la recepţionarea obiectivului 
Bazin de înot. 
SSuurrssăă::  http://www.cjd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=669: 

receptia-obiectivului-de-investitii-reabilitarea-alimentarii-cu-apa-din-captarea-
braniste&catid=36:comunicate-presa&Itemid=86  

  
  

        ◊◊  
  

  

  

LLuuccrrăărrii  ddee  rreeppaarraaţţiiii  şşii  mmooddeerrnniizzaarree  llaa  

ppoolliicclliinniiccăă  iinniiţţiiaattee  ddee  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeţţeeaann  GGiiuurrggiiuu  
  

Clădirea Policlinicii din municipiul Giurgiu va 
fi reparată şi modernizată în următoarele trei luni, în 
urma unor lucrări demarate şi finanţate de Consiliul 
Judeţean Giurgiu. 

„Lucrările sunt organizate în mai multe 
etape, în prima etapă urmând a se efectua reparaţii la 
pereţi, în a doua se vor efectua reparaţii la instalaţiile 
electrice, iar în ultima etapă vor fi reparate şi 
modernizate cele 17 grupuri sanitare din incinta clădirii 
Policlinicii”, a declarat, pentru Agerpres, Traian 
Paraschivescu, directorul executiv adjunct din cadrul 
Consiliului Judeţean Giurgiu. Lucrările de reparţii şi 
modernizare la Policlinica Giurgiu au fost estimate la 
aproximativ 200.000 de lei, fără TVA. Astfel vor fi 
reparate şi modernizate spaţiile comune deţinute de 
cabinetele medicilor de familie, dar şi ale unor instituţii 
din domeniul sanitar care îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul Policlinicii municipiului Giurgiu.  

În Policlinica Giurgiu funcţionează câteva 
zeci de cabinete ale medicilor de familie sau 
specialişti din municipiu. Clădirea policlinicii, ce a fost 
construită în anii '60, nu a mai beneficiat până acum 
de lucrări de reparaţii şi modernizare, aceasta trecând 
în ultimul an din administrarea Spitalului judeţean în 
administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu. 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ii--mmeeddiicc..rroo//ssttiirrii//ggiiuurrggiiuu--lluuccrraarrii--ddee--rreeppaarraattiiii--ssii--mmooddeerrnniizzaarree--

llaa--ppoolliicclliinniiccaa--iinniittiiaattee--ddee--ccoonnssiilliiuull--jjuuddeetteeaann 

  

◊◊  
  

  
  

  

  

EExxppeerrţţii  aaii  CCoonnssiilliiuulluuii  EEuurrooppeeii  şşii  aaii  CCoommiissiieeii  

EEuurrooppeennee,,  llaa  „„OOrraaşşuull  ddee  FFllooccii””  
  
  

Situl arheologic de interes naţional prioritar 
„Oraşul de Floci” face parte din Proiectul „Reabilitarea 
patrimoniului comun european“ - Planul de punere în 
operă a proiectelor de reabilitare, integrare şi de 
evaluare a patrimoniului arhitectural şi arheologic din 
S-E Europei“.  

O misiune 
a Consiliului Europei 
şi a Comisiei Euro-
pene a efectuat o 
evaluare, prin exa-
minare la faţa locu-
lui a stadiului lucră-
rilor de reabilitare şi 
restaurare de la situl arheologic „Oraşul de Floci”. 

Experţii misiunii europene - Barabara 
Fogorasi şi Ben van der Bredt - au evaluat stadiul 
strategiei judeţene de punere în valoare a sitului 
arheologic „Oraşul de Floci”, remarcând  contribuţia 
Consiliului Judeţean Ialomiţa la realizarea bazei de 
cercetare arheologică şi promovare, modul în care 
sunt puse în valoare vestigiile  arheologice, 
parteneriatul ce se desfăşoară cu Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional şi cu Institutul Naţional al 
Patrimoniului pentru 
restaurarea unor 
obiective ale sitului 
arheologic, impactul 
proiectului în dez-
voltarea culturală, 
economică şi socia-
lă a zonei.  

 

Experţii Consiliului Europei, precum şi 
reprezentantul Institutului naţional al patrimoniului, 
Dana Mihai, au purtat discuţii cu reprezentanţii 
conducerii operative a Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 
au vizitat baza arheologică şi obiectivele din situl 
arheologic.                          SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..cciiccnneett..rroo//ssttiirrii..hhttmm  

◊◊  

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIȚȚAA    
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CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeţţeeaann  PPrraahhoovvaa  aa  ddaatt  îînn  

ffoolloossiinnţţăă  DDJJ  110011  DD  
 

Consiliul Judeţean Prahova a dat în folosinţă 
DJ 101 D - două benzi de circulaţie, astfel încât 
circulaţia rutieră este redeschisă parţial pe câte o 
bandă a fiecărui sens de circulaţie în zona pasajului 
rutier de la Tătărani, începând din data de 21 iulie 
2010, ora 14:00. 

 Proiectul 
„Lărgire DJ 101D 
de la două la patru 
benzi de curculaţie 
(două pe sens) 
între Km 4+300 
(Limită municipiul 
Ploieşti şi cap 
rampă pasaj) şi 

Km 6+300 (sens giratoriu – intersecţie DN1A), inclusiv 
lărgire pasaj superior peste CF Ploieşti Triaj – Ghighiu 
la Km 4+300” are ca beneficiar Consiliul Judeţean 
Prahova. Valoarea totală a contractului este de 
16.451.620,39 lei, bani asiguraţi din bugetul propriu. 
Constructorul este SCT Bucureşti. Indicatorii tehnici 
sunt după cum urmează: 

  

Drum: 

 Lungime: 1.637,1 m; 

 Lăţime platformă: 22 m; 

 Parte carosabilă: 4 x 3,50 m; 

 Trotuare noi: lăţimea 2,00 m, pe 
partea stângă a drumului, cu bordură şi 
rigolă carosabilă; 

 Acces proprietăţi: lăţimea: 2,50 m 
 

Lărgire pasaj: 

 Lungime totală: 582,40 m; 

 Lungime suprastructură: 87,40 m; 

 Lăţime parte carosabilă: 14,80 m; 

 Lăţime trotuare: 2 x 1,50 m; 

 Număr deschideri: 5 
 

Semnalizare rutieră pe toată lungimea obiectivului: 2.219 m. 
 

Deşi proiectul început în data de 22 octom-
brie 2009 are o durată de execuţie de 12 luni, 
preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea 
Cosma, a precizat că termenul finalizării proiectului 
este de 30 august 2010. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjpphh..rroo//iinnddeexx..pphhpp??__iinniitt==uuttiillee..ddeettaalliiii&&eevv__kkeeyy==223344  

  

◊◊  
  

  

  
  

  

  

MMaannaaggeemmeenntt  aall  ddeeşşeeuurriilloorr    

ddee  nniivveell  eeuurrooppeeaann 

 

 
 

Lucrările la cea mai mare investiţie realizată 
în Teleorman după 1989, „Sistem integrat de 
management al deşeurilor”, au fost finalizate, iar 
Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, numită 
prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean, Liviu 
Nicolae Dragnea, şi-a început activitatea. Membrii 
comisiei verifică timp de o săptămână lucrările şi 
echipamentele aferente acestui obiectiv, urmând să 
fie întocmit procesul-verbal de recepţie la încheierea 
lucrărilor. 

 

   În data de 23 iulie, ora 14:00, va avea loc 
la sediul Consiliului judeţean Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Managementul Deşeurilor Teleorman”, ce va adopta:  

- pe baza hotărârilor adoptate de cei 31 de 
membri fondatori, 
consilii locale; 

- hotărâri 
privitoare la concesio-
narea prin licitaţie 
publică a serviciilor de 
colectare a deşeurilor 
şi administrarea depo-
zitelor, precum şi la 
funcţionarea acestora.  

 

Proiectul „Sistem integrat de management al 
deşeurilor”, implementat de Consiliul judeţean este 
primul pas făcut de Teleorman spre abordarea 
protecţiei mediului în conformitate cu standardele 
europene şi spre formarea unei conduite ecologice a 
cetăţenilor. Aşa cum a subliniat preşedintele Liviu 
Nicolae Dragnea, „investiţia contribuie la ridicarea 
standardului de trai pentru teleormăneni, dar le 
pretinde şi o nouă atitudine, un alt fel de 
comportament. Proiectul acesta nu înseamnă numai 
străduinţă, fonduri considerabile, investiţii, ci şi un 
element de neînlocuit: educaţia pentru mediu”.  
Din anul 2015 vom fi obligaţi să colectăm selectiv 
toate deşeurile, iar ceea ce încă este considerat 
„gunoi” va trebui reciclat aproape în totalitate, 
colectarea şi depozitarea în conformitate cu normele 
europene de mediu oferindu-ne oportunitatea pastrării 
unui mediu mai curat, mai sănătos. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjtteelleeoorrmmaann..rroo//..  

  

 
 
 
 

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN  
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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 

Mădălina CILIBEANU, Aurelian MOROIANU - Biroul Judeţean Ialomiţa 
Alexandru VOINESCU - Biroul Judeţean Prahova 

Silviu MITREA - Biroul Judeţean Teleorman 
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro        

                        
                                                                                                      

Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro/ 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 
Data publicării: 26 iulie 2010 

 
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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