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ADR Sud Muntenia va participa la 
Comitetul de Monitorizare al Programului 

Operaţional Regional 2007-2013  
- 26 - 27 mai, Drobeta Turnu-Severin - 

 

 

ADR Sud Muntenia va participa în pe-
rioada 26 – 27 mai, la Drobeta Turnu-Severin, 
la Comitetul de Monitorizare al Programului O-
peraţional Regional 2007 - 2013 (CMPOR), eve-
niment organizat de Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului, în calitate de Autoritate 
de Management pentru POR. Reprezentanţii A-
genţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia ce vor lua parte la şedinţa CM POR sunt 
domnul director Liviu Muşat şi doamna di-
rector adjunct Organism Intermediar Mariana 
Vişan. 
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AArrggeeşş:: Primarul Piteştiului, Tudor Pendiuc, ales 
preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România 
 
 

CCăăllăărraaşşii:: Judeţul Călăraşi va avea şapte 
Camere agricole 
 
 

DDââmmbboovviiţţaa:: Zilele Colegiului Naţional 
„Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte 
 
 

GGiiuurrggiiuu:: Proiect transfrontalier de identificare 
a oportunităţilor în regiunea de graniţă Ruse - 
Giurgiu 
 
 

IIaalloommiiţţaa:: O clinică din Bucureşti, interesată de 
spitalul din Ţăndărei  
 
 
 

PPrraahhoovvaa::  Prahova, în topul judeţelor care au 
atras investiţii străine de tip „greenfield” 
 
 
 

TTeelleeoorrmmaann:: Zilele Municipiului Turnu Măgurele 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

În 
cadrul 
şedinţei 
ordinare, 
organiza-
tă în con-
formita-
te cu pre-
vederile 
Hotărârii 
Guvernului nr. 765/2007, vor fi prezentate 
stadiul implementării Programului Operaţional 
Regional, măsurile întreprinse pentru accele-
rarea implementării POR, precum şi propune-
rile de modificare a Programului Operaţional 
Regional.  

La această şedinţă vor participa mem-
brii CM POR - reprezentanţi ai ministerelor, la  
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nivel de secretar de stat şi ai Regiunilor de 
dezvoltare, la nivel de preşedinţi de Consilii 
judeţene, desemnaţi prin horărâre CpDR, la 
nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul 
academic, societatea civilă, reprezentanţi ai 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismu-
lui, ai altor ministere şi instituţii centrale, ai 
celor opt Agenţii pentru dezvoltare regională, 
precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene. 

Comitetul de Monitorizare al Progra-
mului Operaţional Regional este structura na-
ţională de tip partenerial, fără personalitate 
juridică, cu rol decizional şi strategic în pro-
cesul de implementare a Programului Opera-
ţional Regional 2007 - 2013. CM POR are rolul 
de a asigura eficacitatea şi calitatea imple-
mentării programului. 
 

 
   

Ziua Energiilor Regenerabile, la Slobozia” 
 – 10 mai, Călăraşi - 

 
 

În cadrul proiectului „Eficienţa energe-
tică şi energiile regenerabile - Politici suport 
pentru energie la nivel local” (http://ener-
supply.eu), finanţat prin Programul de Co-
operare Transnaţională Sud-Estul Europei 
(http//www.southeast-europe.net/en/), Centrul 
pentru Promovarea Energiei Curate şi Eficien-
te în România – ENERO, partenerul român în 
proiect, cu sprijinul Consiliului Judeţean Ialo-
miţa, anunţă organizarea la Slobozia, a Zilei 
Energiilor Regenerabile în data de 26 mai a.c.. 

Manifestările prilejuite de Ziua Ener-
giilor Regene-
rabile vor cu-
prinde, printre 
altele, un se-
minar cu titlul 
„Sursele de e-
nergie regene-
rabilă – oportu-
nitate de dez-

voltare locală”, precum şi un concurs pentru 
elevii de liceu din judeţul Ialomiţa, cu tema 
„Viitorul Energetic al Terrei – Sursele Regene-
rabile”. 

Concomitent cu acest eveniment, va fi 
organizat Salonul de Tehnologii şi Echipa-
mente pentru Energii Regenerabile 2011, 

manifestare anuală organizată de Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa, la 
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” şi în 
Piaţa Revoluţiei din Slobozia. 

 

Informaţii suplimentare despre proiect şi 
despre acest eveniment pot fi obţinute la tel./fax 
– 021 665 26 05, persoană de contact: Nicoleta Ion. 
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Directorul ADR Sud Muntenia, la N24 Plus! 
 

 

 Vineri, 20 mai, domnul director Liviu 
Muşat a fost invitat la postul de televiziune 
N24 Plus, în cadrul emisiunii Costul vieţii, 
moderată de realizatorul tv Eugen Rusu, 
începând cu ora 17:00.  

 

În cadrul emisiunii, ce a fost difuzată în 
direct, directorul ADR Sud Muntenia a prezen-
tat oportunităţile de finanţare din cadrul Pro-
gramului Operaţional Regional, Axa prioritară 
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - 
Poli urbani de creştere”. Această axă prio-
ritară are drept scop creşterea calităţii vieţii 
şi crearea de noi locuri de muncă, prin rea-
bilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea 
serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor socia-
le, precum şi prin dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.  

Până la data de 16 mai a.c., la sediul 
ADR Sud Muntenia, pe Domeniul 1.1 „Planuri 
integrate de dezvoltare urbană”, Sub-dome-
niul „Poli de creştere” (buget 97 mil. euro) au 
fost depuse Planul Integrat de Dezvoltare al 
Polului de Creştere Ploieşti şi şase cereri de fi-

http://www.southeast-europe.net/en/
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nanţare, din care: o cerere de finanţare se 
află în etapa de evaluare a conformităţii şi 
eligibilităţii, trei cereri se află în evaluare 
tehnică, o cerere se află în precontractare, 
iar un contract a fost semnat. Valoarea totală 
a asistenţei nerambursabile solicitate este de 
aproximativ 29,42 milioane de euro. 

Pe Domeniul 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de 
dezvoltare urbană” (buget 38,80 mil. euro) a 
fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Ur-
bană al Municipiului Piteşti – împreună cu 13 
cereri de finanţare, din care: două cereri au 
fost retrase, două contracte de finaţare au 
fost semnate, două sunt în evaluare tehnică, 
iar şapte proiecte sunt în precontractare.  

Pe Domeniul 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Centre ur-
bane” (buget 58,20 mil. euro) au fost depuse 
12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, 
conţinând 35 de cereri de finanţare. Trei Pla-
nuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost 
respinse (şapte cereri de finanţare), trei ce-
reri de finanţare au fost respinse, cinci Planuri 
Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în pre-
contractare (14 cereri de finanţare), patru 
Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 
contracte semnate) au primit finanţare. Va-
loarea totală a asistenţei nerambursabile so-
licitate este de aproximativ 91,22 milioane de 
euro. Termenul limită până la care se puteau 
depune Planurile Integrate de Dezvoltare Ur-
bană, Sub-domeniul „Centre urbane”, a fost 
31 martie 2009, ora 16:00. 
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ADR Sud Muntenia semnează o nouă serie 
de contracte Regio pentru dezvoltarea 

microîntreprinderilor! 
 

 

 Săptămâna aceasta, ADR Sud Munte-
nia a parafat trei noi contracte de finan-
ţare pentru sprijinirea dezvoltării microîn-
treprinderilor din regiunea noastră, cu aju-
torul fondurilor nerambursabile Regio. Be-
neficiarii celor trei contracte au solicitat fi-
nanţare din Regio, Axa prioritară 4 „Spri-
jinirea dezvoltării mediului de afaceri re-
gional şi local”, Domeniul major de 

intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării mi-
croîntreprinderilor”. Toate investiţiile, ce 
se vor realiza cu asistenţă nerambursabilă 
Regio, se vor implementa la nivelul muni-
cipiului Piteşti. 

 

Primul proiect semnat aparține SC 
J.B.E. Management Consultancy and In-
vest SRL, care primeşte finanțare pentru 
„Extinderea activităţii SC J.B.E. Ma-
nagement Consultancy and Invest SRL”, 
investiţie ce se va derula pe o perioadă de 
şase luni. Valoarea totală a contractului 
este de 1.128.665,39 lei, din care valoa-
rea totală eligibilă reprezintă 891.781,76 
lei. Obiectivul specific al proiectului constă 
în diversificarea serviciilor şi creşterea ca-
lităţii muncii, prin implementarea noilor 
tehnologii IT şi software. De asemenea, în 
cadrul proiectului se vor crea şase noi lo-
curi de muncă permanente, cu normă în-
treagă. 

 

Cel de-al doilea proiect semnat la 
nivelul municipiului Piteşti, al cărui bene-
ficiar este SC AS. F Trandafirescu SRL, vi-
zează „Armonizarea cu standardele Uni-
unii Europene a serviciilor de radiologie 
dentară prin creşterea competitivităţii, 
introducerea de servicii noi şi retehnolo-
gizare”. Valoarea totală a cererii de finan-
ţare este de 298.096 de lei, din care va-
loarea totală eligibilă este de 240.400 de 
lei (fonduri nerambursabile FEDR). Durata 
de derulare a proiectului este de trei luni, 
interval de timp în care se vor achiziţiona 
trei echipamente noi pentru radiologia 
dentară şi se va crea un nou loc de muncă 



 
 

4 

 

permanent, cu normă întreagă. Menţionăm 
că această firmă este pentru a doua oară 
beneficiara unui proiect ce se implemen-
tează cu ajutorul fondurilor Regio. 

 

Cel din ur-
mă contract ce 
a fost parafat în 
această săptă-
mână se numeş-
te „Adaptarea 
serviciilor tu-
ristice la ten-
dinţele pieţei 
actuale – SC 
GROUP G4 Pro-

motion SRL”. Beneficiarul contractului 
este SC GROUP G4 Promotion SRL din Pi-
teşti. Valoarea totală a investiţiei este de 
149.773,91 lei, din care valoarea totală 
eligibilă este de 116.492,67 lei (fonduri 
FEDR). Perioada de implementare a proiec-
tului este de nouă luni. Obiectivele investi-
ţiei vizează îmbunătăţirea serviciilor de a-
sistenţă şi producţie turistică, prin achizi-
ţionarea unor echipamente IT, software, 
licenţe şi tehnologii noi, moderne, adec-
vate prestării de servicii ale agenţiei ACTIV 
TOURS&TRAVELS. De asemenea, în cadrul 
proiectului se vor crea şi dezvolta trei noi 
pagini web specializate, cu sistem e-pay-
ment integrat. 
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MDRT lansează al doilea apel de  
proiecte pentru crearea şi dotarea 
Centrelor Naţionale de Informare şi 

Promovare Turistică    
    

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Tu-
rismului, în calitate de Autoritate de Mana-
gement pentru Programul Operaţional Regio-
nal 2007 – 2013, anunţă lansarea celui de-al 
doilea apel de proiecte pentru operaţiunea 
„Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea aces-
tora” în cadrul Axei prioritare 5 „Dezvoltarea  

durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul 
major de intervenţie 5.3 „Promovarea poten-
ţialului turistic şi crearea infrastructurii nece-
sare, în scopul creşterii atractivităţii României 
ca destinaţie turistică. Lansarea apelului este 
valabilă începând cu data de 26 mai 2011. 

Alocarea 
financiară orien-
tativă pentru pre-
zenta cerere des-
chisă de pro-
iecte este de 
17.000.000 de 
euro. Valoarea 
totală a proiec-
telor poate varia între minim 170.000 de lei şi 
maxim 630.000 de lei. 

În cadrul noului apel de proiecte cu de-
punere continuă, solicitanţii eligibili pot fi: 

 Unităţi administrativ-teritoriale (UAT) 
municipii/oraşe cu concentrare mare şi foarte 
mare de resurse naturale şi/sau antropice, 
conform Legii nr. 190/2009, pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
142/2008, privind aprobarea Planului de ame-
najare a teritoriului naţional, „Secţiunea a 
VIII-a Zone cu resurse turistice”, anexa nr. 1 
„Unităţi administrativ-teritoriale cu resurse 
naturale şi antropice mari şi foarte mari”, cu 
excepţia celor din mediul rural. 

 Staţiunile turistice de interes local şi 
naţional, conform H.G. nr. 852/2008, pentru 
aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a 
staţiunilor turistice, anexa nr. 5 „Lista loca-
lităţilor atestate ca staţiuni turistice de inte-
res naţional, respectiv local”; 

 Unităţi administrativ-teritoriale muni-
cipii/oraşe, conform Programului Operaţional 
Regional anexa nr. 8, care nu au contractat 
fonduri structurale la prima cerere deschisă 
de proiecte, în cadrul acestei operaţiuni. 

În cadrul acestei operaţiuni se vor fi-
nanţa proiecte ce cuprind una sau mai multe 
dintre următoarele activităţi eligibile: 

 Construirea/reabilitarea clădirilor în 
care vor funcţiona Centrele Naţionale de In-
formare şi Promovare Turistică; 

 Achiziţionarea de echipamente şi soft-
ware, pentru dotarea Centrelor Naţionale de 
Informare şi Promovare Turistică; 



 
 

5 

 

 Crearea bazelor de date cu informaţii 
turistice, necesare Centrelor Naţionale de In-
formare şi Promovare Turistică; 

 Crearea/dezvoltarea de website-uri 
pentru promovarea produselor turistice  pro-
movate la nivel zonal/regional/naţional. 
 Depunerea proiectelor se va face la se-
diul Organismului Intermediar pentru Turism – 
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pen-
tru Turism (b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sec-
tor 1, Bucureşti, Poarta C, tel. 0372 144 000). 
 

Pentru mai multe informaţi despre 
acest subiect accesaţi următoarea adresă: 
http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/n
ewsletter-mdrt?newsID=67&art=460. 
 
  
 

Revista REGIO, nr. 4/2011 
 

 

Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul Operaţional Regional din cadrul Minis-
terului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
editat cea de-a patra ediţie a revistei REGIO.  

Iată câteva 
titluri din acest nu-
măr: Fondurile Re-
gio pentru mediul 
de afaceri, sub lu-
pa evaluatorilor; 
Investiţie Regio 
pentru performan-
ţă medicală la Bâr-
lad; Cum să te dez-
volţi în vreme de 
criză; Atracţii bu-
covinene dezvolta-
te prin Regio la Va-

tra Dornei; Extinderea unui hotel bucureş-
tean, posibilă cu o finanţare Regio de 7,5 mi-
lioane de lei. În aceeaşi ediţie a revistei mai 
putem citi un interviu cu doamna Doina Sur-
cel, director general în cadrul Direcţiei Ge-
nerale Autorizare Plăţi Programe a Minis-
terului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 

Revista REGIO nr. 4 poate fi descărcată de 
pe website-ul dedicat programului Regio - www.in-
foregio.ro, la secţiunea Publicaţii – link: http:// 
www.inforegio.ro/user/file/mai%202011/Revista%
20Regio%20nr4%20%28web%29.pdf. 
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Strategia Dunării,  
în dezbatere la Alba-Iulia  

 

- 16 - 18 mai, Alba-Iulia - 
 

 

În perioada 16 - 18 mai, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin di-
rectorul adjunct al Direcţiei Dezvoltare, Mir-
cea Enescu, şi şeful Serviciului Strategii, Coo-
perare, Dezvoltare din cadrul Direcţiei Dez-
voltare, Gilda Niculescu, a participat la Alba 
Iulia Business Forum „Smart and sustainable 
cities and regions” – „Oraşe şi Regiuni Inte-
ligente şi Durabile”.  

 

Evenimentul a fost organizat de către 
Ministerul Afacerilor Externe, în parteneriat 
cu Primăria Alba-Iulia, Consiliul Judeţean Al-
ba, Institutul World Trade Center şi Fundaţia 
Steinbeis din Baden-Württemberg. 

Forumul se înscrie într-o serie de eve-
nimente dedicate dezvoltării de reţele pentru 
arii prioritare de afaceri ce ar putea fi dez-
voltate în regiunea Dunării în cadrul Axei pri-
oritare 3 „Prosperitatea Regiunii Dunării, edu-
caţie, cercetare şi piaţă internă” a Strategiei 
UE pentru Regiunea Dunării.  

Scopul organizării evenimentului a vizat 
crearea unei platforme de discuţii pentru toţi 
actorii interesaţi în dezvoltarea de proiecte 
prioritare şi parteneriate strategice la nivel 
european în cadrul Strategiei UE pentru Re-
giunea Dunării. Dialogul dintre participanţi s-a 
concentrat asupra platformelor tehnologice 
europene, în scopul de a propune Comisiei Eu-
ropene cele mai adecvate instrumente de gu-
vernare pentru regiunile de dezvoltare ale Ro-

http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-mdrt?newsID=67&art=460
http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-mdrt?newsID=67&art=460
http://www.mae.ro/summitul-dunarii
http://www.mae.ro/summitul-dunarii
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mâniei centru şi nord–vest, în vederea facili-
tării accesului cât mai rapid la finanţarea eu-
ropeană şi lansării unor proiecte concrete de 
interes regional. 

 

Evenimentul s-a adresat cu precădere 
mediului de afaceri din două regiuni de dez-
voltare ale României (centru şi nord-vest), dar 
şi reprezentanţilor societăţii civile, federa-
ţiilor şi sindicatelor din sectoarele de activi-
tate vizate. Totodată, la sesiunea de deschi-
dere au mai participat şi coordonatori naţio-
nali ai Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, 
coordonatori de domenii prioritare şi repre-
zentanţi la nivel înalt ai Comisiei Europene.  

Informaţii suplimentare despre acest 
eveniment pot fi găsite la adresa http:// 
www.mae.ro/node/8547. 

 
 

 
 

 
  

 

Ziua Porţilor Deschise - IMM-urile 
româneşti, mai aproape de inovare  

- 19 mai 2011, Bucureşti - 
 

 

În data de 19 mai s-a desfăşurat, la U-
niversitatea Politehnică din Bucureşti, eveni-
mentul naţional intitulat „Ziua Porţilor Des-
chise – IMM-urile româneşti, mai aproape de 
inovare”.  

Evenimentul a fost realizat în cadrul 
proiectului „Diffusion of services supporting 
innovation capacity of SMEs through com-
munication, understanding and cooperation” 
- ASSISTANT, cofinanţat de Comisia Euro-
peană, prin Programul cadru pentru com-
petitivitate şi inovaţie şi Programul pentru i-
novaţie şi antreprenoriat. Organizatorii au 
fost SC IPA CIFATT Craiova, SC IPA Sucursala 
Galaţi şi Centrul de Transfer Tehnologic CENTI 
Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea 
Politehnică din Bucureşti. 
  „Ziua Porţilor Deschise – IMM-urile româ-
neşti, mai aproape de inovare” s-a adresat cu 
preponderenţă IMM-urilor inovative, entităţilor 
care oferă servicii pentru acestea, inventatori-
lor, precum şi diferitelor instituţii de cerce-
tare – dezvoltare - inovare din România. 

  Scopul organizării acestui eveniment a 
fost de a crea legături stabile între furnizorii de 
servicii şi IMM-uri, prezentarea unor IMM-uri po-
tenţial beneficiare ale serviciilor, precum şi de 
a facilita un schimb de experienţă, prin exempli-
ficarea de bune practici din domeniul inovării. 
  Cu acest prilej, partenerii din cadrul 
proiectului ASSISTANT, reprezentanţi ai ma-
croregiunilor de dezvoltare din România, au 
prezentat serviciile pe care le oferă IMM-urilor 
prin derularea activităţilor proiectului şi au 
cules informaţii directe de la participanţii la 
eveniment, promovându-se astfel o atitudine 
pozitivă, flexibilă şi deschisă faţă de inovare 
şi inventică a mediului de afaceri.  
   

 Informaţii suplimentare referitoare la 
evenimentul „Ziua Porţilor Deschise – IMM-urile 
româneşti, mai aproape de inovare” se pot găsi la 
adresa http://centi.ro/?p=393. 

http://centi.ro/?p=393
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SITUAŢIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–   23 MAI 2011 –  
 

 

Până în data de 23 mai 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 867 de 
proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Polului de Creştere 
Ploieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. De asemenea au fost semnate 138 de 
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 1.533.174.443,88 lei. 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 şase cereri de finanţare, din care: o cerere de finanţare se 
află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, trei cereri se află în evaluare tehnică, o cerere se află în precontractare 
şi un contract a fost semnat. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 29,42 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 mil. euro) 
a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti, împreună cu 13 cereri de finanţare, din care: 
două cereri au fost retrase, două contracte de finanţare au fost semnate, două sunt în evaluare tehnică, şapte proiecte sunt în 
precontractare. 
 

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Sistem de supraveghere pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona: 
Podul Viilor - Parc Ştrand din municipiul Piteşti 

Municipiul Piteşti 3.501.934,57 2.270.094,01 

2 Creare parc Lunca Argeşului Municipiul Piteşti 40.592.065,24 19.072,158,85 

TOTAL  - lei - 44.093.999,81 21.342.252,86 

 
 

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 Municipiul   
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prevenirii criminalităţii în municipiul Alexandria 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  

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 

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, judeţul 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 oraşul 
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: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. 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 două proiecte retrase de aplicanţi. Valoarea totală 
solicitată prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 241 milioane de euro. Din cele 27 de proiecte rămase s-au semnat 18 
contracte de finanţare, iar nouă proiecte se află în rezervă. 
 

**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..  

DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  aaxxee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1111..0033..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 

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 
Modernizare 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 

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

Parteneriatul între 
UAT Jud. Prahova şi 

UAT Jud. 
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 
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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 DJ303, tronsonul 
Călăreţi  –  Valea Argovei, km 0+000 – 26+294 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

15 
Reabilitare DJ506, 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 

 
17 

Reabilitare şi modernizare DJ411: Limită judeţ Călăraşi - Hotarele 
- Isvoarele - Teiuşu - Mironeşti - Comana - Budeni - Brăniştari - 
Călugăreni - Crânguri - Singureni - Iepureşti - Bulbucata - Podu 
Doamnei - Clejani (DN61) 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu 

 

109.216.190,48 86.193.360,43 

18 
Modernizarea şi reabilitarea reţelei de străzi urbane în oraşul 
Topoloveni 

Oraşul Topoloveni 
33.779.554,91 23.703.998,33 

TOTAL  - lei - 922.364.114,13 
 
 
 

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

 
Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – alocare 
regională 24,21 milioane de euro. 
Au fost depuse 12 proiecte, din care 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. 
  

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0099..22000099,,  oorraa  1166::0000..  
  

 

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 

Consiliul Judeţean 
Teleorman 

83.496.061,52 66.568.370,17 

3 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 60 de proiecte, din care: patru contracte au fost semnate, şapte proiecte au fost retrase de aplicanţi, 11 au fost 
respinse, trei se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, opt proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară, iar 27 de proiecte se află în etapa precontractuală, valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de 
aproximativ 22,97 milioane de euro. 
 

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0033..22001111,,  oorraa  1122::0000..  
  

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
Crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Amenajare Centrul comunitar al persoanelor în vârstă din 
municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 

Parteneriat dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi 
Episcopia Sloboziei şi 

Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337,00 

2 
Centrul rezidenţial de asistenţă medico-socială pentru 
persoane vârstnice 

Asociaţia „Suflet pentru 
oameni” 

3.457.593,56 2.374.261,68 

3 
Centru social pentru recuperare persoane vârstnice oraş 
Zimnicea, judeţul Teleorman 

Parteneriatul dintre UAT 
Oraşul Zimnicea şi DGASPC 

Teleorman 
2.857.072,84 1.900.956,23 

4 
Reabilitare, modernizare şi dotare Centrul de integrare 
prin terapie ocupaţională Tântava 

Consiliul Judeţean Giurgiu 3.636.281,84 2.588.827,78 

TOTAL  - lei - 10.995.963,24 7.687.382,69 
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Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 milioane de euro 
Un proiect depus şi 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 infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare regională 39,73  mil. euro. 
 

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 32 de contracte de finanţare sunt semnate, 63 de proiecte 
sunt în rezervă, iar cinci proiecte au fost respinse, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 
101,86 milioane de euro. 
  

**NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  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 

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

Comuna Albeştii de Argeş 2.108.056,47 1.645.639,52 

11 
Reabilitare, modernizare şi extindere Liceul Teoretic 
„Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

12 
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 

 
13 

Construire şcoală cu 22 de 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 

14 
Consolidare, reablitare Colegiul Pedagogic  
„Carol I” 

Municipiul Câmpulung 12.449.657,26 9.866.312,47 

15 
Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung Colegiul Tehnic 

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 
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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 
Văcărescu” 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 3.801.115,04 2.785.075,72 

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

Comuna Budeasa 4.102.331,52 3.039.079,96 

 
23 

Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare 
infrastructura educaţională Şcoala Ghergani, oraş Răcari, 
judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 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 

 
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 

 
28 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale – Grup Şcolar Industrial 
„Nicolae Ciorănescu” municipiul Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 14.985.041,05 11.722.811,56 

29 
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu 
clasele I - VIII Urluieni, comuna Bârla, judeţul Argeş 

UAT comuna Bârla 6.529.408,63 4.326.592,65 

 
30 

Modernizarea, dotarea spaţiilor de cazare şi construirea 
unei săli de sport în campusul pentru învăţământul 
profesional şi tehnic preuniversitar pentru zona de Nord-
Vest a judeţului Dâmboviţa, în comuna Voineşti 

UAT comuna Voineşti 6.907.094,12 5.346.527,00 

31 
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu 
clasele I-VIII, sat Mozăceni-Vale, comuna Bârla, judeţul 
Argeş 

Consiliul Local Bârla 
 

6.760.091,00 5.232.379,03 

32 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale – Liceul Teoretic „Petru 
Cercel” – Municipiul Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 

7.018.965,09 5.368.209,62 

TOTAL  - lei - TOTAL  - lei - 212.755.981,77 

 
 
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 de proiecte, trei proiecte au fost retrase de către aplicant, patru proiecte au fost respinse, trei contracte de 
finanţare au fost semnate, un proiect se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, nouă se află în etapa precontractuală şi 
un proiect se află în rezervă. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 52,59 milioane de euro. 
 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

 Total Asistenţa nerambursabilă 

 
1 
 

Centru Multifuncţional de dezvoltare a 
afacerilor 

SC Camion Logistic SRL, 
com. Bolintin Deal, jud. 
Giurgiu 

15.377.529,99 8.506.947 

 
2 

Lucrări de modernizare a infrastructurii la SC 
Moreni Parc Industrial SA 

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

50.403.568,50 
 

17.872.914,63 
 

3 
 

Centru de dezvoltare a afacerilor 
SC SANVA CONSTRUCT 
SRL mun. Alexandria 

4.964.564,33 2.634.702,59 

TOTAL  - lei - 70.745.662,82 29.014.564,22 
 
 

Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi – 
alocare regională 33,50 mil. euro 
 

NICIUN PROIECT DEPUS. 
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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  eessttee  ddee  2277,,2288    mmiill..  

eeuurroo..  
  

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 466 de proiecte, din care: 34 de proiecte au fost respinse, 
iar 21 de proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate 27 de contracte de finanţare, 77 de 
proiecte se află în etapa de contractare, 179 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 128 de proiecte 
sunt în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 71,02 milioane de euro, din care 
22,63 milioane de euro reprezintă valoarea solicitată de proiectele în rezervă. 
 

 

*Notă: Începând cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, s-a suspendat procesul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul Domeniului 
major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în regiunea  Sud Muntenia.  
 
 

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                    Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Dezvoltare microîntreprindere prin construire 
hală pentru prelucrat hârtie 

SC ALMIMOS SRL, oraş Buşteni 1.245.727,04 853.080,00 

2 Igienă şi confort, necesitate zilnică 
SC Softsense SRL, municipiul 

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, 
municipiul Piteşti 

573.335,08 462.367,00 

4 

Achiziţionarea unor utilaje şi echipamente 
pentru creşterea productivităţii şi 
competitivităţii economice a societăţii 
TOYLAND INTERNATIONAL SRL 

SC TOYLAND INTERNATIONAL  
SRL 

756.017,00 609.861,29 

5 Achiziţionare aparat tipărit True Press 344RL SC ROTATIP SRL 1.518.628,00 846.880,00 

6 Achiziţie echipamente pentru service roţi auto SC PARA-CONTROL SRL 478.048,52 385.523,00 

7 
Creşterea competitivităţii SC MIROPTIC MED 
SRL, prin achiziţionarea unor echipamente 
medicale inovative 

SC MIROPTIC MED SRL 
 

1.208.089,57 840.000,00 

8 Construire service auto şi utilităţi SC RBR IMPORT EXPORT SRL 1.512.566,79 840.000,00 

9 Construcţie pensiune 
SC EST-TRANS INTERNATIONAL 

SRL 
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 

 
SC ATCHIM SRL 

 
1.668.708,92 

 
840.000,00 

11 
Dezvoltarea societăţii COSMIN SRL prin 
investiţii în activitatea de întreţinere şi 
reparare a autovehiculelor 

SC COSMIN SRL 
 

1.529.699,52 
 

840.000,00 

12 
Modernizare service auto SC AUTO LAUREL SRL 
Turnu-Măgurele 

SC AUTO LAUREL SRL 
 

988.454,84 797.141,00 

13 

Dezvoltarea activităţii productive la SC 
Naviland SRL prin extinderea halei de 
producţie şi achiziţionarea de mijloace fixe 
performante 

 
SC NAVILAND SRL 

 

 
1.302.896,31 

 
840.000,00 

14 

Achiziţie de echipamente medicale pentru 
dotarea şi modernizarea centrului medical în 
cadrul unor programe de combatere a 
obezităţii, de recuperare fizică şi psihică în 
diverse afecţiuni şi de antiaging 

SC GHETSBI SRL 
 

977.377,30 790.754,27 

15 „Fun house” - Împreună creştem mai frumoşi SC Project Construct SRL 1.108.542,95 798.302,88 

16 
Dezvoltare activitate de inscripţionare prin 
printare, tampografie, sergrafie şi gravură 

SC Direct & Partners SRL 909.870,07 733.766,18 

17 
Achiziţia de aparatură medicală de diagnostic 
în clinica medicală Biaci Med 

SC BIACI MED SRL 1.457.109,74 840.000,00 

18 
Dezvoltarea şi consolidarea societăţii SC FIX 
TOUR SRL prin modernizarea activităţilor din 
domeniul turismului  

SC FIX TOUR SRL 189.227,77 152.603,04 

19 
Modernizarea şi diversificarea producţiei în 
domeniul reciclării DEEE 

SC GREEN TRONICS SRL 1.463.200,00 840.000,00 
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20 
Extindere portofoliu de servicii şi activităţi 
suport pentru implementare birou digital 

SC SINERGY SRL 715.356,00 576.900,00 

21 
Extinderea activităţii SC J.B.E. MANAGEMENT 
CONSULTANCY AND INVEST SRL 

SC J.B.E. MANAGEMENT 
CONSULTANCY AND INVEST SRL 

1.128.665,39 858.000,00 

22 
Creşterea competitivităţii economice a SC 
BRIHAMED SRL prin achiziţia de aparatură 
performantă 

SC BRIHAMED SRL 329.469,86 265.701,50 

23 

Armonizarea cu standardele Uniunii Europene 
a serviciilor de radiologie dentară prin 
creşterea competitivităţii, introducerea de 
servicii noi şi retehnologizare 

SC AS. F. Trandafirescu SRL 329.840,00 266.000,00 

24 Producţie sisteme de compartimentare SC MAUSMANN CONSULTING SRL 1.057.100,00 852.500,00 

25 
Diversificarea activităţii societăţii SC CARTEL 
SRL, prin demararea activităţilor de producţie SC CARTEL SRL 1.189.292,97 858.000,00 

26 
Modernizarea firmei  SC EUROTEHNIC 
INDUSTRIES SRL, prin achiziţia de utilaje şi 
echipamente tehnologice noi 

SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL 1.111.201,67 858.000,00 

27 
Adaptarea serviciilor turistice la tendinţele 
pieţei actuale 

SC GROUP G4 PROMOTION SRL 149.773,91 116.492,67 

TOTAL  - lei - TOTAL  - lei - 27.105.318,04 
 
 

AXA PRIORITARĂ 5: 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 mil. euro.  
Au fost depuse 30 de proiecte, din care cinci au fost respinse, nouă contracte de finanţare au fost semnate, trei 
proiecte se află în etapa precontractuală, iar 13 proiecte se află în rezervă. Valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,53 milioane de euro. 
 

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  

oorraa  1122::0000..  
  

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 

Consiliul Local al Oraşului 
Topoloveni 

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 

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 2.551.521,16 2.001.230,05 

7 
Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a 
monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana 
şi modernizarea infrastructurii conexe 

Parteneriatul dintre UAT 
Judeţul Giurgiu şi Mânăstirea 

Comana 
30.402.000,96 23.279.300,86 

8 

Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea 
infrastructurii conexe în zona Ansamblului 
Brâncovenesc Potlogi 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 42.809.489,34 32.403.880,26 

9 

Restaurare, consolidare, punere în valoare şi 
introducere în circuitul turistic al complexului 
arhitectural medieval al fostei mănăstiri Negoieşti - 
Şoldanu, judeţul Călăraşi  

Parohia Negoieşti 10.593.303,72 5.668.650,68 

TOTAL  - lei - 110.745.105,35 84.353.281,08 
 
 

Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea 
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din FEDR este de 32,87 mil. 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    ddee  2222,,117777  mmiill..  eeuurroo..  
  

**NNoottăă::  ÎÎnn  ddaattaa  ddee  2255  ffeebbrruuaarriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ddeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă..  
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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, patru proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară, şase se află în etapa precontractuală, două proiecte au fost retrase, unul se află în rezervă, iar pentru şase 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. 

  

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

 
1 

Modernizare prin extindere şi transformare 
cabana Valea cu Peşti în complex turistic şi 
agrement de 4 stele 

SC Valea cu Peşti SA, 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 SC 
Resalcom SA în vederea diversificării serviciilor 
turistice 

SC RESALCOM SA, 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, jud. 
Prahova 

SC ALPA SRL, Sinaia, jud. 
Prahova 

4.499.257,58 2.251.175,29 

6 Complex turistic de nataţie Târgovişte UAT Municipiul Târgovişte 88.349.662,23 32.716.401,71 

TOTAL  - lei - 155.637.482,86 69.313.796,68 

 
 
Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii 
atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro.  
Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional. Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI 
5.3 al POR:  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, b-dul Dinicu 
Golescu, nr. 38, poarta C, sector 1, Bucureşti, 010873, Director: Gabriela Elena BOSTĂNESCU, e-mail: 
gabriela.bostanescu@mturism.ro, site www.turism.gov.ro. 
 
 
 

Explicaţie *Notă: Pentru axele prioritare/domeniile majore de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 pentru care sunt 
lansate cereri de proiecte cu depunere continuă, suspendarea depunerii de cereri de finanţare, ca urmare a atingerii valorii alocate, se va realiza în 
momentul în care valoarea solicitată a contractelor de finanţare încheiate şi a cererilor de finanţare aflate în proces de evaluare şi selecţie depăşeşte cu 
cu 50% valoarea totală alocată pe regiunea respectivă (suma între alocarea FEDR şi alocarea de la bugetul de stat, mai puţin contribuţia solicitantului la 
cheltuielile eligibile ale proiectului), pentru respectivul domeniu major de intervenţie, în perioada de programare 2007 - 2013. 
Anunţul de suspendare a depunerii cererilor de finanţare se va publica cu minim 15 zile lucrătoare înainte de data limită până la care mai pot fi depuse 
cereri de finanţare în cadrul acelui domeniu major de intervenţie, pentru una sau mai multe regiuni, după caz. Anunţul va menţiona data şi ora până la 
care se mai pot depune cereri de finanţare în cadrul acelui domeniu major de intervenţie. 

 
 
 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru 
implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine 
contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-
mail: info.regio@adrmuntenia.ro. 

http://www.turism.gov.ro/
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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PPrriimmaarruull  PPiitteeşşttiiuulluuii,,  TTuuddoorr  PPeennddiiuucc,,  aalleess  

pprreeşşeeddiinnttee  aall  AAssoocciiaaţţiieeii  MMuunniicciippiiiilloorr    

ddiinn  RRoommâânniiaa  
  

Primarul Tudor Pendiuc a fost numit în data 
de 19 mai preşedinte al 
Asociaţiei Municipiilor din 
România, în cadrul Adu-
nării Generale de la 
Târgu Mureş. Peste 100 
de primari de oraşe şi 
municipii s-au întâlnit 
încă din data de 18 
mai, având o agendă în-

cărcată pentru cele două zile petrecute în municipiul 
mureşan.  

Primarul Pendiuc a fost vreme de doi ani pre-
şedinte executiv al AMR şi, conform statutului asocia-
ţiei, devine preşedinte, iar fostul şef, primarul Gheorghe 
Falcă de la Arad, preia funcţia de preşedinte exe-
cutiv. În următoarea perioadă, edilul va prezenta în 
faţa Adunării Generale direcţiile de acţiune pentru 
perioada 2011 - 2013.                            (Carmen Lis) 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////zziiaarroobbiieeccttiivv..rroo//iinnddeexx..pphhpp//aaddmmiinniissttrraattiiee//ppeennddiiuucc--sseeff--aall--

pprriimmaarriilloorr--llaa--ttaarrgguu--mmuurreess..hhttmmll  

  

      ◊◊  
  

  

JJuuddeeţţuull  CCăăllăărraaşşii  vvaa  aavveeaa    

şşaappttee  CCaammeerree  aaggrriiccoollee  
  

La  începutul lunii ianuarie a.c. a fost publi-
cată în Monitorul Oficial Legea nr. 283/2010, privind 
Camerele agricole. Aceasta stabileşte modul de înfi-
inţare, organizare şi funcţionare a Camerelor pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, zonale, 
judeţene, regionale şi a Camerei Agricole Naţionale.  

Camerele agricole sunt instituţii de utilitate 
publică, nonprofit, cu personalitate juridică. Direc-
torul APIA Călăraşi, Ilie Munteanu, cel care deţine şi 
funcţia de  preşedinte al Comitetului Judeţean de I-
niţiativă Călăraşi, a declarat că în judeţul Călăraşi 
vor fi înfiinţate şapte camere agricole, în urmă-
toarele localităţi: Călăraşi, Olteniţa, Budeşti, Fundu-
lea, Lehliu-Gară, Borcea şi Ciocăneşti. Directorul Ilie 
Munteanu a mai adăugat că o Cameră agricolă tre-
buie să cuprindă cel puţin o mie de exploataţii, şi 
trebuie să fie în interiorul unui centru local. În pe-
rioada imediat următoare vor avea loc alegeri, pen-
tru a se stabili conducerea Camerelor agricole. La ni-
velul judeţului Călăraşi au fost stabilite 28 de secţii 
de votare.  
                        

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..rraaddiioovvoocceessccaammppii..rroo//22001111//0055//jjuuddeettuull--ccaallaarraassii--vvaa--aavveeaa--ssaappttee--

ccaammeerree--aaggrriiccoollee//  

  

    
  

ZZiilleellee  CCoolleeggiiuulluuii  NNaaţţiioonnaall  „„IIeennăăcchhiiţţăă  

VVăăccăărreessccuu””  ddiinn  TTâârrggoovviişşttee  
  

În data de 19 mai a avut loc deschiderea ma-
nifestărilor prilejuite de Zilele Colegiului Naţional 
„Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, la care au par-
ticipat numeroase oficialităţi judeţene şi locale. 

 

Primele manifestări ale zilelor liceului au 
fost consemnate în anii ’80 la iniţiativa conducerii de 
atunci, iar după o întrerupere de câţiva ani buni, a-
ceste manifestări sunt reluate în 2006, an în care Co-
legiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” îi este acor-
dată diploma de Şcoalǎ Europeanǎ. La ediţia din 
acest an, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmbo-
viţa, Florin Popescu, a felicitat profesorii şi elevii a-
cestei renumite unităţi de învăţământ dâmboviţene: 
„Vă felicit pe toţi cei care aţi contribuit la renumele 
acestui liceu şi sunt mândru că sunt absolvent al 
acestei unităţi de învăţământ. Urez mult succes tutu-
ror celor care în această vară aveţi de susţinut exa-
mene, iar celorlalţi, precum şi cadrelor didactice vă 
doresc să aveţi o vacanţă plăcută şi binemeritată. La 
Mulţi Ani, Ienăchiţă!”. Zilele Colegiului Naţional „Ie-
năchiţă Văcărescu” s-au încheiat cu Gala Excelenţei, 
prilej cu care au fost acordate diplome de „AS al 
cunoaşterii”şi au fost premiaţi laureaţii concursurilor 
judeţene şi naţionale. 

  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..ccjjdd..rroo//ccoommuunniiccaattee__ddee__pprreessaa//zziilleellee__ccoolleeggiiuulluuii__nnaattiioonnaall__iieennaacchhiittaa__  

vvaaccaarreessccuu__ddiinn__ttaarrggoovviissttee        
  

                ◊◊  
  

  

PPrrooiieecctt  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  ddee  iiddeennttiiffiiccaarree  aa  

ooppoorrttuunniittăăţţiilloorr  îînn  rreeggiiuunneeaa  RRuussee  ––  GGiiuurrggiiuu  
  

Locuitorii din Giurgiu şi Ruse ar putea bene-
ficia de servicii sociale, medicale sau de altă natură 
în oricare din cele două localităţi de la Dunăre, după 
aplicarea unui proiect transfrontalier în Euroregiunea 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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Ruse - Giurgiu. „Primăria din Ruse este iniţiatorul 
unui proiect ce se va realiza în colaborare cu Pri-
măria municipiului Giurgiu şi care vizează realizarea 
de operaţiuni de dezvoltare şi a unui Masterplan co-
mun pentru Euroregiunea Ruse - Giurgiu. Este posibil 
ca, în urma identificării unor oportunităţi de dez-
voltare economică şi socială, unii giurgiuveni să ape-
leze la servicii medicale sau să îşi ducă copiii la creşă 
la Ruse, în Bulgaria, sau invers locuitorii din Ruse să 
fie interesaţi de unele servicii oferite în municipiul 
Giurgiu”, a declarat, într-o conferinţă de presă, 
Ianca Meca, responsabil cu proiectul din partea 
Primăriei Giurgiu. Proiectul se desfăşoară în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră România - 
Bulgaria 2007 - 2013, are o valoare totală de aproape 
un milion de euro, din care 84% reprezintă finanţare 
nerambursabilă de la Fondul European de Dezvoltare 
Regională, şi se va derula pe o perioadă de 18 luni. 
Proiectul mai urmăreşte stabilirea de priorităţi 
comune şi stabilirea de soluţii optime în infra-
structura economică, tehnică, socială sau de tran-
sporturi în regiunea de graniţă Ruse – Giurgiu pentru 
o perioadă de minim şapte ani.  
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3366332288  
  

  ◊◊  
  

  

OO  cclliinniiccăă  ddiinn  BBuuccuurreeşşttii,,    

iinntteerreessaattăă  ddee  ssppiittaalluull  ddiinn  ŢŢăănnddăărreeii  
 

 O clinică din Bucureşti intenţionează să pre-
ia spitalul orăşenesc Ţăndărei, închis la începutul 
lunii aprilie, după ce a fost propus pentru a fi trans-
format în cămin de bătrâni.  

 

Primarul oraşului Ţăndărei, Vasile Sava, a de-
clarat, marţi, 17 mai, că reprezentanţii societăţii 
Hospital Clinic Doctor Filip SRL şi-au manifestat in-
tenţia de a încheia un contract de asociere în parti-
cipaţiune cu autorităţile locale, pentru furnizarea de 
servicii medicale la spitalul orăşenesc. 
  
  

  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////sseemmnnaall..eeuu//??pp==1177885566##aaxxzzzz11MMhhYYDDVVccjjtt  
  

  

  

  

  

  

PPrraahhoovvaa,,  îînn  ttooppuull  jjuuddeeţţeelloorr  ccaarree  aauu  aattrraass  

iinnvveessttiiţţiiii  ssttrrăăiinnee  ddee  ttiipp  „„ggrreeeennffiieelldd””  
  

Mai multe 
companii străine au 
demarat investiţii 
greenfield (de la 
zero) în valoare de 
113 milioane de 
euro în primele luni 
ale acestui an şi 
împreună vor genera peste 1.800 de locuri de mun-
că. Pentru acest an, autorităţile aşteaptă investiţii 
străine în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro, 
faţă de 2,59 miliarde de euro, în 2009. Investiţiile 
majore în România, de la începutul acestui an, sunt: 
fabrica de planşe de bord a americanilor de la In-
ternational Automotive Components (Balş, judeţul 
Olt, 58 milioane de euro); fabrica de componente e-
lectronice Shinheung Electronics (Oradea, Bihor, 30 
milioane de euro); fabrica companiei americane Toro 
(Ciorani, Prahova, 20 milioane de euro). La Toro, 
debutul producţiei este planificat pentru sfârşitul ve-
rii acestui an, iar fabrica va oferi aproape 100 de lo-
curi de muncă. 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pphh--oonnlliinnee..rroo//aaffaacceerrii//iitteemm//55669977--pprraahhoovvaa--%%CC33%%AAEEnn--ttooppuull--

jjuuddee%%CC55%%AA33eelloorr--ccaarree--aauu--aattrraass--iinnvveessttii%%CC55%%AA33iiii--ssttrr%%CC44%%8833iinnee--ddee--ttiipp--

ggrreeeennffiieelldd 
  

◊◊  
  

  

ZZiilleellee  MMuunniicciippiiuulluuii  TTuurrnnuu  MMăăgguurreellee  
  

În perioada 27 - 28 mai a.c., Primăria muni-
cipiului Turnu Măgurele va organiza mai multe mani-
festari cultural-artistice si recreative sub genericul 
„Zilele Municipiului” şi „Serbările Dunării”. Săpătu-
rile arheologice sistematice au confirmat faptul că 
Cetatea Turnu datează din secolul al XIV-lea, când, 
în timpul domniei lui Mircea cel Bătran, a făcut parte 
din sistemul de fortificaţii de pe linia Dunării, ridicat 
în calea expansiunii otomane. 

Organizatorii au prevăzut numeroase concur-
suri cu premii speciale, mai ales pentru copii, dar şi 
pentru vârstnici desfăşurate în parcul central şi pe 
platoul din faţa Monumentului Independenţei. Sunt 
aşteptaţi expozanţi cu produse tradiţionale. 

 

Pentru alocarea amplasamentelor în incinta 
Parcului municipal, potenţialii expozanţi vor adresa o 
cerere către S.C. Administrare Urbană S.R.L – tel./fax 
0247/411.895, e-mail: admurbtr@yahoo.com, în ve-
derea avizării şi aprobării participării.  

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..mmuunniicciippiiuullttuurrnnuummaagguurreellee..rroo//iinnddeexx..pphhpp??mmeennuu==111100  

  

  

  

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  

Mădălina CILIBEANU 
Alexandru VOINESCU 

 

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

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro 
  

 

Editor: Serviciul Comunicare 

Data publicării: 23 mai 2011 
 

   

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

