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Inaugurarea sediului Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

- Călăraşi, 30 noiembrie -  
 

 

Marţi, 30 noiembrie, a avut loc la 
Călăraşi evenimentul de inaugurare a noului 
sediu al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia.  

 

Cu această ocazie au fost invitate să 
participe numeroase oficialităţi, respectiv ac-
tuali şi foşti membri ai Consiliului pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia, reprezentan-
ţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turis-
mului, ai autorităţilor publice locale, ai me-
diului de afaceri, mass-media regională etc. 

Construirea sediului ADR Sud Muntenia 
s-a realizat cu sprijin financiar de la Uniunea 
Europeană. Astfel, în data de 28 noiembrie 
2008, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, a 
semnat contractul de finanţare pentru pro-
iectul „Construire sediu pentru ADR Sud 
Muntenia în municipiul Călăraşi”.  

Investiţia a fost  finanţată de Uniunea 
Europeană cu fonduri nerambursabile, prin 
programul PHARE 2006 - Coeziune Economică 
şi Socială „Sprijinirea ADR-urilor pentru rea-
bilitarea/construcţia/achiziţia de sedii”, linia 
de buget RO-PHARE-2006/018-147.04.01.05.02. 
Finanţarea nerambursabilă a proiectului a fost 
de 675.000 de euro, iar valoarea totală a 
proiectului s-a ridicat la suma de 1,1 milioane 
de euro. Realizarea proiectului „Cu gândul în 
viitor, construim în prezent” a condus la 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a anga-
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jaţilor şi va permite dezvoltarea serviciilor 
oferite prin creşterea numărului de angajaţi. 
Acest lucru va determina o creştere a ratei de 
absorbţie a fondurilor nerambursabile, ca ur-
mare a creşterii numărului personalului Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, care va putea oferi consultanţă unui 
număr mult mai mare de potenţiali beneficiari 
de fonduri nerambursabile.  

 „Ca orice obiectiv important, con-
struirea acestui edificiu nu s-a putut dez-
volta decât ca rod al unei activităţi de 
echipă. Şi când spun echipă, de fapt mă 
gândesc la o echipă de echipe, a căror acţi-
une sinergică a făcut posibilă finalizarea 
acestui sediu”, a declarat Liviu Muşat, dire-
ctorul Agenţiei. 

Sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia este amplasat pe un te-
ren cu o suprafaţă de 1.692 mp, în strada Ge-
neral Constantin Pantazi, nr. 7A, la ieşirea de 
vest din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi. 
Clădirea este de tip D + P + 3E şi are o 
suprafaţă construită desfăşurată de 2.025 mp.  

Agenţia pentru Dezvoltare Sud Mun-
tenia a început să funcţioneze din anul 1999 şi 
a luat fiinţă ca urmare a apariţiei primei legi a 
dezvoltării regionale, Legea nr. 151/1998. 

Ulterior, aceasta a fost înlocuită cu Legea nr. 
315./2004, care, în prezent, guvernează do-
meniul politicilor de dezvoltare regională. 
Agenţia are 81 de angajaţi (la 8 noiembrie 
2010) şi îşi desfăşoară activitatea în toate cele 
şapte judeţe componente ale Regiunii (Argeş, 
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Pra-
hova şi Teleorman). Sediul central al insti-
tuţiei se află în municipiul Călăraşi, iar în ce-
lelalte şase judeţe, Agenţia este reprezen-
tată de câte un birou judeţean, unde îşi des-
făşoară activitatea câte doi sau trei angajaţi. 
 
 
  

CCoonnffeerriinnţţaa  nnaaţţiioonnaallăă  „„CCeerrcceettaarreeaa  
tteerriittoorriiaallăă  eeuurrooppeeaannăă  sspprriijjiinnăă  
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a organizat, în colaborare cu Aca-
demia Română şi sprijinul Punctului de Con-
tact ESPON din România, Conferinţa Naţională 
„Cercetarea teritorială europeană în sprijinul 
formulării politicilor publice”, Bucureşti, în 
data de 25 noiembrie.    

Evenimentul s-a adresat în principal 
reprezentanţilor autorităţilor publice centrale 
şi locale, precum şi reprezentanţilor mediului 
academic şi de cercetare, tinerilor practici-
eni, instituţiilor din România participante în 
proiecte ESPON sau interesate de o eventuală 
participare la proiecte, studenţilor din dome-
niul amenajării teritoriului, urbanismului, ar-
hitecturii. 
 Scopul Conferinţei a fost acela de a va-
lorifica la nivel naţional rezultatele a 12 pro-
iecte de cercetare ESPON în procesul de fun-
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damentare a politicii naţionale de dezvoltare 
şi coeziune teritorială. 

Programul de cooperare teritorială 
europeană ESPON 2013 contribuie la evaluarea 
 şi fundamentarea politicilor europene prin 
asigurarea şi dezvoltarea unei platforme ştiin-
ţifice, prin realizarea de analize şi construirea 
unor scenarii privind viitorul teritoriului eu-
ropean.  

Programul asigură crearea unei reţele 
ştiinţifice europene specializate în cercetare 
aplicată teritorială. 

Teritoriul european se confruntă cu o 
serie de provocări structurale care afectează 
în mod direct cetăţenii şi regiunile Uniunii 
Europene: schimbările climatice, problemele 
demografice, accesul la resurse primare şi 
energie, dublate în ultimii ani de o severă 
criză economică şi financiară. Ansamblul de 
politici comunitare contribuie în mod direct la 
diminuarea impactului acestor fenomene şi la 
dezvoltarea societăţii europene în cele trei 
dimensiuni: economică, socială şi de mediu.  

Introducerea în Tratatul de la Lisabona 
a coeziunii teritoriale ca cea de-a treia 
dimensiune a politicii de coeziune, alături de 
dimensiunea economică şi socială, întăreşte 
importanţa cercetării şi planificării urbane şi 
teritoriale printr–o abordare integrată. 

Luând în considerare evoluţiile şi pro-
blematicile menţionate, România trebuie să 
răspundă prin strategii şi politici integrate de 
dezvoltare la nivel naţional, regional şi local 
care să valorifice potenţialul teritoriului na-
ţional în beneficiul dezvoltării interne şi să 
consolideze rolul său în cadrul Uniunii Euro-
pene.  

 
Sursă: http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/cercetarea-teritoriala-
europeana-sprijina-fundamentarea-politicilor-publice 
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Marcarea anului european de luptă 
împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 
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Noile orientări ale politicii agricole 
comune 

 

  
 Comisia Europeană a publicat în data 
de 18 noiembrie a.c. comunicarea privind 
„Politica agricolă comună (PAC) în perspectiva 
anului 2020 – Cum răspundem provocărilor vii-
torului legate de alimentaţie, resurse naturale 
şi teritorii”. Scopul reformei este ca sectorul 
agricol european să devină mai dinamic, com-
petitiv şi eficient în contribuţia sa la viziunea 
strategiei Europa 2020, privind stimularea 
creşterii durabile, inteligente şi favorabile 
incluziunii. Documentul schiţează trei opţiuni 
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pentru continuarea reformei. În urma dis-
cuţiilor pe marginea acestor idei, Comisia va 
prezenta propuneri legislative formale la 
jumătatea anului 2011. În prima parte a aces-
tui an, Comisia a organizat o dezbatere pu-
blică şi o importantă conferinţă privind vii-
torul Politicii Agricole Comune. Din majori-
tatea covârşitoare a contribuţiilor au reieşit 
trei obiective principale pentru Politica Agri-
colă Comună: Producţia alimentară fiabilă (a-
sigurarea aprovizionării cu alimente sigure şi 
suficiente, în contextul cererii în continuă 
creştere la nivel mondial, al crizei economice 
şi al volatilităţii mult mai mari a pieţei, pen-
tru a contribui la securitatea alimentară); 
Gestionarea durabilă a resurselor naturale şi 
politicile climatice (adesea, agricultorii tre-
buie să ţină seama mai mult de aspectele 
legate de mediu decât de cele economice – 
dar aceste costuri nu sunt compensate de 
piaţă); Menţinerea echilibrului teritorial şi a 
diversităţii zonelor rurale (agricultura ră-
mâne un motor economic şi social major în 
zonele rurale şi un factor important pentru 
menţinerea unui spaţiu rural activ).  
 Documentul analizează instrumentele 
viitoare ce ar putea fi adecvate pentru în-
deplinirea acestor obiective în condiţii opti-
me.  
 

Informaţii suplimentare pot fi găsite pe adresa web: http://ec.europa.eu/ 
agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm.   

 
 
 

OO  EEuurrooppăă  ffăărrăă  bbaarriieerree    
ppeennttrruu  ppeerrssooaanneellee  ccuu  hhaannddiiccaapp  

   

 Uniunea Europeană va avea o strategie 
pe zece ani pentru eliminarea obstacolelor cu 
care se confruntă persoanele cu handicap din 
Uniunea Europeană. 
 În Uniunea Europeană, în jur de 80 de 
milioane de persoane suferă de un handicap. 
Din cauza obstacolelor de ordin fizic cu care 
se confruntă, cum ar fi accesul dificil la şcoală 
sau la locul de muncă, acestea sunt expuse 
excluziunii sociale. În rândul persoanelor cu 
handicap se înregistrează un grad redus de 
ocupare a forţei de muncă şi un nivel de 
educaţie mai scăzut. Pentru această categorie 
a populaţiei, rata sărăciei este cu 70% mai 

ridicată decât media europeană. Strategia 
europeană pentru persoanele cu handicap are 
drept scop sprijinirea în viaţa de zi cu zi a 
persoanelor cu handicap, astfel încât acestea 
să se bucure de drepturile care le revin în 
calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene. 
 Această 
iniţiativă vi-
zează asigura-
rea accesului la 
finanţarea eu-
ropeană, sensi-
bilizarea cetă-
ţenilor faţă de 
problema han-
dicapului şi în-
curajarea gu-
vernelor sta-
telor membre să coopereze pentru a elimina 
obstacolele care stau în calea incluziunii. De 
asemenea, această strategie confirmă an-
gajamentul Uniunii Europene faţă de Con-
venţia Naţiunilor Unite privind drepturile per-
soanelor cu handicap, semnată în 2007. 
 
Informaţii suplimentare referitoare la strategia UE privind persoanele cu 
handicap pot fi găsite la adresa: http://ec.europa.eu/news/justice/ 
101115_ro.htm. 
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Investiţii pe termen lung  
în infrastructura României 

 
 

Guvernul României a aprobat Ordo-
nanţa de Urgenţă pentru realizarea Progra-
mului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, 
ce se va derula în perioada 2011 - 2020. 

Programul va funcţiona pe următoarele 
componente: 

• INFRASTRUCTURA ÎN DOMENIUL DEZ-
VOLTĂRII REGIONALE, gestionată de Mini-
sterul Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu 
subprogramele: 10.000 km drumuri judeţene 
şi de interes local; Modernizarea satului româ-
nesc; Sistem de canalizare şi epurare a apelor 
uzate; Alimentare cu apă a localităţilor. 

• INFRASTRUCTURA ÎN DOMENIUL 
MEDIULUI, gestionată de Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, cu subprogramele: Programe multi-
anuale de mediu şi gospodărire a apelor; 
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Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, 
lucrări hidrotehnice de apărare împotriva 
inundaţiilor, mărirea gradului şi/sau de sigu-
ranţă a barajelor şi reabilitarea şi protecţia 
zonei costiere. 

 
Prin prezentul Program se vor finanţa 

atât proiectele noi, cât şi cele a căror docu-
mentaţie tehnico-economică a fost aprobată 
conform legislaţiei în vigoare, dar care, din 
lipsa fondurilor, se află în diverse stadii de 
execuţie şi nu au fost finalizate.  

Finanţarea proiectelor prioritare se 
asigură din sume alocate an 

ual cu această destinaţie din fonduri 
externe rambursabile şi nerambursabile, de la 
bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de 
resort, precum şi din alte surse legal 
constituite, pe baza documentaţiilor tehnico-
economice aprobate, conform legislaţiei în 
vigoare. 

În vederea realizării proiectelor cu-
prinse în anexa la lege, prestatorii, exe-
cutanţii şi furnizorii pot contracta credite 
bancare, beneficiind de garanţia statului, în 
condiţiile legii. Programul vine să rezolve o 
serie de probleme constatate în ceea ce pri-
veşte dezvoltarea insuficientă a reţelelor de 
drumuri judeţene şi locale, a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare.  

Pe de altă parte, inundaţiile înregistrate în 
ultimii 10 ani au condus la adoptarea de către 
Guvern a Strategiei pentru managementul 

riscului la inundaţii, ale cărei măsuri trebuie 
materializate gradual până în anul 2035. 
Având în vedere acestea, sunt necesare atât 
construirea de noi lucrări de apărare, cât şi 
ranforsarea celor vechi, pentru creşterea 
capacităţii de protecţie şi pentru o mai bună 
siguranţă.                       
                                           Sursă: http://www.mdrt.ro 
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S-a semnat prima cerere de finanţare  
din cadrul Polului de Creştere Ploieşti 

 
 

În data de 25 noiembrie s-a semnat 
prima cerere de finanţare în cadrul Axei 
prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul 
major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de 
Creştere”.  

 

Beneficiarul finanţării nerambur-
sabile din fonduri Regio este Consiliul Jude-
ţean Prahova, care primeşte asistenţă finan-
ciară pentru 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”. 

Contractul de finanţare are o valoare 
totală de 43.912.185,38 lei, din care: valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 
22.365.855,59 lei, valoarea eligibilă neram-
bursabilă din bugetul naţional este de 
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4.912.972,63 lei, iar cofinanţarea eligibilă a 
beneficiarului este de 556.710,78 lei. 

Durata de implementare a proiectului 
este de 31 de luni, interval de timp în care vor 
fi construite următoarele obiective: drum 
judeţean de centură, bretea de acces şi pasaj 
suprateran. 

  

„Implementarea acestui proiect va 
contribui la asigurarea unei infrastructuri 
urbane moderne şi extinse şi va sprijini 
intensificarea legăturilor comerciale intra-
regionale, prin asigurarea conexiunilor ru-
tiere ale municipiului Ploieşti la drumurile 
naţionale DN1 şi DN1B şi în continuare la zona 
periurbană din cadrul Polului.  

În acelaşi timp, mediul de afaceri va 
fi sprijinit prin facilitarea accesului agenţilor 
economici la centrele comerciale prioritare şi 
la principalele noduri de trafic. Nu în ultimul 
rând, unul dintre rezultatele acestui proiect 
este reprezentat de crearea de noi locuri de 
muncă prin îmbunătăţirea accesibilităţii şi 
mobilităţii forţei de muncă la zonele func-
ţionale din cadrul Polului”, a declarat Liviu 
Muşat, directorul ADR Sud Muntenia. 
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Modernizarea reţelelor de canalizare  
în municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa 

 
 

ADR Sud Muntenia a participat în data 
de 25 noiembrie la conferinţa de presă, 
organizată cu ocazia finalizării implementării 
proiectului „Modernizarea reţelelor de cana-

lizare din municipiul Urziceni, judeţul Ialo-
miţa”. În cadrul evenimentului organizat de 
către Primăria Municipiului Urziceni s-au 
expus detalii despre etapele implementării 
proiectului, precum şi despre rezultatele 
obţinute.  

Sursă: http://www.confort-timisoara.ro/servicii_retele_canalizare.html 
 

Proiectul are o valoare totală de 
1.311.077,19 euro şi a primit finanţare în ca-
drul Programului PHARE 2006 - Coeziune Eco-
nomică şi Socială „Schema de investiţii pentru 
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în 
sectoarele prioritare de mediu”. Obiectivele 
specifice ale proiectului au urmărit reabilita-
rea şi extinderea a 8375,65 m de reţele de 
canalizare menajeră (colectoare principale şi 
secundare) şi a racordurilor aferente. 

 

Sursă: http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/ 
modernizarea-retelelor-de-canalizare-in-municipiul-urziceni-judetul-

ialomita 

 
 

 
  

 
  

Îmbunătăţirea sistemului de alimentare 
cu apă potabilă în oraşul Amara 

 
 

Consiliul Local Amara a finalizat im-
plementarea proiectului „Îmbunătăţirea siste-
mului de  alimentare cu apă potabilă în oraşul 
Amara, prin introducerea unor elemente teh-
nologice suplimentare: front captare, con-
ductă aducţiune, staţie tratare şi extinderea 
sistemului de canalizare”.  

Valoarea 
proiectului, de-
rulat în cadrul 
Programului 
PHARE 2006 
CES, este de 
907.612 euro, 
din care suma 
solicitată de la Autoritatea Contractantă – 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - 
este de 816.850 de euro, ceea ce reprezintă 
90% din investiţie, restul de 90.762 de euro 
fiind contribuţia Consiliului Local Amara şi a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, în sume egale. 
Perioada de implementare a proiectului a fost 
de 26 de luni şi 20 de zile, finalizând-se la 30 
noiembrie 2010. 

Scopul acestui proiect a fost asigurarea 
unei surse proprii de apă a oraşului, prin îm-
bunătăţirea sistemului de alimentare cu apă 
potabilă şi extinderea sistemului de canalizare 
din oraşul Amara. 
 
Sursă: http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/imbunatatirea-
sistemului-de-alimentare-cu-apa-potabila-in-orasul-amara. 
 
 

 
 

  
 

  

Managementul integrat al deşeurilor 
menajere în 11 localităţi din Ialomiţa 

 
 
 

Consiliul Local Dridu a derulat, în-     
cepând cu 
martie 2008 
şi până la 30 

noiembrie 
a.c., proiec-
tul „Manage-
mentul inte-
grat al deşe-
urilor mena-
jere în loca-

lităţile Dridu, Fierbinţi, Adâncata, Moldoveni, 
Jilavele, Maia, Brazii, Roşiori, Drăgoieşti, Mo-
viliţa, Sineşti – judeţul Ialomiţa”, cu sprijin 
financiar din partea Uniunii Europene. 

În urma implementării acestui proiect, 
în valoare totală de 1.110.769,00 euro, au fost 
realizate: 
• construirea a 11 platforme de compost 
în localităţile Dridu, Fierbinţi, Adâncata, Mol-
doveni, Jilavele, Maia, Brazii, Roşiori, Drăgo-
ieşti, Moviliţa, Sineşti; 
• amenajarea a 55 de puncte de pre-
colectare situate pe domeniul public; 
• crearea unui serviciu de salubritate 
adecvat gestionării integrate a deşeurilor pen-
tru cele 11 localităţi. 
 

Sursă: http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/managementul-
integrat-al-deseurilor-menajere-in-localitatile-dridu-fierbinti-adancata-
moldoveni-jilavele-maia-brazii-rosiori-dragoiesti-movilita-sinesti-din-
judetul-ialomita 

 

 
  

 
  

„Reabilitarea şi modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă în oraşul Ţăndărei, 

judeţul Ialomiţa” 
 

 

Consiliul Local Ţăndărei a implementat 
proiectul „Reabilitarea şi modernizarea siste-
mului de alimentare cu apă în oraşul Ţăndă-
rei, judeţul Ialomiţa”, cu sprijin financiar din 
partea Uniunii Europene, prin Programul 
PHARE 2005 „Schema de investiţii pentru spri-
jinirea iniţiativelor sectorului public în sec-
toarele prioritare de mediu”. Implementarea 
proiectului a început în data de 1 martie 2008 
şi s-a finalizat în 30 noiembrie 2010.  

 
Proiectul, în valoare de 1,121,858.15 

euro, a avut ca scop soluţionarea problemelor 
legate de reabilitarea şi modernizarea siste-
mului de alimentare cu apă în oraşul Ţăndă-
rei, judeţul Ialomiţa, prin implementarea pre-
vederilor legislaţiei naţionale şi a directivelor 
europene în domeniul reabilitării şi moder-
nizării cu apă. 

Prezentul proiect reprezintă o nouă 
fază a procesului investiţional iniţiat de auto-
rităţile locale ale oraşului Ţăndărei, care a în-
ceput în 2001 cu implementarea a două pro-
iecte de infrastructură. Acestea vizează reţea-
ua de alimentare cu gaz în Ţăndărei şi imple-
mentarea sistemului de management integrat 
al deşeurilor în zona de est a judeţului Ialo-
miţa. Proiectul de faţă reprezintă unul dintre 
efectele multiplicatoare ale celorlalte două 
investiţii şi va genera noi efecte multi-
plicatoare, cu efect benefic asupra oraşului 
Ţăndărei şi a judeţului Ialomiţa. 

 
Sursă: http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-

mdrt?newsID=40&art=238 

http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/managementul-integrat-al-deseurilor-menajere-in-localitatile-dridu-fierbinti-adancata-moldoveni-jilavele-maia-brazii-rosiori-dragoiesti-movilita-sinesti-din-judetul-ialomita�
http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/managementul-integrat-al-deseurilor-menajere-in-localitatile-dridu-fierbinti-adancata-moldoveni-jilavele-maia-brazii-rosiori-dragoiesti-movilita-sinesti-din-judetul-ialomita�
http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/managementul-integrat-al-deseurilor-menajere-in-localitatile-dridu-fierbinti-adancata-moldoveni-jilavele-maia-brazii-rosiori-dragoiesti-movilita-sinesti-din-judetul-ialomita�
http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/managementul-integrat-al-deseurilor-menajere-in-localitatile-dridu-fierbinti-adancata-moldoveni-jilavele-maia-brazii-rosiori-dragoiesti-movilita-sinesti-din-judetul-ialomita�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  2 DECEMBRIE 2010 – 
 

 

Până în data de 2 decembrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 832 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 832 de proiecte depuse, PIDU-ul municipiului Piteşti şi PID-ul Polului de Creştere Ploieşti, 97 au 
fost respinse, 19 au fost retrase de aplicanţi. Situaţia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale 
Regio, ce se află în diferite etape ale procesului de evaluare, este următoarea: 
 
 

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

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere (buget 97 
milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti şi s-a semnat un 
contract. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 6,36 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Creşterea capacităţii de trafic, prin realizarea legăturii 
rutiere între DN 1 şi DN 1B, prin realizarea drumului 
judeţean de centură DJ236, în zona de nord a municipiului 
Ploieşti  

 
Judeţul Prahova 

 
43.912.185,38 

 
27.278.828,22 

 

TOTAL  - lei - 43.912185,38 27.278.828,22 
 

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. 
 

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. 
  
 

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 

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 



 
 

9 
  
 

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, 12 proiecte sunt în rezervă, iar pentru 16 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 

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 
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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 

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

Oraşul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84 

TOTAL  - lei - 779.368.368,74 630.724.303,43 
 
 
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 
 

Au fost depuse 45 de proiecte, din care: două contracte au fost semnate, trei proiecte au fost retrase de 
aplicanti, cinci proiecte au fost respinse, trei se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 31 
de proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar un proiect se află în etapa precontractuală 
(analiza PT şi vizita la faţa locului), valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 19,24 
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 

Centrul rezidenţial de asistenţă medico-socială 
pentru persoane vârstnice 

Asociaţia „Suflet pentru oameni”, 
comuna Bucşani, jud. Dâmboviţa 3.457.593,56 2.374.261,68 

TOTAL  - lei - 4.502.608,56 3.197.598,68 
 
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.  
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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: 23 de contracte de finanţare sunt semnate, 
şase proiecte se află în etapa de contractare, 65 de proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară/rezerve, iar 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 

UAT 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 

Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung Municipiul 
Câmpulung 

6.116.088,16 4.696.040,44 

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

Municipiul Târgovişte 4.825.344,88 3.294.953,95 
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Dotare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII, sat Pişcani, 
comuna Dârmăneşti, judeţul Argeş 

Consiliul Local 
Dârmăneşti 

1.783.286,24 1.315.114,92 

Dotare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII, sat 
Cocu, comuna Cocu, judeţul Argeş 

Consiliul Local Cocu 2.006.966,99 1.575.156,94 

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

Consiliul Local 
Lereşti 

3.856.577,84 2.906.389,68 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Colegiul Naţional „Ienachiţa 
Văcarescu" din Municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa 

Municipiul Târgovişte 7.208.183,08 4.710.028,24 

Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, judeţul 
Argeş 

Comuna Corbeni, 
jud. Argeş 

3.801.115,04 2.785.075,72 

Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna Budeasa, 
judeţul Argeş 

Comuna Budeasa, 
jud. Argeş 

4.102.331,52 3.039.079,96 

Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare 
infrastructură educaţională Şcoala „Ghergani”, oraş Răcari, 
judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari, jud. 
Dâmboviţa 

9.177.112,32 6.357.248,24 

TOTAL  - lei - 135.770.120,26 104.573.630,56 
 
 

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 19 proiecte, din care: trei proiecte au fost retrase de către aplicanţi, două proiecte au fost 
respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, un proiect se află în etapa de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii, un proiect se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 10 proiecte se 
află în etapa precontractuală. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 53,31 
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. 
 
 

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  
mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””,,  iiaarr  cceerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  aauu  ppuuttuutt  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  pprreecciizzaattee  îînn  gghhiidd,,  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  
22000099..  AAllooccaarreeaa  ffiinnaanncciiaarrăă  ddiissppoonniibbiillăă  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  cceerreerree  ddeesscchhiissăă  ddee  pprrooiieeccttee  îînnssuummeeaazzăă  2277,,2288  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
 

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 466 de proiecte, din care: 26 au fost 
respinse şi 17 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate opt contracte, 14 proiecte 
se află în etapa de contractare, 273 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 128 de proiecte 
sunt în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 75,06 milioane de euro, 
din care 22,63 milioane de euro reprezintă valoarea solicitată de proiectele aflate în rezervă. 
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**NNoottăă::  ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ss--aa  ssuussppeennddaatt  pprroocceessuull  ddee  ddeeppuunneerree  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  DDoommeenniiuulluuii  mmaajjoorr  
ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””  îînn  rreeggiiuunneeaa  ddee  ddeezzvvoollttaarree  SSuudd  MMuunntteenniiaa..    DDeemmaarraarreeaa  eettaappeeii  ddee  vveerriiffiiccaarree  
pprreelliimmiinnaarrăă  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddeeppuussee  îînn  ppeerriiooaaddaa  1111  ooccttoommbbrriiee  ––  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă..  RReelluuaarreeaa  pprroocceessuulluuii  vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  
uunneeii  aannaalliizzee  llaa  nniivveelluull  AAMMPPOORR  aassuupprraa  ddiissppoonniibbiilliittăăţţiiii  ffoonndduurriilloorr  aallooccaattee  rreeggiiuunniiii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  SSuudd  MMuunntteenniiaa..  
  
  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat hârtie 

SC ALMIMOS SRL, oraşul Buşteni, 
jud. Prahova 1.245.727,04 853.080,00 

Igienă şi confort, necesitate zilnică SC Softsense SRL,  
municipiul Călăraşi 691.201,11 557.420,25 

Dotarea cabinetului medical al SC Tehno 
Doctor Endoscopy SRL cu aparatură 
modernă 

SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, 
municipiul Piteşti, jud. Argeş 573.335,08 462.367,00 

Achiziţionarea unor utilaje şi 
echipamente pentru creşterea 
productivităţii şi competitivităţii 
economice a societăţii TOYLAND 
INTERNATIONAL S.R.L. 

SC TOYLAND INTERNATIONAL  SRL, 
Olteniţa, jud. Călăraşi 756.017,00 609.861,29 

Achiziţionare aparat tipărit True Press 
344RL 

SC ROTATIP SRL, municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa 1.518.628 846.880 

Achiziţie echipamente pentru service roţi 
auto 

S.C. PARA-CONTROL S.R.L., mun. 
Câmpulung Muscel 478.048,52 385.523,00 

Creşterea competitivităţii S.C. MIROPTIC 
MED S.R.L., prin achiziţionarea unor 
echipamente medicale inovative 

S.C. MIROPTIC MED S.R.L., mun. 
Ploieşti 
 

1.208.089,57 840.000,00 

Construire service auto şi utilităţi S.C. RBR IMPORT EXPORT S.R.L., 
mun. Alexandria 1.512.566,79 840.000,00 

TOTAL  - lei - 7.983.613,11 5.395.131,54 
 
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, şase contracte de finanţare au fost semnate, şapte 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 

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 

Restaurarea, realizarea picturilor interioare, a 
frescelor şi anexelor bisericii Sf. Dumitru din comuna 
Potlogi, judeţul Dâmboviţa 

Parohia Potlogi, comuna 
Potlogi, jud. Dâmboviţa 

2.551.521,16 2.001.230,05 

TOTAL  - lei - 37.533.615,05 28.670.099,96 
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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 regio-
nală orientativă din FEDR este de 32,87 milioane de euro (două sesiuni de depunere de proiecte) 
 

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  rreeggiioonnaallee  ddee  2222,,117777  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
ÎÎnn  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, opt se află în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară, opt se află în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, un proiect a 
fost retras, iar pentru cinci 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 

Extindere Pensiune Marald, amenajare parcare, 
branşamente utilităţi, ziduri de sprijin, 
împrejmuire teren în staţiunea Sinaia, judeţul 
Prahova 

S.C. ALPA S.R.L., oraşul 
Sinaia, jud Prahova 

4.499.257,58 2.251.175,29 

TOTAL  - lei - 67.287.820,63 36.597.394,97 
 

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, cod poştal 010873, Director Gabriela Elena BOSTĂNESCU, e-mail gabriela.bosta-
nescu@mturism.ro, site www.turism.gov.ro. 
 
 

ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1122  nnooiieemmbbrriiee  22001100,,  oorraa  1144::0000,,  AAuuttoorriittaatteeaa  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  ppeennttrruu  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  aannuunnţţăă  ssuussppeennddaarreeaa  
pprroocceessuulluuii  ddee  ddeeppuunneerree  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  OOppeerraaţţiiuunniiii  „„DDeezzvvoollttaarreeaa  şşii  ccoonnssoolliiddaarreeaa  ttuurriissmmuulluuii  iinntteerrnn  pprriinn  sspprriijjiinniirreeaa  pprroommoovvăărriiii  
pprroodduusseelloorr  ssppeecciiffiiccee  şşii  aa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssppeecciiffiiccee””,,  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  55..33  --  cc..  
PPeennttrruu  cceerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddeeppuussee  îînn  ppeerriiooaaddaa  2222  ooccttoommbbrriiee  ––  1122  nnooiieemmbbrriiee  ssee  vvaa  ffaaccee  ddeerrooggaarree  llaa  tteerrmmeenneellee  pprroocceedduurraallee  pprriivviinndd  vveerriiffiiccaarreeaa  
ccoonnffoorrmmiittăăţţiiii  aaddmmiinniissttrraattiivvee  şşii  aa  eelliiggiibbiilliittăăţţiiii..  
RReelluuaarreeaa  pprroocceessuulluuii  vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  uunneeii  aannaalliizzee  llaa  nniivveelluull  AAMM  PPOORR  aassuupprraa  ddiissppoonniibbiilliittăăţţiiii  ffoonndduurriilloorr  aallooccaattee  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  ooppeerraaţţiiuunnee..  
 
 

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.. 

 
 

OOBBSS..**NNoottăă::  PPeennttrruu  aaxxeellee  pprriioorriittaarree//ddoommeenniiiillee  mmaajjoorree  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  22000077--22001133  ppeennttrruu  ccaarree  ssuunntt  llaannssaattee  cceerreerrii  ddee  
pprrooiieeccttee  ccuu  ddeeppuunneerree  ccoonnttiinnuuăă,,  ssuussppeennddaarreeaa  ddeeppuunneerriiii  ddee  cceerreerrii  ddee  ffiinnaannţţaarree,,  ccaa  uurrmmaarree  aa  aattiinnggeerriiii  vvaalloorriiii  aallooccaattee,,  ssee  vvaa  rreeaalliizzaa  îînn  mmoommeennttuull  îînn  ccaarree  vvaallooaarreeaa  
ssoolliicciittaattăă  aa  ccoonnttrraacctteelloorr  ddee  ffiinnaannttaarree  îînncchheeiiaattee  şşii  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  aaffllaattee  îînn  pprroocceess  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  sseelleeccţţiiee  ddeeppăăsseeşşttee  ccuu  ccuu  5500%%  vvaallooaarreeaa  ttoottaallăă  aallooccaattăă  ppee  
rreeggiiuunneeaa  rreessppeeccttiivvăă  ((ssuummaa  îînnttrree  aallooccaarreeaa  FFEEDDRR  şşii  aallooccaarreeaa  ddee  llaa  bbuuggeettuull  ddee  ssttaatt,,  mmaaii  ppuuţţiinn  ccoonnttrriibbuuttiiaa  ssoolliicciittaannttuulluuii  llaa  cchheellttuuiieelliillee  eelliiggiibbiillee  aallee  pprrooiieeccttuulluuii)),,  ppeennttrruu  
rreessppeeccttiivvuull  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennttiiee,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  ddee  pprrooggrraammaarree  22000077--22001133..  
AAnnuunnţţuull  ddee  ssuussppeennddaarree  aa  ddeeppuunneerriiii  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  ssee  vvaa  ppuubblliiccaa  ccuu  mmiinniimm  1155  zziillee  lluuccrrăăttooaarree  îînnaaiinnttee  ddee  ddaattaa  lliimmiittăă  ppâânnăă  llaa  ccaarree  mmaaii  ppoott  ffii  ddeeppuussee  cceerreerrii  ddee  
ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  aacceelluuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee,,  ppeennttrruu  uunnaa  ssaauu  mmaaii  mmuullttee  rreeggiiuunnii,,  dduuppăă  ccaazz..  AAnnuunnţţuull  vvaa  mmeennţţiioonnaa  ddaattaa  şşii  oorraa  ppâânnăă  llaa  ccaarree  ssee  mmaaii  ppoott  ddeeppuunnee  
cceerreerrii  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  aacceelluuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee..  

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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PPrrooiieecctt  ppeennttrruu  iinncclluuzziiuunneeaa  ffeemmeeiilloorr    
ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii  

  

În data de 24 noiembrie, la Muzeul Judeţean 
Argeş a avut loc prezentarea proiectului „Munca are 
genul feminin", o colaborare între Asociaţia C4C - 
Communication for Community şi Consiliul Judeţean 
Argeş. Implementat prin Programul Operaţional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3, 
şi având o durată de implementare de 24 de luni, pro-
iectul are ca scop promovarea incluziunii sociale şi a 
egalităţii de şanse pe piaţa muncii a femeilor aflate în 
situaţii de risc de excludere socială pe sitaţii de gen, 
origine etnică, vârstă ori statut social. 

Pe parcursul celor 24 de luni de implementare 
a proiectului, 2.800 de femei vor beneficia de consi-
liere, informare şi cursuri de formare profesională şi 
integrare, mediere între ele şi angajatori, primind ast-
fel şansa la un loc de muncă menit să le garanteze 
siguranţa şi stabilitatea.  

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3344009966  

      ◊◊  
  

  

BBiioommaassaa,,  oo  aaffaacceerree  eeccoo--iinntteelliiggeennttăă  
  

Prima fabrică de brichete din judeţ funcţio-
nează la capacitate maximă şi poate furniza materie 
primă pentru încălzirea a 1.200 de locuinţe. Locuitorii 
comunei Vlad Ţepeş renunţă treptat - treptat la lemne 
şi adoptă metoda ecologică pentru a-şi încălzi casele. 
Iniţiatorii proiectului au ca obiectiv mărirea gradului de 
conştientizare privind avantajul folosirii brichetelor din 
paie. Fundaţia TERRA Mileniul III a organizat un 
seminar de informare, în cadrul căruia s-a dezvoltat 
tema privind valorificarea resurselor regenerabile la 
nivel local şi posibilitatea de a dezvolta o afacere 
profitabilă. Acest seminar a fost finanţat prin Progra-
mul „Europa pentru Cetăţeni”, având parteneri din 
Italia, Slovenia şi Bulgaria. România are un potenţial 
uriaş pentru valorificarea şi obţinerea de biomasă, 
care însă nu a fost exploatat. Conform studiilor 
oficiale, biomasa reprezintă o importantă sursă pentru 
încălzire, transport şi producerea de electricitate. 

Fabrica de brichete ecologice reprezintă o 
modalitate de a utiliza resursele regenerabile, în acest 
caz paie, pentru obţinerea de energie termică fără 
costuri mari şi protejând mediul.  Procesul de briche-
tare este un proces prin care se compactează paiele 
într-un produs cu o densitate mai mare faţă de mate-
rialul brut. 
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ccaallaarraassii//CCaallaarraassii--__BBiioommaassaa--
oo__aaffaacceerree__eeccoo--iinntteelliiggeennttaa__00__337766776622333311..hhttmmll  

  

  
  

LLuuccrrăărrii  ddee  aammppllooaarree  ppee  ddrruummuurriillee  jjuuddeeţţeennee  
ddiinn  DDââmmbboovviiţţaa  

Proiectul „Ranforsarea şi modernizarea dru-
murilor judeţene DJ 701, DJ 401A, DJ 711A, pe tra-
seul Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Sălcuţa – 
Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari” se află în imple-
mentare din luna martie 2009.  

După definitivarea soluţiilor tehnice noi, impu-
se de deteriorarea 
drumului existent, 
ca urmare a rigo-
rilor iernii trecute, 
ritmul de execuţie 
a lucrărilor s-a in-
tensificat. Se lu-
crează pe toată 
lungimea drumului, 
ceea ce a permis realizarea a şase din cele opt poduri 
existente şi executarea de lucrări de asfaltare pe 
aproximativ 25 de kilometri. De asemenea se depun 
eforturi ca aproximativ 11 km de drum să fie finalizaţi 
în următoarea perioadă. 

În cadrul proiectului s-au depus două cereri 
de rambursare, ofiţerii de proiect ai Organismului 
Intermediar (ADR Sud Muntenia) au verificat periodic 
stadiul proiectului şi al lucrărilor.    (Ştefania ENACHE) 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////sseemmnnaall..eeuu//lluuccrraarrii--ddee--aammppllooaarree--ppee--ddrruummuurriillee--jjuuddeetteennee--ddiinn--

ddaammbboovviittaa//2244//1111//22001100//  
  

                ◊◊  
  

  

PPrrooiieecctt  ppeennttrruu  eeffiicciieennţţăă  aaddmmiinniissttrraattiivvăă    
pprriinn  ee--ccoommuunniiccaarree  

  

33 de primării din judeţul Giurgiu au acceptat, 
până în prezent, să participe la proiectul de eficienţă 
administrativă prin e-comunicare, iniţiat de Consiliul 
Judeţean Giurgiu. „Proiectul se desfăşoară pe o 
perioadă de 12 luni. El a început în luna iunie şi, până 
acum, am primit un răspuns favorabil de parteneriat 
din partea a 33 de primării din judeţ. Celelalte mai au 
încă o săptămână pentru înscriere”, a declarat, cu 
ocazia conferinţei de prezentare a stadiului proiec-
tului, managerul de proiect, doamna Margareta Miha-
ela Cristea. Potrivit preşedintelui Consiliul judeţean, 
Dumitru Beianu, „prin proiect se va realiza o fluidizare 
a comunicării electronice cu CJ Giurgiu şi alte auto-
rităţi administrative din judeţ şi se vor reduce consi-
derabil cheltuielile de transmitere prin poştă a unor 
documente”. 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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Proiectul are o valoare totală de 1,12 milioane 
de lei, din care 957.452 de lei valoare eligibilă 
nerambursabilă din Fondul Social European.  

Obiectivul proiectul este îmbunătăţirea 
eficienţei administrative la nivelul Consiliului Judeţean 
Giurgiu, prin introducerea în activitatea curentă a unui 
sistem de e-comunicare şi crearea unei administraţii 
publice mai eficiente.  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3344009922  
  

◊◊  
  

  
  

PPoommppiieerriiii  iiaalloommiiţţeennii  ssee  vvoorr  îînnnnooii  ccuu  şşaappttee  
aauuttoossppeecciiaallee  şşii  ddoouuăă  aammbbuullaannţţee  

  

Dacă toate licitaţiile vor merge bine, în 
primăvara anului viitor maşinile vor putea ajunge în 
folosinţa Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Ialomiţa. Se doreşte astfel îmbunătăţirea 

capacităţii şi calităţii 
sistemului de inter-
venţie în situaţii de 
urgenţă şi pentru a-
cordarea asistenţei 
medicale de urgenţă 
şi a primului ajutor 
calificat în caz de 
necesitate. Cele mai 

multe echipamente vor merge în judeţul Teleorman, 
cel care asigură centrul de comandă al bazei 
regionale. Echipa de proiect a prezentat la Slobozia 
stadiul programului, cu termen de finalizare de un an. 

Echipamentele moderne de intervenţie vor fi 
distribuite în judeţul nostru şi vor ajunge la Gărzile din 
Slobozia, Urziceni, Ţăndărei şi Feteşti. Proiectul 
include şi calificarea a 60 de angajaţi ai In-
spectoratului Judeţean de Urgenţe pe noile auto-
speciale. Achiziţia se face în cadrul unui proiect co-
mun al celor şapte judeţe din regiunea Sud Muntenia 
şi este finanţat prin Programul Operaţional Regional.  

Valoarea totală a proiectului este de aproape 
50 de milioane de lei noi, din care 80% din fonduri 
europene şi guvernamentale nerambursabile, iar circa 
9 milioane de lei de la bugetul asociaţiei celor şapte 
judeţe, în contribuţie egală.                (Oana ŞERBAN) 
  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruulliiaalloommiittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??aaccttiioonn==vviieeww&&aarrttiiccooll==1166005577    

  

◊◊  
  

  

  
  

PPaattrruu  mmiilliiooaannee  ddee  ddoollaarrii  ppeennttrruu  aappăă  
  

25.000 de locuitori din comunele prahovene 
Brebu, Aluniş, Vărbilău şi Slănic vor beneficia de un 
sistem performant de apă potabilă. Lucrările de 

amenajare a acestei reţele vor fi finalizate până în 
2013.  

Proiectul 
este realizat de 
societatea Ro-
minserv, antre-
prenorul general 
al grupului pe-
trolier Rompe-
trol. Valoarea to-
tală a investiţiei este de patru milioane de dolari. 
Compania a fost desemnată câştigătoare în urma lici-
taţiilor publice, organizate de consiliile locale din 
aceste localităţi. 

 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ppllooiieessttii//aaccttuuaalliittaattee--ppllooiieessttii--

rreetteeaa__aappaa__ppllooiieessttii--ssiisstteemm__ppeerrffoorrmmaanntt__aappaa__  
ppoottaabbiillaa__ppllooiieessttii__00__337777996622335500..hhttmmll  

  

◊◊  
  

  

  
AAlleexxaannddrriiaa  vvaa  aavveeaa  cceennttuurrăă  ooccoolliittooaarree  
  

Alexandria va avea centură ocolitoare, graţie 
unui proiect cu finanţare europeană, ce va demara 
anul viitor. Potrivit contractului de finanţare, centura 
ocolitoare va avea 13 kilometri de drum, un pod şi 22 
de podeţe.  

Alexandru 
Popa, şeful Secţiei 
Drumuri Naţionale 
Alexandria, a ex-
plicat unde va fi 
construită viitoarea 
centură: „Aceasta 
va fi construită pes-
te câmp, de la in-
trarea în Alexandria dinspre Bucureşti şi va ieşi din-
colo de Buzescu. Va avea două benzi, o lungime de 
13, 3 kilometri,  un pod ce va trece peste râul Vedea 
şi 22 de podeţe. Compania Naţională se va ocupa de 
despăgubirea celor care au terenuri agricole în zonă. 
Deocamdată nu s-a stabilit o valoare, va fi adusă o 
firmă care va face evaluare terenurilor. Prima etapă a 
lucrării, organizarea de şantier, dar va începe în 
primăvară”, ne-a spus Alexandru Popa.  

Valoarea totală a centurii ocolitoare a Alexan-
driei este de  peste 41 de milioane de euro, dintre 
care 24 de milioane de lei reprezintă finanţare neram-
bursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regio-
nală, restul provenind de la bugetul de stat. Centura 
va fi construită în doi ani, iar realizarea ei va contribui 
la reducerea timpului de deplasare în zona Alexan-
driei, la creşterea siguranţei în trafic şi la diminuarea 
gradului de poluare în oraş. 

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//AAlleexxaannddrriiaa--AAlleexxaannddrreenniiii  

__vvoorr__ssccaappaa__ddee__TTIIRR--uurriillee__ccaarree__ttrraannzziitteeaazzaa__oorraassuull__00__337766776622551100..hhttmmll  

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN    
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Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresă: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod 
poştal 910164, 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 

DD aatt ee   CC oo nntt aacc tt   AA gg eenn ţţ ii aa   ppee nntt rruu   DD eezz vvoo ll tt aa rree   RR eegg iioo nnaa llăă   SSuudd   MM uunntt eenn ii aa   

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunn iiccaarree 
  

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU 
Diana NEAGU   

Alexandra GHERASIM  
Liviu Georgian OLTENACU  

Marinică FOLOGEA  
Mădălina CILIBEANU 
Aurelian MOROIANU 

Alexandru VOINESCU 
 

E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro        
                       

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 

Data publicării: 2 decembrie 2010 
 

   
Newsletter-ul săptămânal „InfoRegional Sud Muntenia” este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către Agenţie şi 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea  promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Pe 
lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare REGIO 
Sud Muntenia şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea în judeţele regiunii. 
În acest sens, ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care 
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un scurt 
material de informare (maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta 
urmând să fie publicat în newsletter-ul pentru săptămâna respectivă, ce va fi transmis lunea. Materialele de informare vor fi 
transmise la adresa de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. 
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor 
membrilor Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor 
judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, reprezentanţilor mass-media de la 
nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice). 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.  
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