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La mijlocul lunii septembrie 2010 s-a 
semnat primul contract de finanţare din 
regiunea Sud Muntenia al cărui beneficiar este 
o microîntreprindere. Acesta va primi asis-
tenţă financiară nerambursabilă Regio din 
cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local”, Dome-
niul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dez-
voltării microîntreprinderilor”. Este primul 
contract ce se semnează după apariţia noului 
ghid de finanţare (iulie 2010), ce prevede eli-
minarea contribuţiei minime a solicitantului 
de 30% la valoarea eligibilă a proiectului 
(astfel valoarea finanţării nerambursabile 
solicitate poate reprezenta până la 100% din 
valoarea eligibilă a proiectului). 

Foto-arhivă: Semnare contracte de finanţare DMI 4.3 (aprilie 2009) 
 

Beneficiarul proiectului „Dezvoltare 
microîntreprindere prin construire hală pen-
tru prelucrat hârtie” este SC ALMIMOS SRL 
din oraşul Buşteni, judeţul Prahova. Valoarea 
totală a proiectului este de 1.245.727,04 lei, 
din care valoarea totală eligibilă este de 
985.608,29 lei (finanţare nerambursabilă din 
FEDR 853.080 de lei, contribuţia eligibilă a 
beneficiarului 132.528,29 lei), iar valoarea 
totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent valorii 
totale a proiectului, este de 260.118,75 lei. 
Durata de implementare este de 18 luni. 
Obiectivele proiectului sunt  construirea unui 
spaţiu propriu şi adecvat desfăşurării 
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activităţii curente, precum şi crearea a patru 
locuri noi de muncă. Implementarea acestuia 
va duce la creşterea cifrei de afaceri cu 30% şi 
a producţiei cu 100%. 

Domeniul 
major de inter-
venţie 4.3 „Spri-
jinirea dezvoltă-
rii microîntre-
prinderilor” fi-

nanţează proiecte ce pot avea următoarele 
obiective:  

• Achiziţionarea de echipamente şi 
tehnologii noi, moderne pentru activitatea de 
producţie, prestare servicii, construcţii a 
microîntreprinderii; 

• Achiziţionarea de sisteme IT (hard-
ware şi/sau software);  

• Construirea/extinderea/moderniza-
rea spaţiilor de producţie/prestare servicii ale 
microîntreprinderii. 

 

Conform Ghidului solicitantului, apli-
canţii eligibili sunt societăţile comerciale sau 
societăţile cooperative care se încadrează în 
categoria microîntreprinderilor. Ghidul solici-
tantului pentru Domeniul major de intervenţie 
4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntre-
prinderilor” s-a publicat în data de  2 noiem-
brie 2009, iar cererile de finanţare pot fi 
depuse continuu, în condiţiile precizate în 
ghid, începând cu data de 23 noiembrie 2009. 

  
  

 

Jurnaliştii din regiunea Sud Muntenia,  
în vizită la proiecte Regio 

 

 

În data de 14 septembrie, Agenţia pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în 

calitate de Or-
ganism Inter-
mediar pentru 
Programul Ope-
raţional Regio-
nal, a partici-
pat la întâlni-
rea cu mass-
media regio-

nală organizată de Autoritatea de Mana-
gement a Programului Operaţional Regional 

din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului.  

Scopul acestei întâlniri a fost de a 
prezenta reprezentanţilor mass-media stadiul 
de implementare a unor proiecte din regiunea 
noastră, prin realizarea unor vizite în teren. 

În cadrul acestui eveniment au fost 
vizitate trei proiecte cu finanaţare neram-
bursabilă prin intermediul Regio – Programul 
Operaţional Regional. Jurnaliştii au apreciat 
această iniţiativă, exprimându-şi interesul 
pentru proiectele derulate în regiunea Sud 
Muntenia prin participarea la această întâl-
nire.  

 

Primul pro-
iect vizitat a fost 
Colegiul Naţional 
„Constantin Cara-
bella” din Târgoviş-
te, ale cărui princi-
pale activităţi sunt 
consolidarea, reabilitarea şi modernizarea 
corpurilor A şi B. În plus, investiţia presupune 
şi o nouă sală de sport, dotarea laboratoarelor 
şi a unor săli de clasă, astfel încât să faci-
liteze accesul la educaţie pentru cei peste 700 
de elevi.  

Acesta este unul dintre primele 
proiecte semnate în cadrul regiunii de 
dezvoltare Sud Muntenia în cadrul Pro-
gramului Operaţional Regional şi are ca 
termen de finalizare luna martie 2011. Cu un 
buget de aproximativ 2,5 milioane de euro, 
proiectul a ajuns aproape de final, 
beneficiarul, Consiliul Local Târgovişte, 
estimând finalizarea proiectului în câteva 
luni. 
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Cel de-al doilea proiect vizitat a fost 
Drumul Judeţean 730: Podul Damboviţei (DN 
73) – Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. 
Braşov.  

Prin modernizarea acestui drum 
judeţean se urmăreşte îmbunătăţirea 
infrastructurii de acces către cele 14 chei, 
declarate monumente ale naturii, cele cinci 
peşteri declarate zone protejate şi parcul 

naţional Piatra Craiului. 
Impactul acestui proiect 
este sprijinirea creşterii 
economice prin crearea 
unui cadru favorabil 
atragerii investiţiilor şi 
crearea unor locuri de 
muncă durabile.  

Traseul proiectat, propus pentru 
modernizare, în lungime de 10 + 237,82 km, 
se suprapune în totalitate pe traseul drumului 
existent. Pentru descărcarea apelor pluviale  
s-au prevăzut podeţe tubulare, iar pentru 
asigurarea lăţimii părţii carosabile s-a 
prevăzut lărgirea podeţului dalat cu trei 

metri, la poziţia km 2 + 240. Contractul cu 
beneficiarul, Consiliul Judeţean Argeş, s-a 
semnat în data de 21 mai 2009, iar 
implementarea proiectului a început în ziua 
următoare. Lucrările sunt 
avansate, iar finalizarea 
proiectului este estimată 
pentru luna iunie 2011. 

 

Al treilea proiect vizitat de către jur-
nalişti, împreună cu reprezentanţii Auto-rităţii 
de Management şi ai Agenţiei pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia, este moder-
nizarea prin extindere şi transformare a Ca-
banei Valea cu Peşti în complex turistic şi de 
agrement, categorie 4 stele. Cabana este situ-
ată pe malul Lacului Vidraru, pe Transfăgără-
şan la km 70 şi la 9 km de Barajul Vidraru, ast-
fel încât este accesibilă pe toată perioada anului.               

De asemenea, 
prin implementarea 
proiectului, se va pro-
mova şi zona Transfă-
gărăşanului ca alter-
nativă la celelate zo-
ne turistice (Valea Prahovei, Delta, litoral, 
staţiunile balneoclimaterice), cu scopul de a 
creşte gradul de atractivitate al acesteia. Cu 
un buget de peste 16 milioane lei, proiectul 
este în curs de implementare, având un grad 
avansat al lucrărilor. Data de finalizare a 
proiectului este estimată pentru începutul 
lunii noiembrie 2011.  
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Sesiune de informare destinată 
Organismelor Intermediare  
din regiunea Sud Muntenia 

 

 – Călăraşi, 23 septembrie - 
 

 

 Joi, 23 septembrie, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională organizează cea de-a 
doua sesiune de informare destinată 
Organismelor Intermediare din regiunea Sud 
Muntenia. În acest sens, fiecare Organism 
Intermediar este invitat să prezinte pe scurt 
Programul Operaţional pe care îl implemen-
tează, situaţia proiectelor depuse şi contrac-
tate, precum şi tipurile de probleme întâm-
pinate de aplicanţi în accesarea fondurilor.  

Foto-arhivă: Sesiune destinată Organismelor Intermediare (24 septembrie 2009) 
 

 Cu această ocazie vor fi supuse spre 
dezbatere următoarele teme: situaţia proiec-
telor depuse şi finanţate prin intermediul Or-
ganismelor Intermediare, interesul mani-
festat de potenţialii beneficiari, domeniile de 
interes pentru solicitanţii de fonduri euro-
pene, precum şi problemele întâmpinate în 
procesul de evaluare a proiectelor depuse.  
 Evenimentul va avea loc în municipiul 
Călăraşi - sediul Consiliului Judeţean Călă-
raşi, începând cu ora 10:30 şi este organizat 
cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă teh-
nică”, finanţată din Regio, acesta având sco-
pul de a disemina rezultatele implementării 
Programului Operaţional Regional, precum şi 
de a facilita un schimb de experienţă între 
Organismele Intermediare responsabile de 
implementarea programelor cu finanţare din 
fonduri europene.  
  
 

 
 Pentru a sprijini şi impulsiona 
depunerea de proiecte în vederea obţinerii de 
finanţări europene, Agenţia îşi propune ca, 
prin acest seminar, să identifice împreună cu 
celelalte Organisme Intermediare din Sud 
Muntenia modalităţi de organizare a unor 
acţiuni comune.   
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Workshop intensiv pentru antreprenori 
EMPRETEC 

 
 

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Ploieşti 
organizează, în colaborare cu Asociaţia pentru 
Antreprenoriat România, workshop-ul 
intensiv EMPRETEC, ce va avea loc înce-
pând cu data de 26 noimbrie, pe parcursul a 
nouă zile, la Camera de Comerţ şi Industrie 
Prahova, sala Europa. 
 Empretec 
reprezintă pro-
gramul interna-
ţional de dezvol-
tare antreprenori-
ală şi relaţionare 
în business sus-
ţinut de United 
Nations Con-
ference on Trade 
and Development (UNCTAD) şi Guvernul Româ-
niei şi urmăreşte abordarea antreprenoriatului 
din punct de vedere comportamental pentru a 
aduce evoluţie semnificativă în afacerea 
firmei. În aceste nouă zile se vor realiza 
schimburi de experienţă cu cei mai de succes 
antreprenori din lume. 
 Programul, ce este dezvoltat de David 
McClelland, profesor psiholog la Harvard, se 
adresează potenţialilor antreprenori, antre-
prenorilor şi managerilor care doresc să îşi 
dezvolte competenţele specifice şi oferă înţe-
legerea modului de gândire şi acţiune al an-
treprenorilor de succes în diferite situaţii, în-
văţarea tehnicilor de negociere, de conducere a 
afacerii, eficient, de controlare a rezultatelor.  
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De asemenea, cu această ocazie se vor 
purta discuţii despre cum să faci faţă unor 
situaţii limită, despre lucrul în echipă, totul 
fiind testat şi aplicat în exerciţiile atelierului 
de lucru în afacerea fiecăruia.  

Rezultatul? EMPRETEC îţi schimbă cu 
siguranţă atitudinea!  

Nu este un curs la care se spun lucruri 
care să fie încercate şi apoi puse în practică; 
este un atelier de lucru, unde cursanţii vor 
înţelege motivele pentru care unele companii 
au succes inclusiv în perioada de criză. Cu 
această ocazie se va facilita accesul la 
finanţări nerambursabile, metoda de lucru 
folosită fiind una interactivă, orientată către 
învăţarea prin experimentare: se utilizează 
exerciţii structurale, simulări, studii de caz. 

Pentru informaţii şi înscrieri contactaţi OTIMMC 
Ploieşti, str. Cuza-Vodă, nr. 8, Ploieşti, jud. Prahova, tel. 
0244/522.085; e-mail otimmcploiesti@yahoo.com, 
website www.aippimm.ro/otimmc/ploiesti.ro, www. 
apar.biz. Detalii program: Ovidiu Sturz, tel. 
0723/603.528, 0745/508.598. Informaţii înscriere: Irina 
Năstăsescu, tel. 0757/069.105, e-mail 
irina.nastasescu@aippimm.ro.  

 (Elena Gabriela Anghel, şef OTIMMC Ploieşti) 
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Nou Manual de Identitate Vizuală pentru 
contractele semnate după 15 septembrie 2010, 

în cadrul Regio! 
 
 

Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional din cadrul Mi-
nisterului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
anunţă că, începând cu data de 15 septembrie 
2010, intră în vigoare Manualul de Identitate 
Vizuală pentru POR 2007-2013, ediţia a III-a, 
septembrie 2010.  

Noul manual poate fi descărcat, 
accesând site-ul http://regio.adrmuntenia.ro, 
secţiunea Bibliotecă – Identitate vizuală, 
link: http://regio.adrmuntenia.ro/identitate-
vizuala-regio-p71.html, sau pe site-ul 
www.mdrt.ro, secţiunea Regio, subsecţiunile 
Documente şi Identitate vizuală, sau direct 
link-ul: http://www.inforegio.ro/user/file/sept% 
202010/MIV%208%20Septembrie%202010.pdf. 

Manualul de 
ldentitate Vizuală pen-
tru Programul Opera-
ţional Regional ediţia 
a Il-a, februarie 2009, 
rămâne valabil pentru 
contractele de finan-
ţare ce au fost înche-
iate înainte de 15 sep-
tembrie 2010. Ediţia a 
III-a a manualului va fi 
aplicată de benefi-
ciarii proiectelor ale 
căror contracte de finanţare se vor semna du-
pă data de 15 septembrie 2010. 

Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Programului Operaţional Regional a fost ela-
borat pentru a sprijini Autoritatea de Mana-
gement pentru POR, Organismele Interme-
diare şi beneficiarii de finanţare prin POR 
(autorităţi locale, IMM-uri, ONG-uri şi alte 
instituţii), în indeplinirea măsurilor de infor-
mare şi publicitate de care acestea sunt res-
ponsabile. 

Beneficiarii de finanţare prin POR, 
conform prevederilor contractuale, au obli-
gaţia de a promova faptul că proiectele sunt 
finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul 
României, prin Programul Operaţional Regio-
nal. Manualul de Identitate Vizuală se folo-
seşte pentru: panouri publicitare, plăci per-
manente, afişe, publicaţii şi alte materiale cu 
caracter informativ (inclusiv CD-uri şi DVD-
uri), materiale audio-video, site-uri web, co-
municate de presă, prezentări, anunţuri 
publicitare.  

Autoritatea de Management pentru 
POR, Organismele Intermediare şi beneficiarii 
trebuie să aloce resursele financiare necesare 
pentru a aplica regulile de identitate vizuală. 

 

◊ 
 

MMiinniisstteerruull  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  
şşii  TTuurriissmmuulluuii  ssoolliicciittăă  bbeennee--
ffiicciiaarriilloorr  ddee  pprrooiieeccttee  RReeggiioo  ssăă  
îînnllooccuuiiaassccăă  ddeennuummiirreeaa  vveecchhee  
((MMDDRRLL))  aa  mmiinniisstteerruulluuii  ccuu  cceeaa  
nnoouuăă  ((MMDDRRTT))  ppee  ttooaattee  mmaatteerrii--
aalleellee  ddee  iinnffoorrmmaarree  şşii  ppuubblliicciittaattee  
rreeaalliizzaattee  îînn  ccaaddrruull  pprrooiieecctteelloorr!!

mailto:otimmcploiesti@yahoo.com�
http://www.aippimm.ro/otimmc/ploiesti.ro�
mailto:irina.nastasescu@aippimm.ro�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  17 SEPTEMBRIE 2010 – 
 

 

Până la data de 17 septembrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au 
fost depuse 563 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 563 de proiecte depuse, PIDU-ul municipiului Piteşti şi PID-ul Polului de Creştere Ploieşti, 96 au 
fost respinse, iar 18 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: 
 
 

Notă. Termenul limită până la care se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană, Sub-domeniul „Centre 
urbane”,  a fost 31 martie 2009, ora 16:00.  
 

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

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere (buget 97 
milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti şi 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 zece cereri de finanţare, din care: o cerere se află în etapa de evaluare a conformităţii şi 
eligibilităţii, patru sunt în evaluare tehnică şi cinci proiecte sunt în precontractare. 
 
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 
mil. euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, conţinând 35 de cereri de finanţare. 
Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanţare), trei cereri de 
finanţare au fost respinse, un Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (două cereri de finanţare) este în 
precontractare, cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanţare), iar nouă 
contracte de finanţare au fost semnate. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Sistem pentru Managementul Iluminatului 
Public în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 24.125.963,20 19.100.295,42 

Sistem pentru Managementul Traficului Rutier 
în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 9.499.324,57 7.523.346,47 

Sistem de supraveghere în vederea creşterii 
siguranţei şi prevenirii criminalităţii în 
municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 3.521.304,71 2.735.271,48 

Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în 
municipiul Curtea de Argeş 

 
UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 

47.649.554,76 37.196.083,26 lei 
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Revitalizarea utilităţii clădirilor degradate 
prin înfiinţarea unui centru de recreere 
pentru pensionari şi a unui centru de zi pentru 
persoanele cu dizabilităţi în municipiul Curtea 
de Argeş 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
5.843.572,60 4.475.269,96 

Creşterea siguranţei şi securităţii cetăţenilor 
din municipiul Curtea de Argeş, prin 
implementarea unui sistem de supraveghere 
video 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
2.159.042,38 1.565.597,00 

Reabilitare şi modernizare infrastructură 
utilităţi publice urbane, reabilitarea şi 
modernizarea spaţiilor publice urbane în zona 
„A” a zonei de acţiune urbană din municipiul 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 75.804.429,76 60.025.799,16 

Reabilitare şi modernizare infrastructură 
utilităţi publice urbane, reabilitarea şi 
modernizarea spaţiilor publice urbane în zona 
„B” a zonei de acţiune urbană din municipiul 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 69.893.929,74 55.345.077,46 

Dotare cu echipamente pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona 
de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, 
judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 3.392.503,63 2.552.811,19 

TOTAL  - lei - 241.889.625,35 123.964.554,77 
 
 
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 28 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  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1111  mmaarrttiiee  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 DJ 303, 
tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 55.557.533, 56 45.705.002,00 

Reabilitare DJ 506, 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

NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288  sseepptteemmbbrriiee  22000099,,  oorraa  1166::0000..  

:  
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenţie: 
 
Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor 
de sănătate – alocare regională 24,21 milioane de euro 
 

Au fost depuse 12 proiecte, din care nouă proiecte sunt în rezervă şi trei contracte au fost semnate. Valoarea 
totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 48,72 milioane de euro. 
 

  

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 

Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, 
judeţul Teleorman 

Consiliul 
Judeţean 
Teleorman 

83.496.061,52 66.568.370,17 

Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean 
Dâmboviţa 

Consiliul 
Judeţean 
Dâmboviţa 

83.106.684,78 65.278.696,09 

TOTAL  - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26 
 
 
 
 

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro 
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Au fost depuse 41 de proiecte, din care: un contract a fost semnat, două proiecte au fost retrase de 
aplicanţi, cinci au fost respinse, un proiect se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 30 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 

 
 
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 a fost ulterior contractat.  
 

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 proiecte 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 
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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 

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, reablitare Colegiul pedagogic  „Carol I" Municipiul 
Câmpulung 

12.449.657,26 9.866.312,47 

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

Municipiul 
Târgovişte 

4.825.344,88 3.294.953,95 

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 18 proiecte, două proiecte au fost retrase de către aplicant, două proiecte au fost respinse, două 
contracte de finanţare au fost semnate, două proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii, patru proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, şase proiecte 
se află în etapa precontractuală. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 44,37 
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 
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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    
mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
  

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 201 proiecte, din care: 23 de proiecte au 
fost respinse, iar 14 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă, un contract a fost semnat, 
şapte proiecte se află în etapa de contractare, 29 de proiecte se află în etapa preliminară, 127 de proiecte se 
află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, toate acestea având o valoare totală a asistenţei financiare 
nerambursabile de aproximativ 27,89 milioane de euro. 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat hârtie 

S.C. ALMIMOS S.R.L. 1.245.727,04 853.080,00 

TOTAL  - lei - 1.245.727,04 853.080,00 

 
 
AXA PRIORITARĂ 5

NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  oorraa  1122::0000.. 

:  
Dezvoltarea şi promovarea turismului  
 
Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 milioane de euro 
 

Au fost depuse 30 de proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, 
patru au fost respinse, cinci contracte de finanţare au fost semnate, opt proiecte se află în etapa 
precontractuală, iar 12 proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Valoarea 
asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,92 milioane de 
euro. 
 

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 
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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 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, 10 se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, şapte proiecte 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  oobbţţ iinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrţţiiii  SSeerrvviicciiuulluuii  CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  
00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo.. 

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

Parohia Apostolache, 
jud. Prahova 

12.926.435,20 9.386.998,60 

Consolidare-restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril, Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş 

Consiliul Local al 
oraşului Topoloveni, 
judeţul Argeş 

4.570.758,76 3.536.642,83 

Consolidare-restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
Goleştii-Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş 

Consiliul Local al 
oraşului Topoloveni, 
judeţul Argeş   

7.142.139,18 5.535.846,33 

TOTAL  - lei - 34.982.093,89 26.668.869,91 

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�


 
 

13 
  
 

 

II nnffooPPrreessaa  
 

 

 

 

* 

 
 

  

RReevv iissttaa  pprreessee ii   
  
  
  

 

 
 

* 

 
 
* 

 



 
 

14 
  
 

 
 

  
  

PPoommppiieerriiii  aarrggeeşşeennii,,  ddeeccoorraaţţii    
ccuu  cceeaa  mmaaii  îînnaallttăă  ddiissttiinnccţţiiee  aa  MM..AA..II..  

  

16 cadre de la Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al judeţului Argeş au fost 
decorate cu cea mai înaltă distincţie a M.A.I., 
„Crucea pentru Merit”, de către ministrul aface-
rilor interne al Republicii Moldova. 

 

Misiunea lor de a salva vieţi nu s-a redus 
numai la arealul Argeşului, ci a trecut chiar peste Prut. 
În această vară, în lunile iulie şi august,  personal 
din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş a 
participat la misiuni umanitare şi de salvare în 
zonele calamitate de inundaţii din ţară şi din 
Republica Moldova.  

 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ppiitteessttii//PPoommppiieerriiii__aarrggeesseennii--
ddeeccoorraattii__ccuu__cceeaa__mmaaii__iinnaallttaa__ddiissttiinnccttiiee__aa__MM--AA--II__00__333355996666772200..hhttmmll  
  

◊◊  
  

  
  

SSaallaa  ddee  ccuullttuurrăă  ssee  ccoonnssttrruuiieeşşttee  ddee  2255  ddee  aannii  
  

25 de ani au durat lucrările pentru con-
struirea sălii de cultură a Consiliului Judeţean 
Călăraşi. Marea inaugurare urmează să aibă loc 
în decembrie.  

Din 
1985 până în 
2000 s-a lu-
crat la struc-
tura de rezis-
tenţă a clă-
dirii. Din 2001 
au început lu-
crările pentru  

 
 
finisajele şi amenajarea exterioară a clădirii. În 
prezent intrarea în sală a fost aproape terminată, 
iar lucrările se continuă într-un ritm alert. În 
această sală, călărăşenii vor putea asista la 
diverse  spectacole şi evenimente. „Sala va 
putea fi închiriată, se vor putea organiza eveni-
mente, expoziţii sau conferinţe“, a declarat 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Daniel Drăgulin. 

 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ccaallaarraassii//SSaappttee__mmiilliiooaannee__ddee__eeuurroo__aa__  
ccoossttaatt__ssaallaa__ddee__ccuullttuurraa__ccaarree__ssee__ccoonnssttrruuiieessttee__ddiinn__11998855aa__00__333355996666440066..hhttmmll  

  

◊◊  
  

  

  
  

  
  

SSăăppttăămmâânnaa  EEuurrooppeeaannăă  aa  MMoobbiilliittăăţţiiii  
  

În perioada 16 - 22 septembrie, Direcţia 
de Sănătate Publică Dâmboviţa, alături de 
Inspectoratul şcolar judeţean şi Inspectoratul 
judeţean de poliţie, celebrează Săptămâna Euro-
peană a Mobilităţii.  

Săptămâna Europeană a Mobilităţii, 
iniţiată de un consorţiu 
larg de ONG-uri de 
mediu, în parteneriat 
cu Direcţia de Mediu 
din cadrul Comisiei 
Europene, a fost 
sărbătorită pentru pri-
ma dată în 2002. Este 
un program oficial al 
Uniunii Europene la 
care şi România a aderat oficial în anul 2002, 
ocazie cu care a semnat Carta Săptămâna 
Europeană a Mobilităţii, angajându-se să o 
implementeze la nivel naţional.  

Tema centrală a Săptămânii Europene a 
Mobilităţii 2010 este „Călătorii mai inteligente, 
viaţă mai bună". Campania urmăreşte să 
promoveze mijloacele de transport mai „blânde” 
şi să evidenţieze impactul pozitiv al acestora 
asupra sănătăţii publice. Fie că alegem să 
mergem cu bicicleta sau pur şi simplu pe jos, 
călătoria activă este o reţetă grozavă pentru 
menţinerea în formă. 
  

SSuurrssăă::  http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=16&p2_articleid=26873 
      
  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    
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ŞŞccooaallăă  llaa  ssttaannddaarrdd  eeuurrooppeeaann    
îînn  BBuuttuurruuggeennii  

  

Din această toamnă, 250 de copii din Bu-
turugeni învaţă într-o nouă şcoală, ce a fost inau-
gurată în weekendul trecut. 

Noua şcoală din Buturugeni a fost 
construită cu fonduri de la Banca Mondială şi de 
la Banca Europană de Reconstrucţie şi Dezvol-
tare, suma investită fiind de 15 miliarde de lei 
vechi. Şcoala este dotată cu opt săli de clasă, 
câte un laborator modern, pentru chimie, fizică şi 
biologie, un laborator de informatică cu 15 calcu-
latoare şi o bibliotecă de peste 1.000 de volume, 
din donaţia făcută de Ioan Nicolae Alecu. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ggiiuurrggiiuu//GGiiuurrggiiuu--
__SSccooaallaa__llaa__ssttaannddaarrdd__eeuurrooppeeaann__iinn__BBuuttuurruuggeennii__00__333344776666770022..hhttmmll  

  

◊◊  
  
  

UUnniittaatteeaa  ddee  PPrriimmiirrii  UUrrggeennţţee  aa  SSppiittaalluulluuii  
SSlloobboozziiaa  ss--aa  mmuuttaatt  îînn  sseeddiiuu  nnoouu  

  

Noul sediu al Unităţii de Primiri Urgenţe 
(UPU) a Spitalului Slobozia s-a dat în folosinţă 
zilele trecute. Clădirea destinată Urgenţelor a fost 
construită anul trecut şi a costat un milion şi 
jumătate de lei.  

O parte din aparaturile existente la UPU 
au fost transferate în noua locaţie, iar asistenţa 
de urgenţă va fi acordată atât în noul, cât şi în 
vechiul sediu.  

 

Aparatură insuficientă 
 

La data începerii construcţiei, în 2009, 
mai mulţi oficiali din cadrul Ministerului Sănătăţii 
au dat asigurări că la Slobozia vor fi aduse toate 
aparaturile necesare pentru noul sediu. Acum, la 
un an de la finalizarea lucrărilor, acelaşi Minister 
dă din colţ, în colţ şi spune că Unitatea de Primiri  
 
 

 
Urgenţe Slobozia va fi inclusă într-un program cu 
finanţare de la Banca Mondială.  

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//sslloobboozziiaa//SSlloobboozziiaa--
__UUrrggeenntteellee__ssee__mmuuttaa__iinn__ccaassaa__nnoouuaa__00__333355996666446622..hhttmmll  

 

◊◊  
  
  
  

AAcccceess  ggrraattuuiitt  îînn  mmuuzzeeeellee  ppllooiieeşştteennee,,                                                  
ccuu  ooccaazziiaa  ZZiilleeii  EEuurrooppeennee  aa  PPaattrriimmoonniiuulluuii  

  

Sâmbătă, cu ocazia „Zilei Europene a 
Patrimoniului”, ploieştenii au vizitat gratuit sălile 
de expoziţie ale secţiilor Muzeului Judeţean de 
Istorie şi Arheologie Prahova.  

De la 
ora 11:00, vi-
zitatorii au pu-
tut admira la 
Muzeul Cea-
sului „Nicolae 
Simache” o vi-
deoproiecţie 
cu imagini de 
la Muzeul internaţional de Orologerie din La 
Chaux de Fonds, de la Muzeul Patek Philippe din 
Geneva, iar la Muzeul „Nichita Stănescu” a fost 
organizată o expoziţie de manuscrise inedite ale 
poetului român. Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arheologie Prahova a avut porţile închise 
publicului, întrucât în holurile şi sălile clădirii se 
desfăşoară lucrări de reamenajare. 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullpprraahhoovvaa..rroo//ssttiirrii//eeccoonnoommiiee//7766772222//rreeaabbiilliittaarreeaa--
ttuurriissmmuulluuii--ddiinn--bbuusstteennii--ccuu--bbaannii--eeuurrooppeennii  
  

◊◊  
  
  
  
  

PPoommppiieerriiii  pprriimmeesscc  ddoottăărrii    
llaa  ssttaannddaarrddee  eeuurrooppeennee  

Asociaţia EcoAssist a lansat proiectul de cură-
ţare a deşeurilor abandonate în arealele naturale, 
„Let’s Do It, România”, planificat să se deruleze în 
data de 25 septembrie. Având în vedere că în proximi-
tatea majorităţii localităţilor teleormănene există zone 
poluate cu deşeuri, implicarea tuturor comunităţilor 
locale în această acţiune este binevenită. 

La cererea EcoAssist, CJ Teleorman solicită 
primarilor localităţilor să comunice (tel. 0247/312.786) 
disponibilitatea de a participa la acţiune şi zonele cu 
probleme de pe teritoriul localităţii şi estimarea 
cantităţilor de deşeuri. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//PPoommppiieerriiii--pprriimmeesscc--
ddoottaarrii--ssttaannddaarrddee--eeuurrooppeennee__00__333355336666668866..hhttmmll 

  

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    

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 Independenţei, 
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./fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean GIURGIU 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul 
Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax: 0246/215.271 
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean PRAHOVA 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Prahova, sediul 
Consiliului Judeţean Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, 
cam. 626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova 
Tel./ fax: 0244/595.594 
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean TELEORMAN 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Teleorman, 
sediul Consiliului Judeţean Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, 
parter, mun. Alexandria, jud. Teleorman 
Tel.: 0247/311.201, int. 358 
Fax: 0247/312.494 
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro 

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: 20 septembrie 2010 

 
 

                          NNeewwsslleetttteerr--uull  ssăăppttăămmâânnaall  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  eessttee  uunn  mmaatteerriiaall  ccuu  iinnffoorrmmaaţţiiii  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  llee  
ddeessffăăşşuurraaţţii..  DDaaccăă  ssuunntteeţţii  iinntteerreessaaţţii  ssăă  pprroommoovvaaţţii  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuţţiieeii  ddvvss..,,  vvăă  rruuggăămm  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  ((hhttttpp::////rreeggiioo..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  iinnffoorrmmaaţţiiii  ssuupplliimmeennttaarree  vvăă  rruuggăămm  ssăă  ccoonnttaaccttaaţţii  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677..  
 

mailto:office@adrmuntenia.ro�
mailto:comunicare@adrmuntenia.ro�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
http://www.adrmuntenia.ro/�
http://regio.adrmuntenia.ro/�
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