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Conferinţa de presă  
– Călăraşi, 17 decembrie 2010 - 

 
 

 În data de 17 decembrie, ADR Sud 
Muntenia a organizat o conferinţă de presă 
dedicată implementării Programului Operaţio-
nal Regional 2007 - 2013, ce a avut loc la sala 
de şedinţe a Agenţiei, din strada General Con-
stantin Pantazi, nr. 7A, municipiul Călăraşi.  

  

 Tema acestei întâlniri a fost bilanţul 
activităţilor derulate de Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia în anul 2010. 
Prezentarea activităţilor a fost făcută pentru 
fiecare direcţie, serviciu şi birou din cadrul 
ADR.  
 Cu această ocazie s-a făcut o scurtă ra-
diografiere asupra acţiunilor implementate de 
Agenţie în vederea sprijinirii dezvoltării dura-
bile a regiunii Sud Muntenia, prin programele 
de preaderare şi de postaderare cu finanţare 
europeană nerambursabilă. 

  

 Reprezentanţii mass-media au fost in-
formaţi totodată despre stadiul implemen-tă-
rii Programului Operaţional Regional 2007 - 
2013 la nivelul regiunii noastre, precum şi de-
pre contractele de finanţare ce s-au semnat în 
luna decembrie. 

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   
SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   
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Municipiul Târgovişte semnează                 
al optulea contract de finanţare Regio 

pentru infrastructura educaţională  
 

 

În data de 15 decembrie, Primăria 
municipiului Târgovişte din judeţul Dâmboviţa 
a semnat al optulea contract de finanţare ce 
vizează reabilitarea infrastructurii şcolare. 

Proiectul cu titlul „Reabilitarea, mo-
dernizarea, dezvoltarea şi echiparea infra-
structurii educaţionale Şcoala cu clasele I-VIII 
Smaranda Gheorghiu”” a obţinut asistenţă 
financiară nerambursabilă din Programul Ope-
raţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Dome-
niul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ 
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infra-
structurii educaţionale preuniversitare, uni-
versitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă”. 

 

Valoarea totală a contractului de 
finanţare este de 6.065.942,38 lei, din care: 

• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR: 3.908.431,72 lei; 

• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional: 597.756,52 lei; 

• cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 
91.966,73 lei. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 
constau în: 
 extinderea spaţiilor de învăţământ 

existente prin construirea unei săli de sport şi 
a unei săli de clasă – în prelungirea corpului 
existent (noua sală de sport va avea o 
suprafaţă de 564,17 mp); 

 reabilitarea şi modernizarea corpului 
de clădire existent (în urma reabilitării şi 
recompartimentării clădirea şcolii va avea 12 
săli de clasă, patru laboratoare, două cabi-
nete, bibliotecă etc.). 

 

Implementarea acestui proiect va 
asigura dotarea unităţii de învăţământ cu 
echipamente IT şi conectarea la reţeaua de 
internet de mare viteză, precum şi creşte-  
rea gradului de dotare cu echipamente 
didactice.  

În prezent, în şcoală învaţă, alături de 
cei 250 de elevi, şi 15 cursanţi instruiţi în 
cadrul programului „A doua şansă pentru învă-
ţământul primar”, program ce se adresează 
tinerilor şi adulţilor, care, din diferite motive, 
nu au frecventat sau au abandonat şcoala. 

Durata de implementare a proiectului 
de reabilitare şi dezvoltare a Şcolii „Smaranda 
Gheorghiu” este de 16 de luni. 

 
 

   
Restaurarea ansamblului Mănăstirii 

Comana cu fonduri Regio!  
 

 

La mijlocul lunii decembrie 2010 s-a 
semnat primul contract din judeţul Giurgiu ce  
are ca obiective restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural.  

 

Astfel, parteneriatul constituit între 
Unitatea Administrativ-Teritorială a judeţului 
Giurgiu şi Mănăstirea Comana a devenit bene-
ficiarul contractului de finanţare pentru pro-
iectul „Restaurarea şi valorificarea turistică 
durabilă a monumentului istoric mănăstirea 
fortificată Comana şi modernizarea infra-
structurii conexe”. Proiectul este finanţat din 
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Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, 
Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului”, Domeniul major de 
intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor cone-
xe” şi are o valoare totală de 30.402.000,96 
lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului este 
de 23.754.388,63 lei, din care asistenţa finan-
ciară nerambursabilă solicitată este în valoare 
de 23.279.301 lei, iar co-finanţarea eligibilă a 
beneficiarului este de 475.088,77 lei. 

 Contractul de finanţare are o durată 
de implementare de 37 de luni şi are ca obiec-
tiv general valorificarea patrimoniului cultu-
ral-istoric al judeţului Giurgiu, prin resta-
urarea monumentului istoric cu valoare turis-
tică naţională - Mănăstirea Comana. Lucrările 
de restaurare şi conservare ce se vor executa 
la ansamblul mănăstirii vor viza toate corpu-
rile de clădire: chilii, casă egumenească, turn 
clopotniţă, biserică, muzeu, mausoleu etc. 

 

Mănăstirea Comana, situată în comuna 
Comana din judeţul Giurgiu, a fost ctitorită de 
Vlad Ţepeş în anul 1461, ca o mănăstire-
cetate, care însă s-a ruinat până la finele 
secolului al XVI-lea. Cercetările au stabilit că 
necropola din preajma bisericuţei a fost folo-
sită în a doua jumătate a secolului al XV-lea şi 
prima jumătate a secolului al XVI-lea, peri-
oadă ce cuprinde anii de domnie a mai multor 
domnitori de la Vlad Dracul la Neagoe 
Basarab, nu numai ca locaş de închinăciune, ci 
şi pentru apărarea ţării. 

„Contractul de finanţare semnat 
reprezintă o contribuţie substanţială la păs-

trarea identităţii culturale, fapt ce conduce 
implicit la revigorarea socio-economică a re-
giunii, prin dezvoltarea zonelor turistice, de 
cazare şi de agrement. În acest context, prin 
valorificarea patrimoniului cultural-religios 
se vor resuscita activităţile meşteşugăreşti, 
prelucrarea lemnului, arta decorării, pictura 
pe sticlă, dar şi manifestări etno-culturale re-
ligioase tradiţionale”, a declarat domnul Liviu 
Muşat, directorul ADR Sud Muntenia. 

 
 
 

   
  

CCCuuummm   vvvăăăddd   bbbeeennneeefffiiiccciiiaaarrriii iii    iiimmmpppllleeemmmeeennntttaaarrreeeaaa   
RRReeegggiiiooo   îîînnn   SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   

 
 

 Emil Proşcan, primarul oraşului Mizil    
- beneficiar finanţare Regio, DMI 2.1 

 

Mizilul are o experienţă de lucru boga-
tă cu ADR Sud Muntenia, cu oamenii de acolo, 
începând de la conducerea instituţiei, în frun-
te cu directorul general, domnul Liviu Muşat, 
până la personalul operativ din diversele di-
recţii şi compartimente şi reprezentanţii ADR 
din judeţul Prahova. Am trecut şi trecem îm-
preună prin analiză şi derularea de proiecte şi 
finanţări pe diverse programe.  

Proiec-
te precum 
„ECO Sistem 
Mizil – Proiect 
pentru imple-
mentarea unui 
sistem eficient 
de gestionare 
a deşeurilor 
municipale şi 
asimilate”, 
„Reabilitarea 
şi extinderea 
staţiei de e-
purare a oraşului Mizil”, „Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş 
Mizil” sunt câteva jaloane ale acestei cola-
borări, cumulând finanţări de peste 5 mili-
oane de euro numai în 2009 - 2010 şi tot 
atâtea succese pentru ambele părţi, Organism 
Intermediar şi Primărie. Avem în continuare 
motive să dezvoltăm pe mai departe această 
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colaborare, deoarece sunt în evaluare şi alte 
proiecte importante pentru oraşul şi zona 
Mizil. 

 

◊ 
 

 Dumitru Grecu, Cabana Valea cu Peşti 
- beneficiar fonduri Regio, DMI 5.2  
 

Motivul principal pentru care am ho-
tărât accesarea 
fondurilor ne-
rambursabile a 
fost acela că 
obiectivul nos-
tru, Cabana Va-
lea cu Peşti, nu 
mai corespun-
dea din punct 
de vedere lo-

gistic şi calitativ cu cerinţele actuale ale tu-
riştilor şi erau absolut necesare renovarea şi 
modernizarea obiectivului. Relaţia cu ADR 
Sud Muntenia este una foarte bună; pentru 
susţinerea acestei afirmaţii vă putem spune 
că am renunţat inclusiv la serviciile consul-
tantului privind implementarea proiectului, 
întrucât angajaţii Agenţiei ne-au oferit sprijin 
ori de câte ori am solicitat acest lucru. 

În ceea ce priveşte Regio, una dintre 
măsurile ce ar putea îmbunătăţi implemen-
tarea programului ar fi de a se renunţa la 
acordarea prefinanţării doar în condiţiile 
garantării acesteia prin scrisori de garanţii 
bancare, întrucât costurile pentru obţinerea 
acestora sunt la fel de mari ca şi un credit şi 
mai mult impiedică ulterior contractarea unor 
credite necesare investiţiei. 

 Elena PANAITESCU - Primăria 
Târgovişte, Biroul Management proiecte, 
dezvoltare comunitară  

- beneficiar fonduri Regio, DMI 1.1 „Centre 
urbane”, DMI 2.1, DMI 3.2 şi DMI 3.4 
 

„Colaborăm cu Agenţia pentru Dezvol-
tare Regională Sud Muntenia din postura de 
beneficiar al mai multor proiecte finanţate 
din Regio. Motivul pentru care am luat 
decizia accesării fondurilor a fost de a rezolva 
solicitările primite din partea cetăţenilor, de 
a îmbunătăţi calitatea vieţii locuitorilor din 
mai multe cartiere ale municipiului Târ-
govişte şi, nu în ultimul rând, de a oferi 
servicii cât mai bune cetăţenilor urbei 
noastre.  

Cu Agenţia avem o relaţie de cola-
borare deosebită, care a început încă din anul 
2001, când am accesat fonduri de preaderare 
la primul proiect de interes public etc. În 
ceea ce priveşte îmbunătăţirea implementării 
Regio credem că ar fi benefică luarea unei 
măsuri care să determine reducerea nu-
mărului de documente cerute la rambursare. 
 

◊ 
 
 Gheorghiţă Boţârcă, primarul oraşului 

Topoveni, judeţul Argeş  
- beneficiar fonduri Regio, DMI 5.1 

 

„Fondurile europene au fost instru-
mentele de lucru utilizate la nivel de comu-
nitate pentru foarte multe din proiectele 
noastre. Am realizat în acest sens un 
parteneriat real orientat pe rezultate dintre 
instituţii implicate în absorbţia de fonduri, 
dar şi pe fluidizarea proceselor de con-
tractare şi implementare a proiectelor. În 
felul cum am colaborat cu Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi distinsa 
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echipă de specialişti care agreează evoluţiile 
pozitive din strategiile de dezvoltare, 
acţiunile noastre au devenit un obiectiv 
comun. 

Din această colaborare fiecare dintre 
noi descoperă că se află într-o călătorie a 
cunoaşterii, pasionantă, prin obstacole le-
gislative pe care trebuie să le rezolvăm din 
mers. Dacă ar trebui să spun ceva ca membru 
fondator al Agenţiei penru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia aş spune că este „La 
Maturitate”. Tratează durabil, cu paşi mici, 
prin facilitarea unor investiţii îndrăzneţe, 
prin gesturi cotidiene şi prin adoptarea de 
soluţii tehnice eficiente şi prietenoase cu toţi 
cei care au iniţiativă.” 
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Redresare economică treptată şi inegală 
 

  
 Redresarea economiei UE va continua 
în următorii doi ani şi va cunoaşte o uşoară 
creştere a ratei de ocupare a forţei de muncă 
începând cu anul 2011. Potrivit ultimelor 
previziuni economice ale Comisiei Europene, 

în perioada 2010 
- 2011, Uniunea 
Europeană va în-
registra o creş-
tere de circa 
1,7%, urcând pâ-
nă la 2% în 2012, 
pe măsură ce 

vor lua amploare investiţiile şi cheltuielile de 
consum. Acest lucru va avea uşoare efecte 

pozitive asupra pieţei muncii. Se estimează că 
rata de ocupare a forţei de muncă va creşte 
cu aproximativ 0,5% în 2011 şi cu circa 0,7% în 
2012. Rata şomajului ar trebui să scadă 
treptat până la 9% în 2012, faţă de nivelul 
actual de 9,5%. În ultimul timp se observă o 
creştere constantă a exporturilor. Inflaţia ar 
trebui să rămână moderată: în jur de 2% în 
acest an şi 1,7% în 2012 (în Uniunea 
Europeană) şi în jur de 1,7% în perioada 2011-
2012 (în zona euro). 
 În contextul redresării activităţii eco-
nomice şi datorită măsurilor luate de gu-
vernele statelor membre pentru a reduce de-
ficitele publice, aproape jumătate dintre ţă-
rile Uniunii Europene vor înregistra în 2010 
pierderi mai scăzute decât în 2009. Pentru 
2011 se estimează că deficitul public va scă-
dea în 24 de ţări. 

Aceste cifre generale nu reflectă şi dis-
crepanţele ce există între statele membre ale 
UE, unele depăşind mai uşor decât celelalte 
perioada de recesiune. Această situaţie se 
datorează faptului că economiile naţionale au 
fost expuse în mod diferit la efectele rece-
siunii (ex. scăderea inegală a pieţei imobili-
are, nevoi diferite de restructurare a sectoa-
relor economice) şi ilustrează reechilibrarea 
continuă la nivelul UE şi al zonei euro. 
 
 
 

22001111  --  AAnnuull  EEuurrooppeeaann  aall  VVoolluunnttaarriiaattuulluuii::  
„„OOffeerrăă--ttee  vvoolluunnttaarr!!  SScchhiimmbbăă  cceevvaa!!””  

   

2011 a fost numit Anul european al 
voluntariatului. În acest context, doamna 
Viviane Reding, Vicepreşedintele Comisiei Eu-
ropene, comisar european pentru justiţie, 
drepturi fundamentale şi cetăţenie, alături de 
domnul Jean-Marc Delizée, secretar de stat 
federal pentru afaceri sociale al Belgiei, şi de 
doamna Marian Harkin, deputat european, au 
prezentat sloganul anului: „Oferă-te voluntar! 
Schimbă ceva!”. 

Cu acest prilej, Vicepreşedintele Comi-
siei Europene, doamna Viviane Reding, a de-
clarat: „Voluntariatul consolidează valorile 
noastre europene fundamentale: solidaritatea 
şi coeziunea socială. Odată cu lansarea Anului 
european al voluntariatului, doresc să mobili-
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zez sprijinul pentru susţinerea acelora care 
produc o schimbare. Este momentul să împăr-
tăşim şi să oferim, să ne concentrăm pe spriji-
nirea celor care ajută!”.  

Un studiu Eurobarometru din mai 2010 
a relevat faptul că 3 din 10 europeni susţin că 
sunt implicaţi în mod activ ca voluntari. 

Există multe definiţii şi tradiţii diferite 
privind activitatea de voluntariat. Elementul 
comun al acestor activităţi constă în faptul 
că, indiferent de locul unde se adună oamenii 
pentru a se ajuta unii pe alţii şi pentru a-i 
sprijini pe cei aflaţi în dificultate, de acest 
lucru beneficiază atât societatea în ansamblu, 
cât şi voluntarii. Prin intermediul voluntaria-
tului, oamenii câştigă cunoştinţe, îşi exersea-
ză abilităţile şi îşi extind reţelele sociale, fapt 
ce poate conduce, adesea, la oportunităţi mai 
noi sau mai bune de angajare, precum şi de 
dezvoltare socială şi profesională.  

Comisia Europeană sprijină tinerii să 
participe la activităţile de voluntariat. Prin 
intermediul Serviciului european de volunta-
riat, mii de adolescenţi şi tineri călătoresc în 
afara ţărilor de origine pentru a preda, pentru 
a promova sensibilizarea culturală şi pentru a 
dezvolta importante abilităţi pentru viaţă.  

Cu scopul de a evidenţia munca volun-
tarilor şi pentru a-i 
încuraja şi pe alţii 
să se alăture în 
abordarea provocă-
rilor existente, Anul 
european al volun-
tariatului 2011 are 

patru obiective principale: reducerea obsta-
colelor din calea activităţii de voluntariat în 
UE; oferirea de mijloace de acţiune organi-
zaţiilor de voluntariat şi îmbunătăţirea cali-
tăţii voluntariatului; recompensarea şi recu-
noaşterea activităţilor de voluntariat; 

sensibilizarea cu privire la valoarea şi impor-
tanţa voluntariatului. 

Pentru a sprijini îndeplinirea acestor 
obiective, Comisia Europeană va încuraja 
schimbul de bune practici între autorităţile 
statelor membre şi organizaţiile de voluntari. 
Accentul va fi pus pe formarea voluntarilor, 
acreditarea şi asigurarea calităţii, precum şi 
asigurarea unei corespondenţe eficiente şi efi-
cace a abilităţilor posibililor voluntari cu opor-
tunităţile de voluntariat. Comisia va promova 
crearea de noi iniţiative de colaborare în 
reţea la nivel european pentru a încuraja 
schimburile transfrontaliere şi sinergiile între 
organizaţiile de voluntari şi alte sectoare, în 
special mediul de afaceri. 
 

Informaţii suplimentare pot fi găsite la adresele web: 
http://www.eyv2011.eu/; http://europa.eu/volunteering/ 

 
 
 
 

 
  

   

Locuri de muncă mai bune până în 2020 
 

 

Noua Strategie Europeană UE 2020 îşi 
propune ca până în 2020 rata de ocupare a 
forţei de muncă să ajungă la 75%. Scopul 
Agendei pentru noi competenţe şi noi locuri 
de muncă este să crească flexibilitatea pie-
ţelor muncii, să încurajeze dezvoltarea com-
petenţelor profesionale necesare, să ame-
lioreze condiţiile de lucru şi să creeze noi lo-
curi de muncă. 
 În acest con-
text, principalul o-
biectiv pentru anul 
2020 este creşterea, 
până la 75%, a ratei 
de ocupare a forţei 
de muncă în rândul 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de 
ani. Acesta este unul dintre elementele cheie ale 
strategiei UE privind creşterea economică şi 
ocuparea forţei de muncă, Europa 2020. 
 La nivel european, una dintre preocu-
pările actuale majore este legată de crearea 
de noi locuri de muncă. În prezent, şomajul 
afectează 10% din persoanele cu vârsta cu-
prinsă între 20 şi 64 de ani, adică aproximativ 
23 de milioane de oameni. Această situaţie nu 
se datorează neapărat faptului că nu există 
locuri de muncă disponibile. Potrivit estimă-

http://www.eyv2011.eu/�
http://europa.eu/volunteering/�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=ro�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=ro�
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rilor, până în 2015, UE se va confrunta cu lipsa 
personalului calificat în domeniul IT, dar şi în 
sănătate şi cercetare.  

 
 Informaţii suplimentare pot fi găsite pe site-ul Comisiei Europene 

www.europa.eu 
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Finalizarea proiectului privind 
implementarea Regio în Sud Muntenia în 

perioada 2009 - 2010 
 

  
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia anunţă finalizarea proiectului 
„Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcţia 
Organism Intermediar în vederea implemen-
tării Programului Operaţional Regional în 
perioada 2009-2010”, cod SMIS 12333. Con-
tractul de finanţare s-a derulat în perioada 1 
ianuarie 2009 - 31 decembrie 2010 şi a avut o 
valoare totală de 10.449.152,11 lei, din care 
valoarea totală eligibilă 9.472.628,83 lei, va-
loarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 
7.104.471,62 lei, valoarea eligibilă nerambur-
sabilă din bugetul de stat 2.368.157,21 lei. 
Proiectul a fost finanţat din Programul 
Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa pri-
oritară 6, Domeniul major de intervenţie 6.1, 
şi a avut ca obiectiv implementarea trans-
parentă şi eficientă a POR, prin îndeplinirea 
corespunzătoare şi la timp a tuturor atri-
buţiilor delegate de catre Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional 
Regional către OI-uri. 

 

Activităţile proiectului: 
 Participarea la revizuirea criteriilor de 

eligibilitate şi evaluare a proiectelor, la 
elaborarea Ghidurilor solicitantului; 
 Lansarea la nivel regional a cererilor de 

proiecte, asigurând publicitatea adecvată; 
 Evaluarea, selecţia şi contractarea 

cererilor de finanţare depuse de beneficiari în 
cadrul POR 2007 - 2013; 
 Verificarea cererilor de prefinanţare şi 

a cererilor de rambursare;  
 Monitorizarea implementării proiecte-

lor finanţate în cadrul POR;  
 Organizarea de instruiri cu personalul 

OI complementare activităţilor prevăzute în 

Planul de acţiune pentru instruire 2008 - 2010 
al AM POR, şi cu beneficiarii; 
 Organizare şi participare la întâlniri de 

lucru privind implementarea POR;  
 Realizarea activităţilor de informare si 

publicitate conform Planului Regional de 
Comunicare pentru POR 2007 - 2013; 
 Monitorizarea POR la nivelul regiunii, 

inclusiv raportarea catre AM POR; 
 Arhivarea documentelor legate de 

îdeplinirea atribuţiilor delegate. 
Regio urmăreşte reducerea inegalităţi-

lor economico-sociale dintre regiunile mai 
dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate. Por-
nind de la acest obiectiv general, alocarea 
fondurilor este diferenţiată pe regiuni, în mod 
invers proporţional cu gradul de dezvoltare al 
acestora.  

Pentru regiunea Sud Muntenia sunt 
alocate aproximativ 630 milioane de euro. 
Până la data de 10 decembrie 2010, la sediul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia erau depuse 838 de proiecte

  
 

Activităţile de informare şi publicitate 
Regio derulate în Sud Muntenia în 2010, 

finalizate! 
   

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia anunţă finalizarea proiectului 
„Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/Direcţia 
Organism Intermediar pentru activităţile  de  
informare şi publicitate ale Programului Ope-
raţional Regional în anul 2010”, cod SMIS 
15792. Contractul de finanţare s-a derulat în 
perioada 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010 
şi a avut o valoare totală de 644.266,00 lei, 
din care valoarea eligibilă 541.400,00 lei, 
valoarea nerambursabilă din FEDR 406.050 de 
lei, iar valoarea totală eligibilă nerambur-
sabilă din bugetul de stat 135.350 de lei.  

, prin 
care se solicită finanţare nerambursabilă prin 
Regio (valoarea totală a proiectelor depuse 
era aproape dublă faţă de alocarea re-
gională), iar pentru 106 proiecte s-au semnat 
contractele de finanţare.  
 
 

Poiectul a fost finanţat din Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa 6, DMI 
6.2, şi a avut ca obiectiv informarea comuni-

http://www.europa.eu/�
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tăţii regionale (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâm-
boviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleor-
man) asupra contribuţiei Uniunii Europene şi a 
rolului avut de aceasta în dezvoltarea regiona-
lă din Sud Muntenia.  

În acest sens, obiectivele specifice ale 
proiectului vizau: 
 Difuzarea planificată şi continuă de 

informaţii privind implementarea Programului 
Operaţional Regional şi aplicarea principiului 
transparenţei în rândul potenţialilor 
beneficiari şi a publicului larg din regiunea 
Sud Muntenia; 
 Crearea unei imagini coerente a 

dezvoltării echilibrate a regiunii Sud Muntenia 
prin intermediul instrumentelor de publicitate 
şi informare asupra oportunităţilor de 
finanţare. 

 

Activităţile proiectului: 
 Pregătirea şi distribuirea materialelor 

de informare şi publicitate pentru promovarea 
Regio; 
 Actualizarea şi dezvoltarea website-ului 

dedicat Regio, http://regio.adrmuntenia.ro; 
 Organizarea/ participarea la seminarii, 

evenimente, conferinţe, prezentări pentru 
promovarea Regio; 
 Campanie publicitară pentru Regio: 

panotaj outdoor şi difuzarea  de spoturi audio 
publicitare; 
 Dezvoltarea reţelei de informare 

pentru Regio la nivelul Sud Muntenia. 
 
 

 

  
   

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

  

CCaattaalloogguull  ssuurrsseelloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  
((ddeecceemmbbrriiee  22001100))  

 

 

Pentru a veni în sprijinul partenerilor 
săi, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare, editează 
periodic un Catalog al surselor de finanţare 
nerambursabilă. Scopul editării acestei 
publicaţii este de a veni în sprijinul poten-
ţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile 
din regiunea Sud Muntenia care doresc să 
realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest 
document sunt prezentate oportunităţile de 
finanţare ale celor şapte programe ope-

raţionale ce se 
derulează în pre-
zent în România, 
Programul Naţio-
nal pentru Dez-
voltare Rurală 
2007 – 2013 şi 
programele de co-
operare trans-
frontalieră ce se 
implementează în 
zonele de graniţă 
ale ţării.  

Fondurile 
nerambursabile 
alocate României 
prin instrumentele specifice perioadei de 
post-aderare la Uniunea Europeană reprezintă 
o imensă oportunitate pentru solicitanţii de 
finanţări din majoritatea domeniilor. Astfel, 
aceste fonduri vor finanţa proiecte de infra-
structură de mediu, transport, resurse umane, 
turism, egalitate de şanse, IT etc. 
 

Fondurile europene disponibile pentru 
România în perioada actuală de programare 
(2007 – 2013) sunt: 

 

• Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR) - fond structural ce sprijină 
regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea 
de investiţii în sectorul productiv, 
infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare 
locală şi IMM–uri; 

• Fondul Social European (FSE) - fond 
structural destinat politicii sociale a Uniunii 
Europene, care sprijină măsuri de ocupare a 
forţei de muncă; 

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

• Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) - finanţează 
investiţii pentru creşterea competitivităţii în 
agricultură şi silvicultură, protecţia mediului, 
ameliorarea calităţii vieţii şi diversificarea 
activităţilor economice în spaţiul rural; 

• Fondul European pentru Pescuit (FEP) 
- susţine dezvoltarea durabilă a sectorului de 
pescuit şi a zonelor de coastă unde acest 
sector este preponderent. 

http://regio.adrmuntenia.ro/�


 
 

9 
  
 

 

 
Totalul fondurilor europene alocate 

României pentru perioada 2007-2013 este de 
peste 30 miliarde de euro, din care 19,667 
miliarde reprezintă fondurile structurale şi de 
coeziune,  restul reprezentând alocări 
financiare pentru dezvoltarea sectorului 
agricol şi a economiei rurale. 
 

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

 
 

  
   

III nnn fff ooo    AAA MMM    PPP OOO RRR   

  

LLuuccrrăărrii  ddee  ttrreeii  mmiilliiaarrddee  ddee  eeuurroo  
ccoonnttrraaccttaattee  pprriinn  RReeggiioo  

 

 

Nivelul contractării fondurilor eu-
ropene prin Programul Operaţional Regional 
2007 - 2013 (POR) va atinge valoarea de trei 
miliarde de euro la finele acestui an. În 
acelaşi timp, POR se remarcă între toate pro-
gramele operaţionale implementate în ţara 
noastră prin nivelul cel mai mare al rambur-
sărilor, a anunţat, ministrul Dezvoltării, 
doamna Elena Udrea. Astfel, în 2010, nivelul 
rambursărilor din fonduri europene este de 
peste şase ori mai mare faţă de nivelul anului 
2009, arată un comunicat al ministerului Dez-
voltării Regionale şi Turismului. 
 

 
 

Valoarea proiectelor depuse în cadrul 
POR se ridică la 11,16 miliarde de euro. Au 
fost aprobate 998 de contracte, în valoare de 
trei miliarde de euro. Au fost semnate 500 de 
contracte, iar plăţile efectuate sunt de circa 
560 milioane de euro. 

Doamna Udrea a declarat: „Ştim că 
întotdeauna este loc de mai bine, însă pe de 
altă parte trebuie să fim realişti şi să 
recunoaştem că programul a intrat efectiv <în 
lucru> în 2009, după semnarea primelor 
contracte de finanţare şi atribuirea 
contractelor de execuţie a lucrărilor. S-a 
discutat de nenumărate ori despre cât de 
greu este să atribui un contract de lucrări, 
din cauza legislaţiei şi a nenumăratelor 
contestaţii. Anul 2011 are o perspectivă bună 
în ceea ce priveşte gradul de absorbţie pentru 
că sunt foarte multe proiecte în derulare care 
în 2012 se vor finaliza, deci evident vom avea 
şi solicitări de rambursare mai multe. Ne 
aşteptăm ca în 2013 să avem un vârf al 
cererilor de rambursare”. 

Prin 
implemen-
tarea pro-
iectelor de-
ja semnate 
în cadrul 
POR se vor 
realiza 
2.352 km 
de drumuri 
judeţene, 
se vor crea 
5.427 de locuri de muncă, se vor reabilita 35 
de unităţi spitaliceşti şi 64 de centre sociale, 
se vor echipa 582 de unităţi mobile de 
intervenţie în caz de urgenţă şi se vor 
reabilita 143 de şcoli de care beneficiază 
13.700 de elevi. De asemenea, se vor înfiinţa 
15 structuri de sprijinire a afacerilor, se vor 
finanţa 305 microîntreprinderi, se vor 
reabilita 43 de obiective de patrimoniu cu 
potenţial turistic şi se vor sprijini 15 IMM-uri 
cu activitate turistică care vor deservi 200.000 
de turişti.  

http://www.adrmuntenia.ro/�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  15 DECEMBRIE 2010 – 
 

 

Până în data de 15 decembrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au 
fost depuse 849 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 849 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 două cereri de 
finanţare, din care: o cerere se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii şi un contract a fost 
semnat. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 8,19 milioane de euro. 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 

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, cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în precontractare (14 cereri de 
finanţare), patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 contracte semnate) au primit finanţare. 
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) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 Sistem pentru Managementul Iluminatului 
Public în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 24.125.963,20 19.100.295,42 

2 Sistem pentru Managementul Traficului Rutier 
în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 9.499.324,57 7.523.346,47 

3 
Sistem de supraveghere în vederea creşterii 
siguranţei şi prevenirii criminalităţii în 
municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 3.521.304,71 2.735.271,48 

4 Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în 
municipiul Curtea de Argeş 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 47.649.554,76 37.196.083,26 lei 

5 

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 
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6 

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 

7 

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 

8 

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 

9 

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 

10 
„Reabilitare şi modernizare străzi urbane, 
poduri, trotuare şi parcări în oraşul Costeşti, 
jud. Argeş” 

UAT Oraşul 
Costeşti 

 
40.112.999,59 

 
25.842.189,22 

11 
„Realizare sistem de supraveghere video pentru 
creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea 
criminalităţii în oraşuI Costeşti, judeţul Argeş” 

UAT Oraşul 
Costeşti 

 
1.238.205,72 

 
771.362,41 

TOTAL  - lei - 243.127.831,07 191.290.913,81 
 
 
 

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) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa nerambursabilă 

1 
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 

2 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
drumuri în staţiunea balneară Amara Oraşul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10 

3 Modernizarea şi reabilitarea drumului de 
centură al municipiului Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 88.789.047,00 70.273.252,50 

4 

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 

5 

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 
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6 
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 

7 

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 

8 

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 

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

10 

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 

11 

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 

12 

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 

13 Modernizare Calea Daciei Consiliul Local 
Câmpina 25.477.127,02 20.308.570,08 

14 
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 

15 Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti - 
Băbăiţa, km 17+400 - km 58+000 

Judeţul 
Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

16 
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) 

Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean 
Călăraşi 

Judeţul Călăraşi 19.783.631,62 14.809.448 

2 Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman 

CJ Teleorman 83.496.061,52 66.568.370,17 

3 Reabilitarea şi modernizarea Spitalului 
Judeţean Dâmboviţa 

CJ Dâmboviţa 83.106.684,78 65.278.696,09 

TOTAL  - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26 
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Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro 
 

Au fost depuse 47 de proiecte, din care: trei contracte au fost semnate, cinci au fost retrase de aplicanţi, şase 
proiecte au fost respinse, trei se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, iar 30 de proiecte se află 
în etapa de evaluare tehnică şi financiară, valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 18,48 
milioane de euro. 
 

Nr. 
crt. 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 
Amenajare Centrul Comunitar al 
Persoanelor în vârstă din municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337 

2 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 

3 
„Centru social pentru recuperare 
persoane vârstnice oraş Zimnicea, jud. 
Teleorman“ 

Parteneriatul dintre UAT Oraşul 
Zimnicea şi DGASPC Teleorman 2.857.072,84 1.900.956,23 

TOTAL  - lei - 7.359.681,4 5.098.554,91 
 
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) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 

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 infra-
structurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare pro-
fesională continuă – alocare regională 39,73 milioane de euro 
 

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 27 de contracte de finanţare sunt semnate, trei 
proiecte se află în etapa de contractare, 65 de proiecte sunt în rezervă, iar cinci 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..  
  

 
Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 
Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul 
Naţional „Constantin Carabella” (corp A + B), 
Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 10.305.346,07 8.471.678,00 

2 
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 

3 Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34 
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4 
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 

5 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul 
Pojorâta, jud. Argeş 

Consiliul Local Lereşti 
 

727.056,29 
 

588.818,30 

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

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

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

Oraşul Titu 
 7.139.282,12 5.710.574,66 

8 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 

9 
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 

10 
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 

11 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 

12 Reabilitare, modernizare şi extindere a Liceului 
Teoretic „Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
 8.994.070,33 7.146.417,74 

13 
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 

14 Consolidare, reablitare Colegiul Pedagogic  „Carol I” Municipiul Câmpulung 12.449.657,26 9.866.312,47 

15 Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung Municipiul Câmpulung 6.116.088,16 4.696.040,44 

16 
Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar 
„Voievodul Mircea” din Municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Municipiul Târgovişte 4.825.344,88 3.294.953,95 

17 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 

18 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 

19 
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 

20 

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

Municipiul Târgovişte 7.208.183,08 4.710.028,24 

21 Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, 
judeţul Argeş 

Comuna Corbeni, jud. 
Argeş 3.801.115,04 2.785.075,72 

22 Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna Budeasa, 
judeţul Argeş 

Comuna Budeasa, jud. 
Argeş 4.102.331,52 3.039.079,96 

23 
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 

24 Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare 
Şcoala cu cls. I - VIII „Coresi” din Municipiul Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 11.790.225,15 9.123.865,23 

25 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Şcoala cu clasele I - VIII 
„Smaranda Gheorghiu” Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 6.065.942,38 4.506.188,24 
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26 
Modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I-
VIII, sat Robaia, comuna Muşăteşti, judeţul Argeş 

Consiliul Local 
Muşăteşti 

3.088.617,92 2.356.796,12 

27 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Colegiul Naţional 
„Constantin Cantacuzino” din Municipiul Târgovişte, 
jud. Dâmboviţa 

Municipiul Târgovişte 13.840.476,17 10.651.461,05 

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 21 proiecte, din care: trei proiecte au fost retrase de către aplicanţi, două proiecte au fost 
respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, trei proiect se află în etapa de evaluare a 
conformităţii administrative şi eligibilităţii, iar 11 proiecte se află în etapa precontractuală. Asistenţa 
financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 107,6 milioane de euro. 
 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 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 

2 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 este de 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: 29 au fost 
respinse, iar 16 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate 10 contracte, nouă 
proiecte se află în etapa de contractare, 274 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 73,35 milioane 
de euro, din care 22,63 milioane de euro reprezintă valoarea solicitată de proiectele aflate în rezervă. 
 

**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..  
  

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat hârtie 

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

2 Igienă şi confort, necesitate zilnică SC Softsense SRL,  
Mun. Călăraşi 691.201,11 557.420,25 

3 
Dotarea cabinetului medical al SC Tehno 
Doctor Endoscopy SRL cu aparatură 
modernă 

SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, mun. 
Piteşti, jud. Argeş 573.335,08 462.367,00 
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4 

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

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

5 Achiziţionare aparat tipărit True Press 
344RL 

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

6 Achiziţie echipamente pentru service roţi 
auto 

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

7 
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 

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

9 
 
Construcţie pensiune 

S.C. EST-TRANS INTERNATIONAL 
S.R.L. 

 
1.515.917,71 

 
840.000,00 

10 

Extindere suprafaţă de producţie prin 
supraetajarea halei de fabricaţie, dotarea 
cu o linie nouă de producţie, echipament 
tehnologic, aparatură de laborator şi alte 
echipamente 

 
S.C. ATCHIM S.R.L. 

 
1.668.708,92 

 
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 cinci au fost respinse, şapte contracte de finanţare au fost semnate, trei 
se află în etapa precontractuală, iar 15 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. 
 

  

  
  

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..  

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 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 

2 Reabilitarea patrimoniului cultural din staţiunea 
Buşteni Oraşul Buşteni 2.128.409,71 1.552.435,27 

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

Parohia Apostolache, jud. 
Prahova 12.926.435,20 9.386.998,60 

4 
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 

5 
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 

6 
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 

7 

Restaurarea si valorificarea turistică durabilă a 
monumentului istoric Mănăstirea Fortificată 
Comana şi modernizarea infrastructurii conexe 

Parteneriatul dintre Unitatea 
Administrativ-Teritorială 
Judeţul Giurgiu şi  
Mânăstirea Comana 

30.402.000,96 23.279.300,86 

TOTAL  - lei - 67.935.616,01 51.949.400,82 
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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: 13 proiecte au fost respinse, opt se află în etapa de evaluare 
tehnică şi financiară, patru se află în etapa precontractuală, două proiecte a fost retrase, 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 63,36 milioane de euro. 
 
 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

Buget              (lei) 
Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
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 

2 Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara Oraşul Amara 16.545.748,10 12.967.959,00 

3 
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 

4 Modernizarea infrastructurii şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice în staţiunea Buşteni Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

5 

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  ffiinnaannţţaarree  îînncchheeiiaattee  şşii  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  aaffllaattee  îînn  pprroocceess  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  sseelleeccţţiiee  ddeeppăăsseeşşttee  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  iinntteerrvveennţţiiee,,  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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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: 31 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.  

mailto:office@adrmuntenia.ro�
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