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   SSuummaarr     
IInnffoo  RReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa      

  
 

  IInnffoo  EEvveenniimmeennttee  
 
 

 Implicarea ADR Sud Muntenia, parteneră 
într-un proiect multinaţional privind promovarea 
cetăţeniei europene 

 

  IInnffoo  EEvveenniimmeennttee  vviiiittooaarree  
 
 
 
 

   Infrastructura de sănătate din judeţul 
Teleorman va fi reabilitată cu fonduri REGIO! 
 

   Se vor semna primele cereri de finanţare 
componente ale Planului Integrat de Dezvoltare 
Urbană din Sud Muntenia! 
 

  IInnffoo  OOppoorrttuunniittăăţţii  ddee  ffiinnaannţţaarree  
 

  Catalogul surselor de finanţare  
 
 
 
 
 

  IInnffoo  RReeţţeeaauuaa  RReeggiioo  SSuudd  MMuunntteenniiaa 
 
 
 
 

   Târgul de produse ecologice şi tradiţionale 
„Mâncăm româneşte – Trăim sănătos”   

 

  IInnffoo  RReeggiioo 
 

   Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO 
 

  IInnffooPPrreessaa 
 
 
 
 
 

   Revista presei 
 

  ŞŞttiirrii  ddiinn  jjuuddeeţţee  
 

AArrggeeşş::  Barajul Vidraru, incursiune în adâncuri 
  

CCăăllăărraaşşii:: Conferinţa de lansare a proiectului 
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi” 
 

DDââmmbboovviiţţaa:: Licitaţie pentru reabilitarea şi 
modernizarea DN 71 
 

GGiiuurrggiiuu:: Finalizarea proiectului „Înfiinţarea 
grupului de Acţiune locală Inima Giurgiului – 
Ţara Neajlovului şi a Câlniştei” 
 

IIaalloommiiţţaa:: Oyl Company Holding a inaugurat ieri 
cariera de piatra de la Vulturu 
 

PPrraahhoovvaa:: Proiectul „Creşterea capacităţii de 
trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN1 
şi DN1B, în zona de nord a municipiului Ploieşti” 
 

TTeelleeoorrmmaann:: Finalizarea lucrărilor la „Sistemul 
integrat de management al deşeurilor în judeţul 
Teleorman” 

 
 

AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  ppaarrtteenneerrăă  îînnttrr--uunn  
pprrooiieecctt  mmuullttiinnaaţţiioonnaall  pprriivviinndd  pprroommoovvaarreeaa  

cceettăăţţeenniieeii  eeuurrooppeennee 

 

Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia va im-
plementa în perioda 
ianuarie – decembrie 
2011 proiectul „Impli-
carea cetăţenilor în 
Europa - Perspective 
locale pentru ocupa-
rea forţei de muncă, coeziunea socială şi 
dezvoltare durabilă”. 
 Proiectul este finanţat de Comisia 
Europeană, prin Programul „Europa pentru 
cetăţeni”, care îşi propune să promoveze 
cetăţenia europeană activă prin implicarea 
societăţii civile în construirea unei Europe 
unite, bazată pe valori istorice, pe 
aprofundarea dialogului intercultural şi pe 
concepte precum toleranţa, solidaritatea, 
democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea 
reciprocă. 
 Scopul proiectului constă în realizarea 
unui mecanism care să asigure implicarea 
agenţiilor de dezvoltare locală şi a 
organizaţiilor similare din mai multe state 
membre ale Uniunii Europene, dar şi din ţările 
candidate, în organizarea de comunicări şi 
dezbateri, pe diferite teme, cu influenţă 
asupra viitoarelor politici de dezvoltare locală 
pentru instituţiile UE. 
 În acest sens, în perioada martie – 
aprilie 2011, ADR Sud Muntenia va organiza o 
sesiune de lucru la care vor participa 
reprezentanţi ai municipalităţii, agenţi 
economici, reprezentanţi din partea 
cetăţenilor, organizaţii patronale, sindicate. 
Temele ce vor fi abordate în cadrul acesteia 
sunt: cetăţenia europeană activă, bunăstarea 
europenilor: ocuparea forţei de muncă, 
coeziune socială şi dezvoltarea durabilă, 
impactul politicilor UE în societate. 
 Coordonatorul acestui proiect este 
Fundaţia Insula Barataria din Spania. 
Parteneri în proiect sunt: Asociaţia Agenţiilor 
Locale pentru Democraţie - Franţa, Asociaţia 

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   
SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   
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pentru Parteneriat European - Bulgaria, 
Espace Associatif de Quimper - Franţa, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia - România şi Centrul de cercetare 
Valvasor – Slovenia. Durata proiectului este 
de 12 luni, iar implementarea acestuia va 
începe în luna ianuarie 2011. Bugetul total al 
proiectului este de 183.566,90 euro. 

 
 

 

III nnn fff ooo    EEE vvv eee nnn iii mmm eee nnn ttt eee    vvv iii iii ttt ooo aaa rrr eee    
 

Infrastructura de sănătate din judeţul 
Teleorman va fi reabilitată  

cu fonduri REGIO!          
 

Marţi, 24 august, se va semna cel de-al 
doilea contract cu finanţare Regio, la nivelul 
regiunii Sud Muntenia, pentru reabilitarea 
infrastructurii de sănătate. Beneficiarul 
contractului, Consiliul Judeţean Teleorman, va 
primi fonduri nerambursabile din cadrul Axei 3, 
Domeniul major de intervenţie 3.1 
„Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate” pentru 
proiectul „Reabilitare Spital Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman”.  

Contractul de 
finanţare are o va-
loare totală de 
83.496.061,52 lei, 
din care valoarea 
totală eligibilă este 
de 67.926.908,34  lei 
(finanţare neram-
bursabilă şi contri-

buţia beneficiarului). Durata de implementare a 
proiectului este de 28 de luni, perioadă în care 
vor fi executate lucrări de intervenţie la 
arhitectura clădirii, lucrări de intervenţie la 
instalaţiile electrice, sanitare şi de gaz medical. 

 
 

AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  eessttee  OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  
ppeennttrruu  RReeggiioo  şşii  aarree  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  
iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  PPeennttrruu  mmaaii  mmuullttee  
ddeettaalliiii  ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăăţţiillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddiinn  RReeggiioo  şşii  
ppeennttrruu  ccoonnffiirrmmaarreeaa  ppaarrttiicciippăărriiii  llaa  uunnuull  ddiinn  sseemmiinnaarriiiillee  
ccee  ssee  vvoorr  oorrggaanniizzaa  îînn  SSuudd  MMuunntteenniiaa  ccoonnttaaccttaaţţii  
SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  
00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@  
aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo;;  ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..  

  
  

  
   
   

SSee  vvoorr  sseemmnnaa  pprriimmeellee  cceerreerrii  ddee  ffiinnaannţţaarree  
ccoommppoonneennttee  aallee  PPllaannuulluuii  IInntteeggrraatt  ddee  
DDeezzvvoollttaarree  UUrrbbaannăă  ddiinn  SSuudd  MMuunntteenniiaa!!  

 
 

 

În data de 24 august, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Municipiul Alexandria 
va semna cele trei contracte de finanţare 
incluse în Planul Integrat de Dezvoltare 
Urbanã (PIDU) a municipiului Alexandria, în 
valoare totalã de 37.146.592,48 lei, din care 
finanţarea nerambursabilã solicitatã este de 
29.358.913,37 lei.  

Sursă:http://www.alexandria.ro/Album_Alexandria/slides/cascultura_jpg.html 
 

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a 
fost depus pe Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 
Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-
domeniul „Centre urbane”. Cele trei 
contracte de finanţare ce se vor derula pe o 
perioadă de 15 luni sunt:  

1. „Sistem pentru managementul 
iluminatului public în municipiul 
Alexandria” - în valoare totală de 
24.125.963,20 lei, din care valoarea finanţării 
nerambursabile de 19.100.295,42 lei (98% din 
valoarea eligibilă a proiectului). 

Obiectivul specific îl consituie crearea 
unui sistem de iluminat nou, modern, 
ecologic, la nivelul performanţelor şi 
standardelor europene care să asigure 
acoperirea integrală a municipiului 
Alexandria. Totodată, prin această investiţie 
se urmăreşte creşterea eficienţei energetice a 
întregului sistem de iluminat public în 
municipiu. 

 

mailto:info.regio@%20adrmuntenia.ro�
mailto:info.regio@%20adrmuntenia.ro�
mailto:info.regio@%20adrmuntenia.ro�
mailto:comunicare@adrmuntenia.ro�
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2. „Sistem pentru managementul 
traficului rutier în municipiul Alexandria” – 
în valoare de 9.499.324,57 lei, din care 
finanţare nerambursabilă de 7.523.346,47 lei 
(98% din valoarea eligibilă a proiectului). 

În cadrul proiectului se va moderniza şi 
extinde sistemul de semaforizare la nivelul a 
16 intersecţii şi se va crea un Centru de 
comandă şi control unic, pentru coordonarea 
activităţilor de management trafic, 
supraveghere video şi comandă şi monitorizare 
iluminat public. De asemenea, prin această 
investiţie, se va reduce timpului de deplasare 
în oraş, a emisiilor de noxe şi, implicit, a 
consumului de combustibil. 

 

Sursă: http://www.alexandria.ro/Album_Alexandria/slides/pietonal3_jpg.html 
 

3. „Sistem de supraveghere în 
vederea creşterii siguranţei şi prevenirii 
criminalităţii în municipiul Alexandria” – în 
valoare totală de 3.521.304,71 lei, din care 
valoarea finanţării nerambursabile este de 
2.735.271,48 lei (98% din valoarea eligibilă a 
proiectului).  

Obiectivele specifice ale acestui 
proiect sunt: dotarea instituţiilor publice şi a 
zonelor identificate cu risc sporit de 
infracţionalitate cu un număr de 46 de 
echipamente noi de supraveghere; 
implementarea sistemului de supraveghere 
video şi integrarea acestuia cu celelalte 
sisteme prevăzute în cadrul Planului Integrat 
de Dezvoltare; creşterea siguranţei 
cetăţenilor şi reducerea ratei criminalităţii 
din zona de acţiune cu 20% în următorii trei 
ani.  

 

 
   

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

CCaattaalloogguull  ssuurrsseelloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree                                  
--  aauugguusstt  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.  

Fondu-
rile neram-
bursabile alo-
cate Româ-
niei prin in-
strumentele 
specifice pe-
rioadei 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 destinat politicii sociale a Uniunii 

http://www.alexandria.ro/Album_Alexandria/slides/pietonal3_jpg.html�
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Europene, care sprijină măsuri de ocupare a 
forţei de muncă; 
• 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. 

 
Sursă: http://codrinpaveliuc.finantare.ro/files/2009/03/people1.jpg 

 
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 dis-ponibile 
pentru luna august 2010, publicaţia poate fi 
accesată pe site-ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, 
secţiunea Bibliotecă - Documente utile. 
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Târgul de produse ecologice şi tradiţionale 
„Mâncăm româneşte – Trăim sănătos” 

 
 
 

 Pentru a promova tradiţia românească, 
atât de apreciată peste hotare, în perioada 27 
- 29 august 2010, Oficiul Teritorial pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
Ploieşti, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Ploieşti, va organiza primul Târg 
de produse ecologice şi tradiţionale din cele 
şase pro-
gramate 
până la 
sfârşitul a- 
nului inti-
tulat 
„Mâncăm 
româneşte 
– Trăim să-
nătos”. 

             Sursă: http://www.ziarulring.com/stiri/16246/targ-de-mancare-traditionala 
 

OTIMMC Ploieşti vă invită să vizitaţi 
expoziţia producătorilor tradiţionali ce se va 
desfăşura pe zona adiacentă Parcului 
„Constantin Dobrogeanu Gherea” – parcarea 
dintre Parcul „Constantin Dobrogeanu 
Gherea” şi Palatul Culturii Ploieşti, după 
următorul program: vineri, 27 august, 10:00 – 
19.00; sâmbătă, 28 august, 08:00 – 19:00; 
duminică, 29 august, 08:00 – 15:00.  

 

Acest eveniment îşi propune să le ofere 
producătorilor români posibilitatea de a-şi 
prezenta şi în ţară preparatele tradiţionale 
realizate ecologic, după reţete păstrate din 
moşi strămoşi, dar certificate din punct de 
vedere sanitar, sanitar-veterinar şi premiate 
în străinătate. În cadrul târgului veţi putea 
achiziţiona brânzeturi, pastramă, miere, 
lăptişor de matcă crud, palincă, magiun de 
Topoloveni şi alte delicatese pe alese. 
 

http://www.adrmuntenia.ro/�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
– 20 AUGUST 2010 - 

 

Până la data de 20 august 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 477 de 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 477 de 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: 
 

NNoottăă::  TTeerrmmeennuull  lliimmiittăă  ddee  ddeeppuunneerree  aa  PPllaannuurriilloorr  IInntteeggrraattee  ddee  DDeezzvvoollttaarree  UUrrbbaannăă,,  SSuubb--ddoommeenniiuull  „„CCeennttrree  uurrbbaannee””,,  aa  ffoosstt  3311  mmaarrttiiee  
22000099,,  oorraa  1166::0000..  
 

AXA PRIORITARĂ 1 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere (buget 194 milioane de euro) 
 

Pe Domeniul 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere (buget 97 milioane de 
euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Ploieşti şi o cerere de finanţare. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 6,36 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 – împreună 
cu opt cereri de finanţare, din care: trei se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, iar pentru cinci 
au fost solicitate proiectele tehnice. 
 

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, patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 cereri de finanţare) sunt în precontractare, 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

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..  

: 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 milioane de euro)  
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, 
inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură. 
Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse şi un 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. 
 

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 
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Modernizarea 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 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, 
oraş Mizil, judeţul Prahova UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47 

Reabilitarea DJ101G: Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu – 
Şirna – 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:  
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenţie: 
Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
– alocare regională 24,21 milioane de euro. 
Au fost depuse 12  proiecte, din care 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 
Călăraşi 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 40 de proiecte, din care: un contract a fost semnat, un proiect a fost retras de aplicant, cinci 
proiecte au fost respinse, opt proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 23 de 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 17,79 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Amenajare Centrul Comunitar al Persoanelor în 
vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 

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 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. Asistenţa financiară solicitată prin acest proiect este de aproximativ 10,15 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea 
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii 
de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud 
Muntenia 

Asociaţia de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
„Situaţii de urgenţă 
Sud Muntenia" 

49.995.241,98 41.155.892,21 

TOTAL  - lei - 49.995.241,98 41.155.892,21 
 

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare 
regională 39,73 milioane de euro.  
Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 15 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, şase 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 Şcoala 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 

Reabilitare şi mansardare corp vechi, reabilitarea 
bazei sportive - Şcoala nr. 2 Titu 

Oraşul Titu 
 

7.139.282,12 5.710.574,66 

Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Generală 
cu clasele I - VIII, sat Râca, comuna Râca, judeţul 
Argeş 

Consiliul Local 
Râca 

1.941.023,74 1.540.201,72 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale - Şcoala cu 
clasele I - VIII „Paul Bănică” din Municipiul 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

7.790.229,86 6.421.824,64 

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

Unitatea 
administrativ-
teritorială Oraşul 
Titu 

6.904.561,42 4.558.975,85 

Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I - VIII 
Brăteşti, comuna Albeştii de Argeş, judeţul Argeş 

Comuna Albeştii de 
Argeş 

2.108.056,47 1.645.639,52 
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Reabilitare, modernizare şi extindere a Liceului Teoretic 
„Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

Consolidare cu demolare parţială Colegiul Naţional 
Unirea din Municipiul Turnu Măgurele, judeţul 
Teleorman 

Consiliul Local 
Turnu Măgurele 

12.496.349,87 10.209.401,86 

Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar 
„Voievodul Mircea" din Municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

4.825.344,88 3.294.953,95 

Consolidare, reablitare Colegiul pedagogic  „Carol I" Municipiul 
Câmpulung 

12.449.657,26 9.866.312,47 

TOTAL  - lei - 97.718.459,07 77.169.496,42 
 
AXA PRIORITARĂ 4:  
Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local  
 

Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală – alocare regională 38,27 milioane de euro.  
S-au depus 16 proiecte, din care: două proiecte au fost retrase de către aplicant, un proiect a fost respins, două 
contracte de finanţare au fost semnate, nouă proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi două 
proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 
este de aproximativ 44,29 milioane de euro. 
 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Centru Multifuncţional 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 Judeţean Dâmboviţa 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 activităţi – alocare regională 33,50 milioane de euro.  
NICIUN PROIECT DEPUS. 
 

Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 
milioane de euro. 
În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de 
finanţare în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă 
solicitată aproximativ 45 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 118 proiecte, din care 15 proiecte au fost 
respinse, şapte proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă, 52 de proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, 18 proiecte sunt în etapa precontractuală, 26 de proiecte sunt în etapa de verificare 
preliminară a cererii de finanţare, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 17,36 
milioane de euro. 
 

AXA PRIORITARĂ 5

Au fost depuse 30 de proiecte, din care: unul a fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, patru 
au fost respinse, trei contracte de finanţare au fost semnate, 11 proiecte se află în etapa precontractuală, 12 

:  
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.  
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proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile 
solicitate pentru 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.. 

  

Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din 
FEDR este de 32,87 milioane de euro (două sesiuni de depunere de proiecte). 
PPee  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  rreeggiioonnaallee  ddee  2222,,117777  
mmiilliiooaannee  ddee  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 şi transformare 
cabana Valea cu Peşti în complex turistic şi 
agrement 4 stele 

S.C. Valea cu Peşti S.A., 
Arefu, jud. Argeş 16.856.816,00 8.840.093,74 

Reabilitarea parcului balnear din staţiunea 
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., 
Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

 
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 potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro.  
Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI 5.3 al POR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Poarta C, sector 1, Bucureşti, 
010873, Director Gabriela Elena BOSTĂNESCU, e-mail gabriela.bostanescu@mturism.ro, site www.turism.gov.ro. 
 
 

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 

Restaurare şi punere în valoare a ansamblului 
medieval al fostei Mânăstiri Apostolache 

Parohia Apostolache, 
jud. Prahova 

12.926.435,20 9.386.998,60 

TOTAL  - lei - 23.269.195,95 17.596.380,75 

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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BBaarraajjuull  VViiddrraarruu,,  iinnccuurrssiiuunnee  îînn  aaddâânnccuurrii  
  

Consiliul Judeţean Argeş, cu sprijinul 
reprezentanţilor Hidroelectrica – Sucursala Hidrocen-
trale Curtea de Argeş, a organizat luni, 16 august, o 
vizită în partea nevăzută a Barajului Vidraru, respectiv 
a Hidrocentralei Vidraru. Manifestarea are drept scop 
promovarea, în cadrul „Sărbătorilor Argeşului şi 
Muscelului”, a zonei la care face referire master-planul 
pentru dezvoltarea turistică a zonei montane a 
judeţului Argeş. 

Prima 
oprire a fost la 
poalele cetăţii Po-
ienari, în locul un-
de, adânc în inima 
muntelui, se gă-
seşte centrala 
subterană ce adă-
posteşte patru tur-

bine Francis verticale de 55 MW şi şapte 
transformatoare monofazate de 40 MVA. Turbinele şi 
generatoarele electrice sincrone verticale asigură o 
producţie de energie, într-un an hidrologic mediu, de 
400 GWn/an.  

Pe toată lungimea galeriei, fotografii realizate 
de-a lungul timpului sunt mărturii istorice ale creării, 
între anii 1961 şi 1966, a celui de-al cincilea baraj din 
Europa şi al nouălea din lume, la momentul construirii. 
Lacul de acumulare Vidraru are un volum total de 465 
milioane metri cubi, din care 320 milioane de metri 
cubi reprezintă volumul util. Nivelul normal de retenţie 
este de 830 m deasupra mării, lacul având, la această 
cotă, o suprafaţă de 870 ha şi o lungime de 14 km.  

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..bbiittpprreessss..rroo//aarrttiiccoollee//eevveenniimmeenntt//77009911//bbaarraajjuull--vviiddrraarruu--
iinnccuurrssiiuunnee--iinn--aaddaannccuurrii..--vveezzii--ggaalleerriiee--ffoottoo..hhttmmll  
                                            

        ◊◊  
  

  
  

CCoonnffeerriinnţţaa  ddee  llaannssaarree  aa  pprrooiieeccttuulluuii  
„„RReeaabbiilliittaarreeaa,,  mmooddeerrnniizzaarreeaa  şşii  eecchhiippaarreeaa  

AAmmbbuullaattoorriiuulluuii  IInntteeggrraatt  aall  SSppiittaalluulluuii  JJuuddeeţţeeaann  
ddee  UUrrggeennţţăă  CCăăllăărraaşşii””  

  

 În data de 25 august, începând cu ora 10, 
Consiliul Judeţean Călăraşi va organiza conferinţa de 
lansare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi”.  

Evenimentul reprezintă una dintre componen-
tele campaniei de promovare şi publicitate a acestuia, 
ce va demara din data de 23 august. 

 

 

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală de 
ambulatoriu în judeţul Călăraşi, prin punerea la 
dispoziţia po-
pulaţiei a ser-
viciilor medi-
cale îmbună-
tăţite. De ase-
menea, implementarea proiectului va conduce la o 
creştere a capacităţii de acordare a serviciilor 
medicale, concomitent cu o reducere a timpului 
necesar pentru diagnosticare şi /sau tratament.                

                             SSuurrssăă::  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeţţeeaann  CCăăllăărraaşşii 
  
  

  

  ◊◊  
  

  
  

LLiicciittaaţţiiee  ppeennttrruu  rreeaabbiilliittaarreeaa  şşii  
mmooddeerrnniizzaarreeaa  DDNN  7711  

  

Lucrările la stratul de uzură pe DN 72 Ploieşti 
- Târgovişte - Găeşti sunt în plină desfăşurare. Vor 
urma reabilitarea 
podeţelor şi mar-
carea corespun-
zătoare a acestui 
drum, unul dintre 
cele mai traficate 
din Dâmboviţa. O 
altă veste bună 
este că au intrat 
în linie dreaptă demersurile pentru reabilitarea şi mo-
dernizarea DN 71, pe tronsonul Bâldana - Târgovişte - 
Sinaia. „Ne dorim să încheiem licitaţia publică în oc-
tombrie, cel mai târziu în noiembrie, pentru ca lucrările 
să înceapă din primăvara viitoare.” Pentru lucrările la 
DN 71 au fost alocate 272 milioane de lei, echivalentul 
a aproape 65 milioane de euro.      (Adrian NĂSTASE) 
  

SSuurrssăă::  http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=9&p2_articleid=26446 

            ◊◊  
  
  

FFiinnaalliizzaarreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  „„ÎÎnnffiiiinnţţaarreeaa  
GGrruuppuulluuii  ddee  AAccţţiiuunnee  LLooccaallăă  IInniimmaa  GGiiuurrggiiuulluuii  --  

ŢŢaarraa  NNeeaajjlloovvuulluuii  şşii  aa  CCââllnniişştteeii””  
  

Consiliul Judeţean Giurgiu, în calitate de 
beneficiar, anunţă că în data de 29 august 2010 se 
finalizează proiectul cu titlul „Înfiinţarea grupului de 
Acţiune locală Inima Giurgiului – Ţara Neajlovului şi a 
Câlniştei”. 

Proiectul este finanţat din Programul Naţional 
pentru Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 
431 „Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, 
dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, 
Submăsura 431.1 „Construcţie parteneriate public-

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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private”, Faza 3 „Sprijin financiar pentru pregătirea 
dosarelor pentru selecţia GAL”. Valoarea totală a 
proiectului este de 86.737 de euro. 

Obiectivul proiectului îl constituie creşterea 
capacităţii de implementare a strategiilor de 
dezvoltare locală prin construcţia instituţională a unui 
parteneriat public-privat (conform Ordonanţei nr. 
26/2000) în spaţiul rural al judeţului Giurgiu pe 
teritoriul administrativ a 14 comune (Adunaţii 
Copăceni; Bucşani; Bulbucata; Călugăreni; Clejani; 
Comana; Crevedia Mare; Ghimpaţi, Letca Nouă; Mihai 
Bravu; Schitu; Singureni; Stoeneşti; Vânătorii Mici), ce 
vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, 
reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să 
conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor 
rurale. Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de opt 
luni. 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaggeerrpprreess..rroo//mmeeddiiaa//iinnddeexx..pphhpp//ccoommuunniiccaattee//iitteemm//2244554488--
CCoommuunniiccaatt--ddee--pprreess--CCoonnssiilliiuull--JJuuddeeeeaann--GGiiuurrggiiuu..hhttmmll  

  

◊◊  
  

  
  

OOyyll  CCoommppaannyy  HHoollddiinngg  aa  iinnaauugguurraatt  iieerrii  ccaarriieerraa  
ddee  ppiiaattrraa  ddee  llaa  VVuullttuurruu  

 

 Oyl Company Holding a inaugurat în data de 
17 august cariera de la Vulturu, o investiţie de 1,6 
milioane de euro. Investiţia s-a făcut în totalitate din 
fondurile firmei, iar concesionarul are drept de 
valorificare a 40% din exploatare.  

Pentru 
primarul localităţii 
Vulturul, investi-
ţia realizată de 
Oyl Company 
Holding este în-
ceputul dezvoltă-
rii comunităţii pe 
care o reprezintă. 

Marius Eugen Berbec a precizat că exploatarea 
cariere de piatră se va face cu forţă de muncă locală 
şi va atrage şi alţi investitori, interesaţi de realizarea 
unor parcuri eoliene. 

La deschiderea carierei de piatră au participat 
reprezentanţi ai administraţiei judeţene din Constanţa 
şi Ialomiţa. Vicepreşedintele CJ Constanţa, Cristian 
Gheorghe Darie, a salutat investiţia companiei 
ialomiţene, cu speranţa că piatră de la Vulturu va fi 
folosită la continuarea autostrăzii Soarelui: „Orice 
carieră nou deschisă este necesară şi binevenită. 
Probabil şi piatra din această carieră se va regăsi în 
infrastructura autostrăzii Cernavodă - Constanţa, sau 
pe drumurile şi uliţele judeţului Constanta”. 

Preşedintele CJ Ialomiţa, domnul Vasile Sil-
vian Ciupercă, a declarat cu privire la investiţia firmei 
Oyl Company Holding următoarele: „Societatea care a 
îndrăznit să ne invite aici pentru un proiect extrem de 

ambiţios şi important este una care s-a dezvoltat în 
ultimii ani foarte puternic în Ialomiţa şi subliniez 
managementul foarte bun dovedit în această situaţie 
de criză”. (Clementina Tudor/ foto: Florin Floreanu) 

 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..gguurraaiiaalloommiitteeii..ccoomm//ssttiirrii//1133991122//  
  

◊◊  
  

  
PPrrooiieeccttuull  „„CCrreeşştteerreeaa  ccaappaacciittăăţţiiii  ddee  ttrraaffiicc  pprriinn  
rreeaalliizzaarreeaa  lleeggăăttuurriiii  rruuttiieerree  îînnttrree  DDNN11  şşii  DDNN11BB,,  

îînn  zzoonnaa  ddee  nnoorrdd  aa  mmuunniicciippiiuulluuii  PPllooiieeşşttii””  
 

Proiectul „Creşterea capacităţii de trafic prin 
realizarea legăturii rutiere între DN1 şi DN1B 
(Realizarea drumului judeţean de centură DJ236), în 
zona de nord a municipiului Ploieşti" a fost declarat 
conform administrativ şi eligibil de către Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în data de 
16 august 2010. Acesta este primul proiect depus pe 
Axa prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - Poli urbani de creştere”, Programul 
Operaţional Regional 2007 - 2013, având ca solicitant 
Consiliul Judeţean Prahova. 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjpphh..rroo//iinnddeexx..pphhpp??__iinniitt==uuttiillee..ddeettaalliiii&&eevv__kkeeyy==223399  
  

◊◊  
  

  
  

FFiinnaalliizzaarreeaa  lluuccrrăărriilloorr  llaa  „„SSiisstteemmuull  
iinntteeggrraatt  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  aall  ddeeşşeeuurriilloorr  îînn  

jjuuddeeţţuull  TTeelleeoorrmmaann””  
  

Punerea în funcţiune a proiectului „Sistem 
integrat de management al deşeurilor în judeţul 
Teleorman”, finanţat cu sprijinul Uniunii Europene, prin 
programul ISPA, va conduce la creşterea calităţii 
serviciilor de salubritate şi conferă posibilitatea 
judeţului Teleorman de a se alinia la standardele 
europene cu privire la protecţia mediului. Proiectul, al 
cărui beneficiar final este CJ  Teleorman, are o 
valoare de aproximativ 21,5 milioane de euro.  

 În conformitate cu prevederile Regulamentului 
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 
aferente, în perioada 14 - 21 iulie 2010, comisia de 
recepţie la terminarea lucrărilor şi-a desfăşurat 
activităţile de verificare.  

 Comisia de recepţie a constatat că Joint 
Venture Teleorman Ecosoil-Geiger, consorţiul ce a 
câştigat licitaţia internaţională organizată de Oficiul de 
Plăţi şi Contractare PHARE, a finalizat lucrările 
asumate prin contract: construirea unui nou depozit 
de deşeuri la Mavrodin cu staţie de sortare şi staţie de 
compostare, construirea de noi puncte de pre-
colectare, închiderea şi reabilitarea depozitelor de 
deşeuri neconforme din mediul urban şi a altor 
platforme de gunoi existente.  
  

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

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN  
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Sediul central CĂLĂRAŞI 
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 CCoommuunnii ccaarree 
 

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

Alexandra GHERASIM, Marinică FOLOGEA - Biroul Judeţean Argeş 
Marius TĂNASE - Biroul Judeţean Dâmboviţa 

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: 23 august 2010 

 
 

                          NNeewwsslleetttteerr--uull  ssăăppttăămmâânnaall  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  eessttee  uunn  mmaatteerriiaall  ccuu  iinnffoorrmmaaţţiiii  pprrooaassppeettee  ddeesspprree  aaccttiivviittăăţţiillee  ddeerruullaattee  ddee  ccăăttrree  
AAggeennţţiiee  şşii  ddee  ccăăttrree  MMiinniisstteerruull  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  şşii  TTuurriissmmuulluuii,,  îînn  vveeddeerreeaa    pprroommoovvăărriiii  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  22000077  ––  22001133..  PPee  llâânnggăă  
aacceessttee  nnoouuttăăţţii,,  ssee  ddoorreeşşttee  iinnffoorrmmaarreeaa  ppuubblliiccuulluuii  ţţiinnttăă  ddeesspprree  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  mmeemmbbrree  aallee  RReeţţeelleeii  ddee  IInnffoorrmmaarree  RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa  şşii  ddeesspprree  
cceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  eevveenniimmeennttee  oorrggaanniizzaattee  ddee  aacceesstteeaa  îînn  jjuuddeeţţeellee  rreeggiiuunniiii..  

                          ÎÎnn  aacceesstt  sseennss,,  AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  vvăă  ooffeerrăă  ooccaazziiaa  ddee  aa  vvăă  pprroommoovvaa,,  îînn  ffiieeccaarree  ssăăppttăămmâânnăă,,  iinnssttiittuuţţiiaa  şşii  aaccttiivviittăăţţiillee  ppee  ccaarree  dduummnneeaavvooaassttrrăă  ll ee  
ddeessffăăşşuurraaţţii..  DDaaccăă  ssuunntteeţţii  iinntteerreessaaţţii  ssăă  pprroommoovvaaţţii  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuţţiieeii  ddvvss..,,  vvăă  rruuggaamm  ssăă  nnee  ttrraannssmmiitteeţţii  uunn  ssccuurrtt  mmaatteerriiaall  ddee  iinnffoorrmmaarree  ((mmaaxxiimm  11..550000  
ddee  ccaarraacctteerree  ccuu  ttoott  ccuu  ssppaaţţiiii)),,  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  11  --  22  ppoozzee,,  cceell  ttâârrzziiuu  ppâânnăă  vviinneerrii,,  llaa  oorraa  1122::0000,,  aacceessttaa  uurrmmâânndd  ssăă  ffiiee  ppuubblliiccaatt  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  ppeennttrruu  
ssăăppttăămmâânnaa  rreessppeeccttiivvăă,,  ccee  vvaa  ffii  ttrraannssmmiiss  lluunneeaa..  MMaatteerriiaalleellee  ddee  iinnffoorrmmaarree  vvoorr  ffii  ttrraannssmmiissee  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..  

                        NNeewwsslleetttteerr--uull  vvaa  ffii  ppuubblliiccaatt  ppee  ssiittee--uull  AAggeennţţiieeii  ((wwwwww..aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo))  şşii  vvaa  ffii  ddiissttrriibbuuiitt  eelleeccttrroonniicc  ssăăppttăămmâânnaall  ttuuttuurroorr  mmeemmbbrriilloorr  RReeţţeelleeii  ddee                
IInnffoorrmmaarree  RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  ccoonnssiilliiiilloorr  jjuuddeeţţeennee  şşii  llooccaallee  şşii  pprreeffeeccttuurriilloorr                   
ddiinn  rreeggiiuunnee,,  MMiinniisstteerruulluuii  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  şşii  TTuurriissmmuulluuii,,  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  mmaassss--mmeeddiiaa  ddee  llaa  nniivveelluull  rreeggiiuunniiii  SSuudd  MMuunntteenniiaa  şşii  ssiittee--uurriilloorr  ddeeddiiccaattee   
((ppoorrttaalluurriilloorr  ddee  şşttiirrii  eeccoonnoommiiccee))..  

                        PPeennttrruu  iinnffoorrmmaattiiii  ssuupplliimmeennttaarree  vvaa  rruuggăămm  ssăă  ccoonnttaaccttaaţţii  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677..  
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