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Oportunităţi de finanţare  
din Programul Cadru 7 al CE 

 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a realizat traducerea noilor apeluri 
de propuneri de proiecte lansate de Comisia Eu-
ropeană în anul 2011, pentru Programul Cadru 
7 (FP7). Programul Cadru 7 pentru cercetare, 
dezvoltare tehnologică şi activităţi demon-
strative (2007 - 2013) – prescurtat FP 7 - este 
cel mai important instrument de cercetare eu-
ropean şi este destinat sprijinirii reprezentan-
ților din cadrul universităților, autorităților pu-
blice, întreprinderilor (mari si mici), dar şi cerce-
tătorilor din diferite țări. 

Documentul realizat cuprinde o serie de 
informații referitoare la solicitanții eligibili, sche-
ma de finanțare, valoarea grantului acordat de 
Comisia Europeană, precum şi contribuția Uni-
unii Europene pentru fiecare din cele 60 de ape-
luri de propuneri de proiecte lansate în cadrul 
Programului Cadru 7. 

 

Materialul poate fi descărcat de pe site-ul 
Agenţiei, accesând următorul link: http://www.adr-
muntenia.ro/documente/66/documente-utile.html. 

 

 
   

   

Catalogul surselor de finanţare 
  - septembrie 2011 -  

 

 

Pentru a veni în sprijinul partenerilor 
săi, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, prin Direcția Dezvoltare, editează 
periodic un Catalog al surselor de finanţare 
nerambursabilă.  

 

 
 

Scopul editării acestei publicații este 
de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari 
de fonduri nerambursabile din regiunea Sud 
Muntenia care doresc să realizeze diferite 
investiții. Astfel, în acest document sunt pre-
zentate oportunitățile de finanțare ale celor 
şapte programe operaționale ce se derulează 
în prezent în România, Programul Național 
pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi pro-
gramele de cooperare transfrontalieră ce se 
implementează în zonele de graniță ale țării.  
 

Fondurile nerambursabile alocate Româ-
niei prin instrumentele specifice perioadei de 
post-aderare la Uniunea Europeană reprezin-
tă o imensă oportunitate pentru solicitanții de 
finanțări din majoritatea domeniilor. Astfel, 
aceste fonduri 
vor finanța 
proiecte de 
infrastructu-
ră de mediu, 
transport, re-
surse umane, 
turism, ega-
litate de şan-
se, IT etc.. 
 

 Fondurile europene disponibile pen-
tru România în perioada actuală de progra-
mare (2007 – 2013) sunt: 

 

 Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR) - fond structural ce sprijină 
regiunile mai puțin dezvoltate, prin finanțarea 
de investiții în sectorul productiv, infrastruc-
tură, educație, sănătate, dezvoltare locală şi 
IMM–uri; 
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 Fondul Social European (FSE) - fond 
structural destinat politicii sociale a Uniunii 
Europene, care sprijină măsuri de ocupare a 
forței de muncă; 

 

 Fondul de Coeziune (FC) - instrument 
financiar ce sprijină investiții în domeniul in-
frastructurii de transport şi de mediu; 

 

 Fondul European Agricol pentru Dez-
voltare Rurală (FEADR) - finanțează investiții 
pentru creşterea competitivității în agricul-
tură şi silvicultură, protecția mediului, ame-
liorarea calității vieții şi diversificarea activi-
tăților economice în spațiul rural; 

 Fondul European pentru Pescuit (FEP) 
- susține dezvoltarea durabilă a sectorului de 
pescuit şi a zonelor de coastă unde acest sec-
tor este preponderent. 
 

 Totalul fondurilor europene alocate 
României pentru perioada 2007 - 2013 este de 
peste 30 miliarde de euro, din care 19,667 mi-
liarde reprezintă fondurile structurale şi de 
coeziune, restul reprezentând alocări finan-
ciare pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a 
economiei rurale. 
 

Pentru oportunităţile de finanţare dispo-
nibile pentru luna septembrie 2011, publicaţia 
poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, www.adr-
muntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente 
utile. 

 
 

   

   

Fonduri nerambursabile de 280 milioane 
de lei destinate aplicaţiilor  
electronice pentru afaceri 

 

 

Întreprinderile mici şi mijlocii vor pu-
tea depune, începând cu data de 5 octom-
brie, proiecte pentru a obține fonduri europe- 
ne nerambursabile destinate dezvoltării siste-
melor IT. Apelul de proiecte pentru Operațiu-
nea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC inte-
grate şi alte aplicații electronice pentru afa-
ceri”, Axa III „Tehnologia Informației şi Comu-
nicațiilor pentru sectoarele privat şi public”, 
din cadrul POSCCE, are un buget de 280 de 
milioane de lei. Valoarea maximă a finanțării 
nerambursabile acordate este de 1.200.000 de  
 

 
lei, iar cea minimă de 45.000 de lei. Înregis-
trarea propunerii de proiect se va realiza on-
line, în mod continuu, începând cu 5 octom-
brie 2011, ora 9:00, şi se va încheia în 30 mar-
tie 2012, ora 16:30.  

 

Ghidul solicitantului este publicat în 
varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, 
secțiunea Ghidurile Solicitantului/Apeluri des-
chise. Acesta detaliază criteriile pe care tre-
buie să le îndeplinească potențialii benefici-
ari şi proiectele acestora, regulile de finanța-
re, circuitul proiectului, modalitatea de selec-
tare a proiectelor, procesul de contractare şi 
implementare, precum şi drepturile şi obliga-
țiile beneficiarilor.  

 

Pentru mai multe detalii accesaţi link-ul: 
http://www.financiarul.com/articol_65935/firme
le-vor-putea-accesa-din-octombrie-fonduri-neram-
bursabile-de-280-mil-lei-pentru-aplicatii-electro-
nice-pentru-afaceri.html. 

 
 

   

   

IMM-urile pot obţine finanţări europene 
de 85,5 milioane de lei pentru  

accesul pe noi pieţe 
 

 

Organismul Intermediar pentru Între-
prinderile Mici şi Mijlocii din cadrul Minister-
ului Economiei, Comerțului şi Mediului de Afa-
ceri (OI IMM) a anunțat că Ministerul a aprobat  
 

http://www.adr-muntenia.ro/
http://www.adr-muntenia.ro/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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forma finală a Ghidului Solicitantului şi lansa-
rea cererii de propuneri de proiecte pentru 
anul 2011 aferente Operațiunii 1.1.3 „Sprijin 
pentru accesul pe noi piețe şi internaționali-
zare”, din cadrul DMI 1.1, Axa Prioritară 1 a 
POS CCE.  

Buge-
tul acestui 
apel de pro-
iecte este 
de 85,5 mili-
oane de lei. 
Apelul de pro-
iecte este 
deschis până 

în data de 26 noiembrie 2011, ora 9:00.  
Toate proiectele depuse vor fi evaluate 

şi vor obține un punctaj conform precizărilor 
din Ghidul Solicitantului, urmând ca alocarea 
financiară efectivă să se facă în ordinea des-
crescătoare a punctajelor obținute de proiec-
tele declarate eligibile şi avizate pentru finan-
țare de către AM POS CCE, în limita bugetului 
alocat apelului.  

Pot beneficia de alocare financiară ne-
rambursabilă în cadrul acestei operațiuni per-
soanele juridice care intră în categoria mi-
croîntreprinderilor, a întreprinderilor mici sau 
mijlocii.  
 

  Deschiderea aplicaţiei de înregistrare a 
proiectelor, amânată ca urmare a unor 
probleme tehnice! 
 

OI IMM din cadrul Ministerului Economi-
ei, Comerțului şi Mediului de Afaceri infor-
mează solicitanții că, din cauza unor pro-
bleme tehnice, deschiderea aplicaţiei de în-
registrare online a proiectelor în cadrul Ope-
raţiunii 1.1.3 s-a amânat pentru o dată ce 
va fi comunicată în cel mai scurt timp posibil. 

Aplicația electronică de înregistrare 
online a proiectelor urma să se deschidă luni, 
12 septembrie, la ora 09:00. 

 

Pentru mai multe detalii privind sus-
pendarea acestei linii de finanţare, consultaţi 
website-ul: http://oiimm.mimmcma.ro. 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Sprijin financiar pentru investiţii în 
întreprinderile mici şi mijlocii 

 
 

Ministerul Economiei, Comerțului şi Me-
diului de Afaceri, prin Organismul Intermediar 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii pentru 
POSCCE, a derulat în perioada 23 mai – 23 au-
gust 2011 cel de-al treilea apel de proiecte 
destinat operaţiunii 1.1.1. A „Sprijin finan-
ciar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 
6.375.000 de lei pentru investiţii în întreprin-
derile mici şi mijlocii”. 

 

Bugetul acestui apel este de 425 mili-
oane de lei, stabilit în cadrul Comitetului de 
Monitorizare al POS CCE din octombrie 2010. 
În cadrul acestui apel au fost depuse 718 de 
cereri de finanţare.  

Valoarea totală a proiectelor depuse 
este de 6.178.387.252,42 lei, valoarea totală 
eligibilă a proiectelor este de 4.869.125.512,85 
lei, iar valoarea finanţării nerambursabile 
totale solicitate fiind de 3.155.421.729 lei 
(depăşind de circa 7,4 ori bugetul alocat). 

 
Detalii suplimentare  

 

Persoană de contact: Consilier Adrian POTORAC 
Tel.: 021/20.25.115, e-mail: adrian_potorac@ 
minind.ro, website: http://oiimm.mimmcma.ro 
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A demarat Programul „Cardul 
Kogălniceanu” destinat IMM-urilor 

 

 

Programul „Cardul Kogălniceanu”, 
prin care statul garantează creditele pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii şi subvenţio-
nează dobânzile aferente, este operaţional 
începând de vineri, 9 septembrie. 

Săptămâna trecută, premierul Emil Boc 
a avut o întrevedere cu reprezentanții Fondu-
lui Național de Garantare a Creditelor IMM şi 
ai Agenției pentru Implementarea Proiectelor 
şi Programelor destinate IMM, pentru discuții 
privind programele „Cardul Kogălniceanu” şi 
„Prima Casă”.  

Prin programul „Cardul Kogălniceanu”, 
statul român 
garantează în 
proporție de 
80% creditele 
accesate de 
întreprinderi-
le mici şi 
mijlocii şi 
subvenționea-
ză cu până la 
50% dobân-
zile acestora. 

Garanția statului nu trece însă de 100.000 de 
lei, iar plafonul de subvenționare a dobânzii 
este de 125.000 de lei/an/beneficiar. Suma 
acordată reprezintă 50 la sută din cifra de 
afaceri pe ultimele 12 luni, iar valoarea este 
limitată la 30% din cifra de afaceri dacă firma 
are şi alte facilități de credit. În program s-au  
 

 
înscris zece bănci, respectiv BRD Groupe Soci-
ete Generale, Banca Transilvania, Bancpost, 
CEC Bank, Banca Comercială Carpatica, Alpha 
Bank, Garanti Bank, OTP Bank România, Pro 
Credit Bank şi Unicredit Țiriac Bank.  

 
 

Pentru mai multe detalii accesaţi urmă-
torul link: http://www.wall-street.ro/articol/E-
conomie/108909/Programul-Cardul-Kogalniceanu-
destinat-IMM-demareaza-vineri.html. 

 
 
   

Bani europeni nerambursabili  
pentru fermierii care practică  

agricultura ecologică 
 

 

 Cererile pentru sprijinul financiar se de-
pun la centrele judeţene ale APIA, în perioa-
da 1 septembrie – 17 octombrie 2011 
 

 

Fermierii şi micii agricultori din Româ-
nia care practică agricultura ecologică benefi-
ciază de sume de bani nerambursabile din Fon-
dul European de Garantare Agricolă (FEGA).  

Ajutorul se acordă pentru exploatațiile 
din producțiile vegetală şi animalieră care 
sunt înregistrate în sistemul agriculturii ecolo-
gice şi care se află în perioada de conversie, 
adică în etapa de trecere de la agricultura 
convențională la agricultura ecologică. În a-
ceastă categorie intră persoanele fizice, per-
soanele fizice autorizate, întreprinderile in-
dividuale sau familiale constituite conform pre-
vederilor OUG nr. 44/2008 şi persoanele ju-
ridice care îndeplinesc cumulativ o serie de 
condiții expres prevăzute în ceea ce priveşte 
practicarea agriculturii ecologice.  
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Beneficiari eligibili: 
- întreprinderile sunt înregistrate, în fiecare 
an în care solicită sprijin specific, în sistemul  
de agricultură ecologică, la Ministerul Agricul-
turii şi Dezvoltării Rurale, respectiv la Direc-
țiile agricole județene; 
- dețin un contract  încheiat cu un organism 
de inspecție şi certificare acreditat pe terito-
riul Uniunii Europene, aprobat de către MADR; 
- dețin un document justificativ – certificat de 
conformitate, master certificat, certificat de 
confirmare a conversiei – în care se mențio-
nează statutul exploatației aflată în perioada 
de conversie – anul I, anul 2, anul 3, cultura, 
suprafața, numărul de animale, numărul de 
familii de albine – emis de organismul de in-
specție şi certificare cu care a încheiat con-
tractul; 
- să se mențină în sistemul de agricultură eco-
logică pe o perioadă de cinci ani; 
- nu au datorii restante la bugetul de stat sau 
local. 

Beneficiarii ajutorului specific pot de-
pune o singură cerere de solicitare a banilor, 
fie pentru o exploatație din producția vegeta-
lă, fie numai pentru una din speciile din pro-
ducția animalieră sau numai pentru o exploa-
tație apicolă, condiția fiind ca exploatațiile să 
fie în perioada de conversie. 

În cazul când solicitantul de ajutor fi-
nanciar exploatează mai multe terenuri afla-
te pe raza mai multor județe, cererea va fi 
depusă la centrul APIA pe raza căruia se află 
suprafața cea mai mare destinată exploatații-
lor din domeniul vegetal. 

 

 
 
Pentru exploatațiile din sectorul creş-

terii animalelor, beneficiarul va depune cere-
rea la centrul APIA pe raza căruia se află în-
registrat sediul social pentru persoanele ju-
ridice, persoanele fizice autorizate, întreprin-
derile individuale, întreprinderile familiale, res-
pectiv domiciliul pentru persoanele fizice. 

 

 

La obținerea sprijinului financiar, be-
neficiarii vor semna angajamentul referitor la 
menținerea în sistemul de agricultură ecolo-
gică pe o perioadă de cinci ani de la data soli-
citării sprijinului, precum şi de rambursare a 
acestuia în cazul neconformării, prevedere cu-
prinsă în legislația Uniunii Europene. 

Relații suplimentare se pot obține de la 
centrele județene ale APIA. De menționat că 
pentru conversia de la agricultura convențio-
nală la cea ecologică România beneficiază de 
la Fondul European de Garantare Agricolă. 
 
 

   

   

Noi contracte de lucrări atribuite în 
cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare a Infrastructurii 
 

 

Comisiile de evaluare a ofertelor depu-
se pentru proiectarea şi 
execuția lucrărilor de mo-
dernizare şi reabilitare a 
drumurilor județene şi de 
interes local pentru pe-
rioada 2011 - 2013 au fi-
nalizat procedurile de e-
valuare pentru încă trei 
loturi incluse în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare a Infra-
structurii (PNDI).  
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Pachetul de lucrări (proiectare şi exe-

cuție) aferente județelor Prahova, Giurgiu şi 
Ilfov a fost atribuit asocierii dintre SC ROM-
STRADE SRL şi SC Primacons SRL cu o ofertă de 
781.492.374,47 lei, fără TVA. Partea de măsu-
rători topografice va fi realizată de către sub-
contractantul SC Geocadex SRL. 

 

 
Mai multe detalii despre contractele de 

lucrări atribuite în cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare a Infrastructurii puteţi afla accesând 
următorul link: http://www.mdrt.ro/comunicare/ 
presa/comunicate/noi-contracte-de-lucrari-atri-
buite-in-cadrul-programului-national-de-dezvolta-
re-a-infrastructurii. 

 
 
 

   

III nnn fff ooo AAA MMM    PPP OOO RRR    
   

POR: Clarificări privind eligibilitatea  
unor cheltuieli în cadrul DMI 4.1 

„Structuri de sprijinire a afacerilor” 
 

 

Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul Operaațional Regional din cadrul Minis-
terului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
publicat Nota nr. 63355/24.08.2011, prin care 
revine cu clarificări la Nota nr. 19887/ 
21.03.2011, privind stabilirea eligibilităţii u-
nor cheltuieli în cadrul DMI 4.1 „Dezvolta-
rea durabilă a structurilor de sprijinire a afa-
cerilor de importanţă regională şi locală”. 

 

 
 
 
 

 
Astfel, 

 

 instalaţiile PSI, executate pe amplasa-
mentul delimitat juridic ca aparţinând struc-
turii de afaceri (în interiorul structurii de a-
faceri) şi care sunt încorporate clădirii afe-
rente structurii de afaceri sunt eligibile, con-
form art. 4, alin. 2 a) al actului normativ an-
terior menționat, la fel ca şi alte tipuri de in-
stalații ce sunt incluse în construcție. Acestea 
se prevăd în bugetul proiectului şi în devizul 
general, la linia bugetară 4.1. 

 

 nu sunt eligibile dotările PSI.  

 

 cheltuielile eligibile aferente asigură-
rii cu utilităţile necesare funcţionării obiec-
tivului de investiţie, prevăzute la art. 3, se 
includ în capitolul bugetar 2 din devizul gene-
ral şi, respectiv, din bugetul proiectului, în 
timp ce cheltuielile eligibile, menționate la 
art. 4, alin. 2 c), privind crearea/moderniza-
rea/extinderea utilităților de bază din inte-
riorul structurii de afaceri se includ la linia 
bugetară 3.1 din bugetul proiectului şi devizul 
general la linia bugetară 4.1. 

Toate celelalte referiri ale Notei nr. 
19887/21.03.2011 rămân neschimbate. 

 

Pentru mai multe detalii despre prezenta 
notă emisă de Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 acce-
saţi website-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia – http://regio.adrmuntenia.ro, 
la secţiunea Clarificări utile, link: http://re-
gio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REG IO 
 

–   12 SEPTEMBRIE 2011 –  
 
 

 

Până în data de 12 septembrie 2011, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 870 de proiecte, prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional 
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 218 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 1.784.133.429,59 lei. Situația 
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 opt cereri de finanțare, din care: trei cereri se află în 
evaluare tehnică, două cereri de finanțare au fost respinse şi trei contracte au fost semnate. Valoarea totală a asistenței 

nerambursabile solicitate este de aproximativ 30,05 milioane de euro. 

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 

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

 
Județul Prahova 

 
43.912.185,38 

 
27.278.828,22 

 

2 Reabilitarea/Modernizarea şi echiparea specifică a 
Centrului de primire în regim de urgență 
„Cireșarii” Ploieşti 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Municipiul 

Ploieşti 

8.684.387,97 6.768.453,68 

3 
Realizarea parcului municipal Ploieşti Vest, 
inclusiv a căilor de acces şi a rețelelor edilitare 
specifice - Parc Municipal Ploieşti Vest 

Municipiul 
Ploieşti 

93.684.950,15 70.739.838,97 

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 finanțare, din care: 
două cereri au fost retrase, două contracte de finanțare 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 
siguranței şi prevenirea criminalității 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, conținând 35 de cereri de finanțare. 
 

Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanțare), trei cereri de finanțare au fost 
respinse, patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în precontractare (14 cereri de finanțare), cinci Planuri Integrate de 
Dezvoltare Urbană (13 contracte semnate) au primit finanțare. 
Valoarea totală a asistenței 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 
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3 
Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranței şi 
prevenirii criminalității în municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 

 
3.521.304,71 

 
2.735.271,48 

4 
Creşterea calității infrastructurii rutiere în municipiul Curtea de 
Argeş 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
47.649.554,76 

 
37.196.083,26 

5 
Revitalizarea utilității clădirilor degradate prin înființarea unui 
centru de recreere pentru pensionari şi a unui centru de zi pentru 
persoanele cu dizabilități în municipiul Curtea de Argeş 

 
UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
5.843.572,60 

 
4.475.269,96 

6 
Creşterea siguranței şi securității cetățenilor 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 utilități publice urbane, 
reabilitarea şi modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A” 
a zonei de acțiune urbană din municipiul Târgovişte, județul 
Dâmbovița 

 
Municipiul 
Târgovişte 

 
75.804.429,76 

 
60.025.799,16 

8 

Reabilitare şi modernizare infrastructură utilități publice urbane, 
reabilitarea şi modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” 
a zonei de acțiune urbană din municipiul Târgovişte, județul 
Dâmbovița 

 
Municipiul 
Târgovişte 

 
69.893.929,74 

 
55.345.077,46 

9 
Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranței şi prevenirea 
criminalității în zona de acțiune urbană din municipiul 
Târgovişte, județul Dâmbovița 

 
Municipiul 
Târgovişte 

 
3.392.503,63 

 
2.552.811,19 

10 
Reabilitare şi modernizare străzi urbane, poduri, trotuare şi 
parcări în oraşul Costeşti, județul Argeş 

UAT Oraşul Costeşti 
 

40.112.999,59 
 

25.842.189,22 

11 
Realizare sistem de supraveghere video pentru creşterea 
siguranței cetățenilor şi prevenirea criminalității în oraşul 
Costeşti, județul Argeş 

 
UAT Oraşul Costeşti 

 
1.238.205,72 

 
771.362,41 

12 
Modernizarea străzii I.C. Brătianu din oraşul Mioveni, prin crearea 
a 2 benzi suplimentare 

Oraşul Mioveni 6.445.880,40 5.103.830,2 

13 
Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru 
creşterea siguranței cetățenilor din oraşul Mioveni 

Oraşul Mioveni 2.937.935,89 3.946.753,43 

TOTAL  - lei - 252.511.647,36 200.341.497,44 
 
 

AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro) 

Domeniul major de intervenție 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 aplicanți. 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 finanțare, 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,,  sseelleeccțțiiee  şşii  ccoonnttrraaccttaarree,,  ffiiee  sseemmnnâânndduu--ssee  ddeejjaa  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannțțaarree..  

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 județean DJ 201B, km 
0+000 – km 19+000, Ciochina – Orezu – Raşi 

Județul Ialomița 36.462.900,65 29.423.908,41 

2 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în 
stațiunea 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 județene 701, DJ 401A şi 
DJ 711A, pe traseul Dobra – Cornățelu – Brăniştea – Titu – Sălcuța 
– Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari 

Județul Dâmbovița 66.894.836,12 53.968.478,48 

5 
Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmbovița – Gratia – Poieni – 
Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca – 
Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km) 

Județul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38 

6 
Modernizarea şi reabilitarea drumului județean DJ 301, tronsonul 
Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578 

Județul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80 

7 
Modernizare DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina, în vederea 
îmbunătățirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 
19+840, L=19,840 km 

Județul Argeş 51.142.578,38 41.351.925,62 

8 
Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviței (DN 73) – Dâmbovicioara – 
Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea îmbunătățirii şi 
dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 9+550, L=9,550 km 

Județul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62 

9 
Reabilitarea şi modernizarea rețelei de străzi urbane, oraş Mizil, 
județul Prahova 

UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47 

 
10 

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

Parteneriatul între 
UAT Jud. Prahova şi 

UAT Jud. 
Dâmbovița 

45.802.088,03 37.647.805,82 
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11 
Modernizarea DJ 703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleț – Brădetu – 
Poienile Vâlsanului, în vederea îmbunătățirii şi dezvoltării 
infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km 

Județul Argeş 46.020.473,81 37.926.152,00 

12 

Îmbunătățirea accesului la rețeaua rutieră europeană de 
transport TEN-T7 în județul Călăraşi, prin reabilitarea şi 
modernizarea DJ 201B, km 19+000 – km 39+950, pe traseul limita 
jud. Ialomița – Valea Argovei, şi DJ 303, km 26+294 – km 48+278, 
pe traseul Valea Argovei – Mânăstirea 

Județul 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 județean DJ303, tronsonul 
Călăreți  –  Valea Argovei, km 0+000 – 26+294 

Consiliul Județean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

15 
Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti - Băbăița, km 17+400 – km 
58+000 

Județul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

16 
Reabilitarea şi modernizarea rețelei de străzi urbane, oraş 
Breaza, județul Prahova 

Oraşul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84 

 
17 

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

Consiliul Județean 
Giurgiu 

 
109.216.190,48 86.193.360,43 

18 Modernizarea şi reabilitarea rețelei 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 intervenție: 
 

Domeniul major de intervenție 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 asistenței 
nerambursabile solicitată este de aproximativ 48,72 milioane de euro. 
 

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  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 Județean Călăraşi 

Județul Călăraşi 19.783.631,62 14.809.448 

2 
Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul 
Teleorman 

Consiliul Județean 
Teleorman 

83.496.061,52 66.568.370,17 

3 Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Județean Dâmbovița 
Consiliul Județean 
Dâmbovița 

83.106.684,78 65.278.696,09 

TOTAL  - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26 
  

Domeniul major de intervenție 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: nouă contracte au fost semnate, şapte proiecte au fost retrase de aplicanți, 11 au fost 
respinse, 11 proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 13 de proiecte se află în etapa precontractuală, iar 
nouă se află în rezervă. Valoarea asistenței nerambursabile solicitate este de aproximativ 22,97 milioane de euro. 
 

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0033..22001111,,  oorraa  1122::0000..  
1133  

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
Crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 Amenajare Centrul comunitar al persoanelor în vârstă din 
municipiul Slobozia, județul Ialomița 

Parteneriat dintre UAT 
Slobozia şi Episcopia 

Sloboziei şi Călăraşilor 
1.045.015,00 823.337,00 

2 
Centrul rezidențial de asistență medico-socială pentru 
persoane vârstnice 

Asociația „Suflet pentru 
oameni” 

3.457.593,56 2.374.261,68 

3 Centru social pentru recuperare persoane vârstnice oraş 
Zimnicea, județul 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 ocupațională Tântava 

Consiliul Județean Giurgiu 3.636.281,84 2.588.827,78 

5 
Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, 
recompartimentare interioară 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Ploieşti şi 
Fundația pentru Copii 

„Sfântul Sava” 

3.624.455,04 2.524.195,8 

6 
Modernizare rețele utilități, facilități de acces şi dotări 
cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de 
servicii din CIAPAH Mislea, jud. Prahova 

CIAPAH Mislea, com. 
Scorțeni, sat Mislea, Prahova 

3.555.415,81 2.423.799,99 
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7 Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de 
Asistență Medico-Socială Mogoşeşti, județul Giurgiu 

Parteneriatul dintre UAT Giurgiu 
şi Centrul de Asistență 

Medico-Socială Mogoşeşti 
3.647.313,44 2.831.802,12 

8 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Cantinei sociale 
din Oraşul Mioveni şi a Centrului de sprijin la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice, Mioveni, județul Argeş 

Parteneriatul dintre UAT 
Mioveni şi Fundația 
Consorțiul pentru 

Dezvoltare Locală Mioveni 

1.739.283,16 1.332.494,24 

9 
Lucrări de modernizare, rețele utilități, facilități acces şi 
dotări la C.I.T.O.P.A.H. Urlați, județul Prahova 

Centrul de Integrare prin 
Terapie Ocupațională 

pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Urlați 

3.617.331,28 2.783.353,86 

TOTAL  - lei - 27.179.761,97 19.583.028,70 
 
 

Domeniul major de intervenție 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 

Achiziție echipamente specifice pentru îmbunătățirea 
capacității şi calității sistemului de intervenție în situații 
de urgență şi pentru acordarea asistenței medicale de 
urgență şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud 
Muntenia 

Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Situații de 
urgență Sud Muntenia” 

49.995.241,98 41.155.892,21 

TOTAL  - lei - 49.995.241,98 41.155.892,21 
 

 

 

Domeniul major de intervenție 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: 33 de contracte de finanțare sunt semnate, 62 de proiecte 
sunt în rezervă, iar cinci proiecte au fost respinse, asistența nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 
101,86 milioane de euro. 
  

**NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  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 Național 
„Constantin Carabella” (corp A+B), Târgovişte Municipiul Târgovişte 10.305.346,07 8.471.678,00 

 
2 

Modernizare cămine, modernizare sală de festivități, 
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 
educaționale 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 
educaționale 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, județul Dâmbovița 

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, județul Argeş 

Consiliul Local Râca 1.941.023,74 1.540.201,72 

 
9 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaționale - 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, județul Dâmbovița 

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

12 
Consolidare cu demolare parțială Colegiul „Național” 
Unirea din Municipiul Turnu Măgurele, județul 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. Dâmbovița 

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 
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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. 
Dâmbovița 

Municipiul Târgovişte 4.825.344,88 3.294.953,95 

17 
Dotare şi extindere Şcoala cu clasele I - VIII, sat Pişcani, 
comuna Dârmăneşti, județul 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, județul Argeş 

Consiliul Local Cocu 2.006.966,99 1.575.156,94 

19 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaționale 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 educaționale - Colegiul Național „Ienachiță 
Văcărescu” din municipiul Târgovişte, jud. Dâmbovița 

Municipiul Târgovişte 7.208.183,08 4.710.028,24 

21 
Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, 
județul Argeş 

Comuna Corbeni 3.801.115,04 2.785.075,72 

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

Comuna Budeasa 4.102.331,52 3.039.079,96 

23 
Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare 
infrastructura educațională Şcoala Ghergani, oraş Răcari, 
județul Dâmbovița 

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 educaționale - 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, județul Argeş 

Consiliul Local Muşăteşti 3.088.617,92 2.356.796,12 

27 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaționale - Colegiul Național 
„Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmbovița 

Municipiul Târgovişte 13.840.476,17 10.651.461,05 

28 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaționale – 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, județul Argeş 

UAT comuna Bârla 6.529.408,63 4.326.592,65 

30 

Modernizarea, dotarea spațiilor de cazare şi construirea 
unei săli de sport în campusul pentru învățământul 
profesional şi tehnic preuniversitar pentru zona de Nord-
Vest a județului Dâmbovița, 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, com. Bârla, jud. Argeş 

Consiliul Local Bârla 6.760.091,00 5.232.379,03 

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

Municipiul Târgovişte 7.018.965,09 5.368.209,62 

33 Reabilitare Colegiul Național „Dinicu Golescu” Municipiul Câmpulung 3.681.668,59 2.673.168,09 

TOTAL  - lei - 216.437.650,36 165.861.629,15 

 

AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local  
Domeniul major de intervenție 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 22 de proiecte, trei proiecte au fost retrase de către aplicant, patru proiecte au fost respinse, cinci contracte de 
finanțare au fost semnate, un proiect se află în etapa conformității administrative şi eligibilității, opt proiecte se află în etapa 
precontractuală, iar un proiect se află în rezervă. Asistența financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 56,38 
milioane de euro. 
 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

 Total Asistenţa nerambursabilă 

1 
Centru Multifuncțional 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 Județean 
Dâmbovița 

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 

4 
Structură de sprijinire a afacerilor municipiului 
Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, 
județul Giurgiu/municipiul Giurgiu 

S.C. Omega Impex 
S.R.L. Giurgiu 

13.832.060,75 7.382.678,04 
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5 Dezvoltare Centru de afaceri „Hamilton” 
S.C. OCH LOGISTIC AG 

S.R.L. 
39.856.622,30 21.274.427,01 

TOTAL  - lei - 124.434.345,87 57.671.669,27 
 

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

NICIUN PROIECT DEPUS. 
 

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenție este suspendată începând cu data de 25.08.2011, ora 12:00. 
 

Domeniul major de intervenție 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 finanțare, în 
valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistența financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 45 
milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanți au renunțat la semnarea contractului, iar pentru 21 de proiecte s-
au semnat contractele de finanțare. 
  

  

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  

mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””,,  iiaarr  cceerreerriillee  ddee  ffiinnaannțțaarree  aauu  ppuuttuutt  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiițțiiiillee  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: 57 de proiecte au fost respinse, 
iar 15 de proiecte au fost retrase de aplicanți şi 12 aplicanți au renunțat la semnarea contractelor. În momentul de față au fost 
semnate 93 de contracte de finanțare, 130 de proiecte se află în etapa de contractare, 159 de proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, cu o valoare totală a asistenței financiare nerambursabile de aproximativ 65,71 milioane de euro. 
 
*Notă: Începând cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, s-a suspendat procesul de depunere a cererilor de finanțare în cadrul Domeniului 
major de intervenție 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 

Achiziționarea unor utilaje şi echipamente 
pentru creşterea productivității şi 
competitivității economice a societății 
TOYLAND INTERNATIONAL SRL 

SC TOYLAND INTERNATIONAL  
SRL 

756.017,00 609.861,29 

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

6 Achiziție echipamente pentru service roți auto SC PARA-CONTROL SRL 478.048,52 385.523,00 

7 
Creşterea competitivității SC MIROPTIC MED 
SRL, prin achiziționarea unor echipamente 
medicale inovative 

SC MIROPTIC MED SRL 
 

1.208.089,57 840.000,00 

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

9 Construcție pensiune 
SC EST-TRANS INTERNATIONAL 

SRL 
1.515.917,71 840.000,00 

10 

Extindere suprafață de producție prin 
supraetajarea halei de fabricație, dotarea cu o 
linie nouă de producție, echipament 
tehnologic, aparatură de laborator şi alte 
echipamente 

 
SC ATCHIM SRL 

 
1.668.708,92 

 
840.000,00 

11 
Dezvoltarea societății COSMIN SRL prin 
investiții în activitatea de întreținere 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 activității productive la SC 
Naviland SRL prin extinderea halei de 
producție şi achiziționarea de mijloace fixe 
performante 

 
SC NAVILAND SRL 

 

 
1.302.896,31 

 
840.000,00 

14 

Achiziție de echipamente medicale pentru 
dotarea şi modernizarea centrului medical în 
cadrul unor programe de combatere a 
obezității, de recuperare fizică şi psihică în 
diverse afecțiuni 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 inscripționare prin 
printare, tampografie, sergrafie şi gravură 

SC Direct & Partners SRL 909.870,07 733.766,18 
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17 
Achiziția 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 societății SC FIX 
TOUR SRL prin modernizarea activităților din 
domeniul turismului  

SC FIX TOUR SRL 189.227,77 152.603,04 

19 
Modernizarea şi diversificarea producției în 
domeniul reciclării DEEE 

SC GREEN TRONICS SRL 1.463.200,00 840.000,00 

20 
Extindere portofoliu de servicii şi activități 
suport pentru implementare birou digital 

SC SINERGY SRL 715.356,00 576.900,00 

21 
Extinderea activității 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 competitivității economice a SC 
BRIHAMED SRL prin achiziția 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 competitivității, introducerea de 
servicii noi şi retehnologizare 

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

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

25 
Diversificarea activității societății SC CARTEL 
SRL, prin demararea activităților de producție 

SC CARTEL SRL 1.189.292,97 858.000,00 

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

SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL 1.111.201,67 858.000,00 

27 
Adaptarea serviciilor turistice la tendințele 
pieței actuale 

SC GROUP G4 PROMOTION SRL 149.773,91 116.492,67 

28 

Modernizarea, extinderea şi dezvoltarea 
sustenabilă a firmei LAST TIME STUDIO S.R.L. 
prin achiziționarea de echipamente şi 
programe informatice necesare realizării 
activității de post-producție cinematografică, 
video şi de televiziune 

SC LAST TIME STUDIO SRL 613.676,00 489.400,00 

29 
Diversificarea activitatii S.C. BALNICANI 
TRAVEL S.R.L. prin infiintarea unui 
cinematograf 

S.C. BALNICANI TRAVEL S.R.L. 1.057.819,20 757.219,71 

30 Dotare spațiu întreținere corporală S.C. BYAMAX GROUP S.R.L. 1.055.752,12 827.468,00 

31 
Achiziție echipamente pentru întreținere şi 
reparații autovehicule 

SC AMRO AUTO SRL 486.835,16 342.835,00 

32 
Investiții în lansarea unui nou produs tip data 
center pentru dezvoltarea microîntreprinderii 
din mediul urban Club Info SRL 

SC CLUB INFO SRL 1.057.727,03 853.005,67 

33 
Creşterea competitivității pentru activitatea de 
producție confecții metalice prin tehnologii noi 

SC ELCRIS SRL 1.526.097,95 858.000,00 

34 
Modernizarea editurii „Gimnasium” pentru 
creşterea accesului la o carte de calitate 

SC GIMNASIUM SRL 792.124,40 634.010,00 

35 Înființare service auto Bolintin-Vale, Giurgiu S.C. AUTO SMART S.R.L. 1.625.474,17 858.000,00 

36 
Achizitie echipamente necesare desfasurarii 
activitatii de colectare si epurare ape uzate 

S.C. GOPIN COM S.R.L. 733.539,76 591.564,32 

37 Modernizare cabinet medical S.C. PULMO SANA S.R.L. 709.652,00 544.700,00 

38 

Investițiile permanente în echipamente 
moderne la Centrul Medical Prolife S.R.L. - 
cheia oferirii de servicii stomatologice la 
standarde europene 

S.C. CENTRUL MEDICAL PROLIFE 
S.R.L. 

961.818,40 775.660,00 

39 Partener pentru siguranța la drum S.C. ENGINE BODY S.R.L. 1.198.596,15 858.000,00 

40 
Creşterea competitivității SC Prepelita S.R.L. 
prin achiziționarea de noi utilaje performante 

S.C. PREPELITA S.R.L. 1.155.357,00 858.000,00 

41 
Îmbunătățirea calitatii serivicilor de asistență 
stomatologică furnizate de S.C. IULIADENT 
STOMATOLOGIE S.R.L. 

S.C. IULIADENT STOMATOLOGIE 
S.R.L. 

150.358,68 114.373,00 

42 
Linie tehnologică de fabricație piese din 
material plastic prin injecție 

S.C. THUGS S.R.L. 1.139.635,68 746.957,04 

43 Beton de calitate pentru construcții durabile S.C. RETON S.R.L. 1.205.913,90 858.000,00 

44 
Achiziție echipamente pentru SC GAMA 
CORPORATION S.R.L.  

S.C. GAMA CORPORATION S.R.L. 1.156.829,78 840.600,26 

45 
Dotarea şi echiparea cabinetului stomatologic 
medical Dental Blue 

S.C. MEDICAL DENTAL BLUE 
S.R.L. 

1.048.561,74 845.614,31 

46 
Modernizare cabinet stomatologic şi 
diversificare de activitate în domeniul medical 
– ANDODENT S.R.L. 

S.C ANDODENT S.R.L. 341.998,41 230.662,17 

47 
Dezvoltarea şi modernizarea activității de 
service auto prin achiziționarea de 
echipamente performante 

S.C. BEBEUS S.R.L. 1.130.969,45 751.607,06 
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48 
Dezvoltarea activității SC EVOLLO S.R.L. prin 
achiziția de noi echipamente şi tehnologii şi 
crearea de locuri de muncă 

S.C. EVOLLO S.R.L. 528.846,65 426.489,24 

49 
Modernizarea şi retehnologizarea activității de 
construcții 

S.C.HIDRO OLT S.R.L. 844.474,72 681.028,00 

50 
Investiție în echipamente de producție audio-
video 

S.C. PROTON PRODUCTION 
S.R.L. 

664.534,60 535.915,00 

51 
Diversificarea producției în cadrul S.C. 
ROOTSOFT SOLUTIONS S.R.L. prin achiziție 
linie de fabricat ambalaje din carton 

S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS 
S.R.L. 

1.117.321,53 858.000,00 

52 
Achiziție de utilaje pentru activitatea de 
reciclare deşeuri 

S.C. INDECO GRUP S.R.L. 1.478.647,12 837.591,79 

53 
Dezvoltarea activității desfăşurate de către 
S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L., 
prin achiziționarea de echipamente 

S.C. BROADCAST MEDIA 
ENTERPRISES S.R.L. 

972.308,25 784.119,55 

54 
Modernizare şi extindere cabinet stomatologic 
- SC CHARMADENTAL Enăchescu SNC 

S.C. CHARMADENTAL 
ENĂCHESCU S.N.C. 

171.589,90 136.048,13 

55 
Construirea şi dotarea unui service pentru roți 
competitiv de autoturisme şi autoutilitare 

S.C. AUTO LENIED A.N.M S.R.L. 
Câmpulung Muscel 

1.057.755,96 770.884,00 

56 Dotare laborator tehnică dentară S.C. ARTES-DENT S.R.L. 976.094,32 787.172,84 

57 

Dezvoltarea activității microîntreprinderii 
EUROZONE COM S.R.L. în domeniul reparațiilor 
utilajelor pentru construcții, agricultură, 
minerit şi logistică 

S.C. EURO ZONE COM S.R.L. 1.455.420,46 858.000,00 

58 
Dezvoltarea capacității de producție şi 
execuție lucrări 

S.C. EURO-AUDIT SERVICE  
S.R.L. 

1.090.673,56 858.000,00 

59 Dezvoltarea activității de construcții S.C. ANIV TRADE S.R.L. 1.057.653,11 817.924,63 

60 
Achiziție echipamente şi utilaje pentru lucrări 
de instalații sanitare şi de încalzire 

S.C. PLUS MOBILE S.R.L. 1.080.833,60 858.000,00 

61 

Dezvoltarea microîntreprinderii SC REAL 
EXPERT ADVERTISING SRL, prin achiziția de 
echipamente performante pentru producția de 
mobilier specializat pentru magazine 

S.C. REAL EXPERT ADVERTISING 
S.R.L. 

1.089.792,70 858.000,00 

62 

Creşterea competitivității microîntreprinderii 
S.C. AXDROM S.R.L. prin dezvoltarea activității 
principale în domeniul lucrărilor de construcții 
a drumurilor 

S.C. AXDROM S.R.L. 1.153.372,66 858.000,00 

63 

Dezvoltarea microîntreprinderii RAV 
CONTRACTOR S.R.L., prin achiziția de 
echipamente performante pentru producția de 
mobilier specializat pentru magazine 

S.C. RAV CONTRACTOR S.R.L. 1.089.831,15 858.000,00 

64 Dotarea firmei cu echipamente performante S.C. PERLA PREPELIX S.R.L. 192.762,03 104.734,00 

65 
Dezvoltarea microîntreprinderii S.C. SINCO SP 
S.R.L., prin investiții în pensiunea turistică 
ROSEMARIE 

S.C. SINCO SP S.R.L. 1.057.381,48 849.057,00 

66 Dotare cabinet stomatologie 
S.C. STOMATOLOGIE DR TANASE 

JEAN S.R.L. 
386.137,85 309.498,26 

67 
Modernizarea microintreprinderii SC ANTORA 
TRANS S.R.L. prin extinderea activitatilor de 
productie 

S.C. ANTORA TRANS S.R.L. 1.055.092,83 429.000,00 

68 
Dezvoltarea afacerii S.C. NEOS INVEST S.R.L. 
prin infiintarea unei capacitati de productie a 
mobilei 

S.C. NEOS INVEST S.R.L. 1.065.218,90 858.000,00 

69 

Diversificarea activitatii microintreprinderii 
Bridge Europe Consulting S.R.L. in domeniul 
lucrarilor de pregatire a terenului pentru 
constructii 

S.C. Bridge Europe Consulting 
S.R.L. 

973.445,14 785.036,40 

70 
Dezvoltarea SC DANI INTERNATIONAL S.R.L.  
prin achizitia de utilaje performante 

S.C. DANI INTERNATIONAL S.R.L. 1.058.978,35 852.000,00 

71 
Modernizarea activitatii la S.C. GENERAL 
INVEST S.R.L. prin achizitia de utilaje 

S.C. General Invest S.R.L. 1.087.678,40 858.000,00 

72 Achizitie utilaj la S.C. SMART TRADING S.R.L. S.C. SMART TRADING S.R.L. 1.218.078,81 853.080,00 

73 
Achizitie masina de tipar pentru S.C. 
INFOALIMENT S.R.L. 

S.C. INFOALIMENT S.R.L. 1.158.312,03 853.080,00 

74 
Achiziție echipamente pentru S.C. INDEXMEDIA 
S.R.L. 

S.C. INDEXMEDIA S.R.L. 1.030.396,67 762.688,80 

75 
Dezvoltarea activității de alimentație 
(catering) pentru evenimente în cadrul S.C. 
POWER FOREVER S.R.L. 

S.C. POWER FOREVER S.R.L. 1.052.079,24 845.831,00 

76 Achiziție echipamente tipografice S.C. DESIGN MEDIA S.R.L. 1.058.746,72 852.828,00 

77 
Dezvoltare S.C. ROWEB MEDIA PRODUCTION 
S.R.L. prin edificarea unui punct de lucru şi 
dotarea cu echipamente de ultimă generație 

S.C. ROWEB MEDIA PRODUCTION 
S.R.L. 

1.084.398,19 851.960,67 
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78 
Dezvoltarea durabilă a afacerii TERMOCENTER  
prin realizarea unui service auto modern, 
performant 

S.C. TERMOCENTER S.R.L. 263.057,87 212.143,44 

79 

Dezvoltarea S.C. ELITECOM S.R.L. prin 
achiziționarea de echipamente şi utilaje 
performante în vederea realizării de 
construcții şi lucrări de construcții ale 
proiectelor utilitare pentru electricitate 

S.C. ELITECOM S.R.L. 1.112.379,20 846.880,00 

80 Centru IT- Service hardware şi software S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. 1.102.094,20 820.504,00 

81 
Tehnologii moderne în cadrul tipografiei 
ANTET-TIPOCOM 

S.C. ANTET-TIPOCOM S.R.L. 1.059.952,00 854.800,00 

82 Instalatorul european S.C. ALICSTAL HIDRO S.R.L. 539.488,72 435.071,55 

83 
Modernizarea activiățtii S.C. 2D BARCODE 
SOLUTIONS S.R.L. in Pitesti 

S.C. 2D BARCODE SOLUTIONS 
S.R.L. 

1.063.162,36 853.080,00 

84 Înființare centru medical ORTOGYN OANA S.C. ORTOGYN OANA S.R.L. 1.084.540,49 843.326,35 

85 
Achizitie de utilaje pentru SC Metalplast 
Prodinvest S.R.L. 

S.C. METALPLAST PRODINVEST 
S.R.L. 

1.221.544,05 853.075,73 

86 
Creşterea competitivității SC BRILLIANTIS 
GROUP 2003 S.R.L. prin achiziția de 
echipamente tehnologice performante 

S.C. BRILLIANTIS GROUP 2003 
S.R.L. 

201.823,64 161.696,00 

87 
Dezvoltarea infrastructurii logistice prin 
achiziționarea de utilaje destinate activității 
de construcții 

S.C. CONSUL PRESTCOM TRANS 
S.R.L. 

1.074.009,72 853.000,00 

88 Dezvoltarea activităților de asistență medicală S.C. RYTMOMED S.R.L. 1.050.010,44 838.902,04 

89 Atelier de debitat buşteni şi prelucrat lemn S.C. FISCHER IMPEX S.R.L. 1.941.143,48 858.000,00 

90 
Dezvoltarea activității S.C. TOMEXIM PRO 
S.R.L. prin achiziția de noi echipamente şi 
tehnologii şi crearea de locuri de muncă 

S.C. TOMEXIM PRO S.R.L. 523.493,28 422.172,00 

91 
Extindere service auto cu hală tinichigerie - 
vopsitorie 

S.C. PROFESIONAL SERVICE 
S.R.L. 

1.057.820,32 853.080,90 

92 
Construcție hală de producție şi achiziție 
utilaje performante pentru producție mobilier 

S.C. KOALA DESIGN S.R.L. 1.082.822,31 858.000,00 

93 Pensiunea Un băiat şi o fată S.C. ALEX&THEO PARTY S.R.L. 989.594,11 790.379,77 

TOTAL  - lei - 63.719.486,67 45.041.432,06 
  

CCoonnttrraacctt  ddee  ffiinnaannțțaarree  rreezziilliiaatt  
 

 
AXA PRIORITARĂ 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului  
Domeniul major de intervenție 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, 10 contracte de finanțare au fost semnate, două 
proiecte se află în etapa precontractuală, iar 13 proiecte se află în rezervă. Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,53 milioane de euro. 
  

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennțțiiee  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 stațiunea 
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 Sfinții 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, jud. 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, județul Dâmbovița 

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 
Județul Giurgiu şi Mânăstirea 

Comana 
30.402.000,96 23.279.300,86 
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8 

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

Consiliul Județean Dâmbovița 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, județul Călăraşi  

Parohia Negoieşti 10.593.303,72 5.668.650,68 

10 
Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului 
Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de 
agrement Complex Parc Kretzulescu 

Municipiul Câmpulung 64.303.285,42 46.201.870,40 

TOTAL  - lei - 175.048.390,77 130.555.151,48 
 
 

Domeniul major de intervenție 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  ccoonnddiițțiiiillee  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  iinntteerrvveennțțiiee  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, patru proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară, cinci se află în etapa precontractuală, două proiecte au fost retrase, unul se află în rezervă, iar pentru şapte 
proiecte s-au semnat contractele de finanțare. Proiectele aflate în diferite stadii de evaluare şi contractele semnate au o 
valoare totală a asistenței 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 stațiunea 
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. Dâmbovița 

 
14.188.605,53 

 
7.752.171,45 

4 
Modernizarea infrastructurii şi creşterea calității 
serviciilor turistice în stațiunea Buşteni 

Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

 
5 

Extindere Pensiune Marald, amenajare parcare, 
branşamente utilități, ziduri de sprijin, 
împrejmuire teren în stațiunea Sinaia, jud. 
Prahova 

SC ALPA SRL, Sinaia, jud. 
Prahova 

4.499.257,58 2.251.175,29 

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

7 
Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa - reabilitare 
şi modernizare drumuri de interes local în 
stațiunea turistică Pucioasa 

Oraşul Pucioasa 37.403.999,12 29.408.694,25 

TOTAL  - lei - 155.637.482,86 69.313.796,68 

 
Domeniul major de intervenție 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 național. Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI 
5.3 al POR: Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate 
de Organism Intermediar, tel.: 0372 144 003, 0372/144.004, e-mail: georgiana.florescu@mturism.ro, site www.inforegio.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 responsabilități delegate pentru implementarea 
acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Ser-
viciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro. 

mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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PPrrooiieeccttee  eeuurrooppeennee  ddee  ppeessttee  1144  mmiilliiooaannee    

ddee  eeuurroo  llaa  CCuurrtteeaa  ddee  AArrggeeşş  
  

Municipiul Curtea de Argeş va primi finanţare 
europeană în valoare de 14 milioane de euro. Este 
vorba de mai multe proiecte privind infrastructura 
rutieră, înfiinţarea unui centru pentru pensionari, bă-
trâni şi persoane cu dizabilităţi şi introducerea de ca-
mere de supraveghere în anumite locuri, pentru a 
creşte gradul de siguranţă a cetăţenilor.  

Una dintre investiţii se referă la implemen-
tarea unui sistem de supraveghere video în locaţii pu-
blice precum intersecţii, străzi, parcuri, perimetrul şco-
lilor, grădiniţelor şi alte instituţii de interes public. Pen-
tru acest sistem se vor cheltui 2 milioane de lei, durata 
de implementare fiind de 14 luni. Un alt segment im-
portant, parte a aceluiaşi proiect, este legat de infra-
structură. Cea mai mare sumă din proiect va fi cheltui-
tă pentru acest segment de infrastructură. 47 de mili-
oane de lei urmează să fie cheltuiţi pentru străzi, in-
tersecţii şi marcaje rutiere, în următorii trei ani. 

Pentru aproape şase milioane de lei, municipali-
tatea intenţionează să reabiliteze mai multe clădiri de-
teriorate şi să le transforme în centre de recreere pen-
tru pensionari şi a unui centru de zi pentru persoa-
nele cu dizabilităţi.                         (Loredana Dascălu) 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////zziiaarroobbiieeccttiivv..rroo//iinnddeexx..pphhpp//ccuurrtteeaa--ddee--aarrggeess//pprrooiieeccttee--eeuurrooppeennee--

ddee--ppeessttee--1144--mmiilliiooaannee--eeuurroo..hhttmmll  

  

  ◊◊  
  

  

  

  AA  ffoosstt  iinnaauugguurraattăă  SSaallaa  PPoolliivvaalleennttăă  ddiinn  CCăăllăărraaşşii  
  

Sala Polivalentă din Călăraşi a fost inaugurată 
în data de 8 septembrie. Sala polivalentă, a cărei 

construire a început în 
2006, este prima de a-
cest fel din Călăraşi şi va 
putea fi folosită atât pen-
tru practicarea unui nu-
măr mare de discipline 
sportive în cadrul unor 
competiţii sau şedinţe de 

pregătire şi antrenament, cât şi pentru desfăşurarea 
unor game variate de manifestări artistice. 

Capacitatea sălii este de 1.500 de locuri, iar în 
cazul competiţiilor de box, prin suplimentare cu 
scaune mobile, se poate ajunge la un număr de 2.500 
de locuri. Valoarea totală a investiţiei este de 
aproximativ 10 milioane de euro, din care 8 milioane 
de euro au fost obţinuţi din surse guvernamentale. 

 
 

 
Cu ocazia inaugurării, în sala de sport a fost 

organizat un meci internaţional amical de handbal, 
între echipele campioane ale României şi Serbiei – 
Oltchim Râmnicu Vâlcea şi RK Zajecar. 

Sala Polivalentă a fost arhiplină în prima zi în 
care a fost deschisă publicului. Peste 1.500 de călără-
şeni au fost prezenţi la mult aşteptata inaugurare.  

                  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..ddiinnccaallaarraassii..rroo  

◊◊  

  
  

PPrriimmuull  CCoommpplleexx  ttuurriissttiicc  ddee  nnaattaaţţiiee  ddiinn  

ssuudduull  RRoommâânniieeii  ssee  ccoonnssttrruuiieeşşttee  llaa  TTâârrggoovviişşttee  
 

Administraţia locală a demarat procedurile pen-
tru a contracta un împrumut de 46 de milioane de lei 
pentru a asigura cofinanţarea proiectului ce vizează 
construirea primului complex turistic de nataţie din Ro-
mânia. Complexul va cuprinde ştrand, plajă amenaja-
tă, bazine pentru înot şi tobogane cu apă, bazin olim-
pic acoperit, terenuri de tenis, baschet şi minifotbal, dar 
şi locuri de joacă pentru copii. 

Complexul se va dezvolta pe structura fostei 
Baze de agrement „Crizantema” şi se va întinde pe 10 
ha. Contractul de finanţare a fost semnat încă din 
martie, însă investiţia nu a demarat întrucât primăria 
trebuie să vină cu o contribuţie de 46 milioane de lei. 

Conform hotărârii consilierilor locali, banii vor 
fi împrumutaţi, ceea ce a generat necesitatea unei pe-
rioade de culegere a ofertelor de finanţare şi alegerea 
celei mai rentabile, care s-a încheiat de curând cu sta-
bilirea detaliilor cu banca finanţatoare. Durata de cre-
ditare va fi de 13 ani, cu o perioadă de graţie de trei 
ani. Uniunea Europeană va veni în acest proiect cu 10 
milioane de euro fonduri nerambursabile.  

  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ttaarrggoovviissttee//PPrriimmuull__CCoommpplleexx__ttuurriissttiicc__ddee__nnaattaa--

ttiiee__ddiinn__ssuudduull__RRoommaanniieeii__ssee__ccoonnssttrruuiieessttee__llaa__TTaarrggoovviissttee__00__554499554455338844..hhttmmll  
  

◊◊  
      

  

CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeţţeeaann  GGiiuurrggiiuu  ssee  aassoocciiaazzăă  

ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  uunnuuii  ppaarrcc  ffoottoovvoollttaaiicc  şşii  aa  

uunneeii  ffeerrmmee  bbiioo  
 

Consilierii judeţeni au aprobat, în şedinţa ex-
traordinară de vineri, asocierea CJ Giurgiu cu o socie-
tate comercială în vederea realizării unui parc fotovol-
taic, o fermă agricolă bio şi o centrală solaro-electrică. 

„Consiliul judeţean dispune de teren, motiv pen-
tru care încercăm acest gen de proiect, iar firma cu 
care ne asociem ne va ajuta cel puţin în realizarea de 
investiţii şi locuri de muncă pentru judeţul Giurgiu,   
 

III NNN FFF OOO JJJ UUU DDD EEEŢŢŢEEE    
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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condiţie esenţială pentru creşterea economică”, a 
declarat preşedintele CJ Giurgiu, Dumitru Beianu. 

CJ Giurgiu va pune la dispoziţie un teren de 
aproximativ 300 ha, iar asociatul acestuia va investi 
fondurile necesare construcţiei unui parc fotovoltaic cu 
o putere instalată de 80 MW, investiţia de aproximativ 
300 mil. EUR urmând să fie realizată pe o perioadă de 
trei ani. Totodată, va fi realizată în asociere o fermă 
agricolă în localitatea Gostinu, pe o suprafaţă de 60 
ha, şi o centrală solaro-electrică.  
  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3377445588  

  

◊◊  
  
  

CCoonnggrreessuull  AAIIMMAA  aa  rreeuunniitt,,  llaa  SSlloobboozziiaa,,  

ssppeecciiaalliişşttii  ddiinn  1133  ţţăărrii  
  

Cel de-al XVI-lea Congres al Asociaţiei Inter-
naţionale a Muzeelor de Agricultură (AIMA), cu tema 
„Pâinea şi Vinul – corespondenţe istorice, etnologice, 
tehnologice şi culturale”, a avut loc în perioada 5 – 10 
septembrie, la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Per-
lea” din Slobozia, şi a reunit specialişti din 13 ţări. 

Programul Congresului a cuprins comunicări 
ştiinţifice, conferinţe tematice, filme documentare, ate-
liere demonstrative, work-shop-uri, vizite la muzee, ex-
poziţii tematice, la rezervaţii arheologice, podgorii-
crame, mănăstiri, biserici-monument, brutării, rezerva-
ţii ale biosferei, ferme agricole şi de asemenea s-au 
susţinut spectacole folclorice. 
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MMooddeerrnniizzăărrii  ccuu  ffoonndduurrii  eeuurrooppeennee..  

FFiinnaannţţaarree  ppeennttrruu  CCeennttrruull  MMiisslleeaa  
  

Fonduri europene pentru Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Socială pentru Persoanele Adulte cu Handi-
cap Mislea! Contractul are o valoare totală de peste 
3,5 milioane de lei, din care peste 2,4 milioane repre-
zintă valoarea eligibilă a proiectului. 
 

De curând, la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Socială pentru Persoa-
nele Adulte cu Handi-
cap a avut loc confe-
rinţa de lansare a unui 
proiect finanţat din Pro-
gramul Operaţional Re-
gional. „Este o investi-
ţie importantă pentru 
această unitate, având 

în vedere numărul mare de beneficiari care există în 
această instituţie de asistenţă socială. Este o investiţie 
importantă şi din punct de vedere financiar, ce va per-
mite realizarea unor lucrări de reabilitare şi modernizare 

pe care noi singuri, ca instituţie, nu le-am fi putut suporta 
din fondul de investiţii pe care îl avem aprobat anual”, 
a declarat directorul executiv al DGASPC Prahova.  

Pe lista obiectivelor de investiţii figurează rea-
lizarea unui sistem unitar de alimentare cu apă, redi-
mensionarea staţiei hidrofor şi pompare, precum şi re-
amenajarea căilor de acces şi refacerea finisajelor in-
terioare. Durata de implementare a proiectului este de 
14 luni. Valoarea totală a contractului este de peste 
3,5 milioane de lei, din care peste 2,4 milioane repre-
zintă valoarea eligibilă. Centrul de la Mislea are o 
capacitate de 169 de locuri şi este o unitate de tip 
rezidenţial.                                         (Roxana Tănase)    
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CCoolleeccţţiioonnaarriiii  ppăăssttrreeaazzăă  vviiii  iissttoorriiaa    

şşii  ccuullttuurraa  jjuuddeeţţuulluuii  TTeelleeoorrmmaann  
  

Galaction Stângă, epsicopul Alexandriei şi Te-
leormanului, este preşe-
dintele Secţiei Alexan-
dria a Societăţii Numis-
matice Române şi vice-
preşedintele Organiza-
ţiei naţionale. Asociaţia 
Filateliştilor din Teleor-
man este înfiinţată în data de 13 mai 1969, iar Secţia 
Alexandria a Societăţii Numismatice Române în mai 
1998. 

Cele două cluburi de colecţionari se întâlnesc 
o dată pe săptămână la Episcopia Alexandriei şi Te-
leormanului. Activitatea de bază a filateliştilor şi numis-
maţilor este schimbul de piese, a dublurilor şi a infor-
maţiilor legate de anumite obiecte, pe care le-au aflat 
de la ultima întâlnire. Indiferent de ocupaţia de bază, 
fiecare dintre ei este pasionat de ambele domenii, pen-
tru că au în comun dragostea pentru istoria şi pentru 
cultura românească.  
 

Iniţiative culturale  
Cluburile au marcat anumite evenimente şi 

aniversări, legate de istoria şi cultura judeţului Teleor-
man. Acum doi ani, filateliştii au tipărit un plic cu 
filosoful reprezentativ al judeţului, Constantin Noica. În 
domeniul numismaticii au bătut medalii ce reprezen-
tau figuri ale culturii şi istoriei din Teleorman, inclusiv 
cu Noica. Vara aceasta, cu ocazia împlinirii a 150 de 
ani de la nașterea renumitei soprane Hariclea Dar-
clee, care a copilărit în Turnu Măgurele, numismaţii au 
realizat un proiect care s-a concretizat prin emiterea 
unei medalii aniversare la Monetăria Statului. Colec-
ţionarii consideră iniţiativa lor un semn de admiraţie 
faţă de cea care a fost numită „Vocea de Aur a Ro-
mâniei”.                                               (Sebastian Faur) 
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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 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 IALOMIŢA 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, Piaţa 
Revoluţiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa 
Tel./fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@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 ee nn ţţ ii aa   ppee nntt rruu   DD eezz vvoo ll tt aa rree   RR eegg iioo nnaa llăă   SS uudd   MM uunntt eenn ii aa   

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunn iiccaarree 
  

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
Diana NEAGU   
Cristina RADU  

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: 12 septembrie 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.  
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