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Întrunirea membrilor 
 Comisiei de Dialog Social  

 

– 20 aprilie, Călăraşi - 
 

 

În data de 20 aprilie a.c., Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
participat la întrunirea membrilor Comisiei de 
Dialog Social, ce s-a desfăşurat în sala de şe-
dinţe a Instituţiei Prefectului judeţul Călă-
raşi, începând cu ora 10:00. 

 

În cadrul acestei şedinţe s-au purtat 
discuţii despre principalii indicatori socio-e-
conomici ce reflectă starea judeţului din anul 
2010, precum şi despre Ordinul comun al mi-
nistrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Na-
ţionale de Asigurări de Sănătate pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare a 
Contractului-cadru privind condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anul 
2010. 
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Europa (este) pentru cetăţeni! 
 

 

Instituţia Prefectului judeţul Prahova a 
organizat în data de 18 aprilie, în colaborare 
cu Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Do-
meniul Culturii şi Punctul Europa pentru ce-
tăţeni, sesiunea de informare/prezentare a 

IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   
SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   
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Programului „Europa pentru cetăţeni” al Uniu-
nii Europene. 

Punctul Europa pentru cetăţeni (PEC) 
funcţionează în cadrul Centrului de Cercetare 
şi Consultanţă în Domeniul Culturii şi este 
structura naţională de coordonare în vederea 
difuzării în România a informaţiilor referitoare 
la programul „Europa pentru cetăţeni” al Uni-
unii Europene. La lucrările sesiunii de prezen-
tare a participat şi prefectul judeţului Pra-
hova, domnul Adrian-Florin Dobre. 

Sesiunea a fost susţinută de doamna 
Gabriela Nicolau, consultant în cadrul Punc-
tului Europa pentru cetăţeni. Subiectele ce au 
fost prezentate sunt: Reglementări finan-
ciare/Aplicarea Programului; Conceptul de în-
frăţire între oraşe; Completarea formularului 
de cerere. Reprezentanţi ai primăriilor Mizil şi 
Filipeştii de Pădure, care au derulat în trecut 
proiecte în cadrul acestui program, au prezen-
tat experienţele avute şi au oferit informaţii 
relevante despre oportunităţile oferite.   

 

Acest program sprijină o gamă largă de 
activităţi şi organizaţii care promovează cetă-
ţenia europeană activă. Bugetul total al pro-
gramului pentru ciclul financiar 2007 - 2013 
este de 215 milioane de euro. 
 

Care sunt acţiunile Programului? 
 

Acţiunea 1 - Cetăţeni activi pentru Europa 
susţine activităţile ce implică sau promovează 
schimburile directe între cetăţenii europeni, 
prin participarea acestora în cadrul acţiunilor 
de înfrăţire a oraşelor şi prin încurajarea legă-
turilor şi cooperării între oraşe înfrăţite; 
 

Acţiunea 2 - Societatea civilă activă în 
Europa se adresează organizaţiilor societăţii 
civile şi instituţiilor de cercetare care vor 
primi fie un sprijin structural pe baza progra-
mului lor de lucru, fie un sprijin pentru pro-
iectele transnaţionale; 
 

 

Acţiunea 3 - Împreună pentru Europa este 
îndreptată înspre aprofundarea conceptului de 
cetăţenie activă europeană şi promovarea în-
ţelegerii sale în întreaga Europă, contribuind 
astfel la apropierea Europei de cetăţenii săi, 
prin trei seturi de măsuri: evenimente de ma-
re vizibilitate, studii şi instrumente de infor-
mare şi difuzare; 
 

Acţiunea 4 - Memoria europeană activă are 
drept scop păstrarea celor mai importante si-
turi şi arhive asociate cu deportările şi come-
morarea victimelor nazismului şi comunismului. 
 

Ţări eligibile: cele 27 de ţări membre ale UE, 
precum şi Croaţia, Macedonia şi Albania. 
 

Aplicanţi eligibili: 
• Autorităţile şi organizaţiile locale; 
• Grupuri cetăţeneşti; 
• Organizaţiile societăţii civile; 
• ONG; 
• Organizaţii sindicale ale lucrătorilor; 
• Instituţii de învăţământ; 
• Organizaţii active în munca de voluntariat; 
• Organizaţii active de sportivi amatori. 
 

Temele prioritare ale Programului: 
 

• Viitorul Uniunii Europene şi valorile sale de 
bază; 
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• Cetăţenia activă europeană: participarea 
şi democraţia în Europa; 
• Dialogul intercultural; 
• Bunăstarea oamenilor din Europa, gradul de 

ocupare a forţei de muncă, coeziunea socială 
şi dezvoltarea durabilă; 
• Impactul politicilor UE asupra societăţilor. 

 

 Pentru mai multe informaţii puteţi contacta 
Punctul Europa pentru cetăţeni, care funcţionează 
în cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în 
Domeniul Culturii: str. Barbu Delavrancea, nr. 57, 
et. 1, sector 1, Bucureşti, tel./fax: 021/316.60.60, 
e-mail: info@europapentrucetateni.eo, website: 
www.europapentrucetateni.eu.  

 
 

   

Săptămâna Naţională a Voluntariatului! 
 

 

Asociaţia Viitorul Tinerilor va organiza 
în perioada 9 – 15 mai Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului.  

Anul acesta se poartă voluntariatul! Pro 
Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Vo-
luntariat, în parteneriat cu RNCV – Reţeaua 
Naţională a Centrelor de Voluntariat şi VOLUM 
– Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvol-
tarea Voluntariatului în România anunţă cea 
de-a zecea ediţie a evenimentului care reu-
neşte într-o săptămână din fiecare an un por-
tofoliu de sute de activităţi diverse de vo-
luntariat, în numeroase comunităţi din ţară: 

SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI.  
SNV „va defila” în perioada 9 - 15 mai 

2011 în toate comunităţile unde există organi-
zaţii care implică voluntari, centre de volun-
tariat şi oameni cu iniţiative. 

SNV 2011 se derulează cu sprijinul fi-
nanciar al CEE Trust şi face parte din Planul 
Naţional de Acţiune al României pentru imple-
mentarea Anului European al Voluntariatului 
2011. 

Ca în fiecare an, colecţia SNV 2011 cu-
prinde acţiuni de voluntariat pentru: protecţia 
mediului şi animalelor, sprijinirea celor deza-
vantajaţi, apărarea drepturilor omului, înfru-
museţarea şi dezvoltarea comunităţii, promo-
varea valorilor culturale, sport şi stil de viaţă 
sănătos, educaţie şi multe altele! 

SNV este un eveniment naţional anual 
menit să mobilizeze mai multe organizaţii şi 
cât mai mulţi voluntari care să contribuie la 
dezvoltarea comunităţilor lor şi să atragă spri-
jinul celorlalţi pentru activitatea voluntarilor 
şi recunoaşterea meritelor acestora. Eveni-
mentul este iniţiat şi coordonat de către Pro 
Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Vo-
luntariat începând cu anul 2002 şi implemen-
tat în colaborare cu Reteaua Naţională a Cen-
trelor de Voluntariat şi alţi parteneri locali ai 
SNV. 
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Fermierii pot primi ajutoare  
de până la 15.000 de euro de la CE 

 

 

Schema este accesibilă tuturor fermie-
rilor din toate subsectoarele producţiei agri-
cole primare, cu condiţia ca aceştia să nu fi 
fost deja în dificultate la 1 iulie 2008, înainte 
de începerea crizei economice, şi este limita-
tă în timp până la 31 decembrie 2011. 

Comisia Europeană a autorizat săptă-
mâna trecută o schemă de ajutoare de stat cu 
un buget de 1,3 miliarde de lei (circa 304 
milioane de euro), pentru sprijinirea fermieri-
lor din România care întâmpină dificultăţi din 
cauza crizei economice, prin subvenţii de până 
la 15.000 de euro. 

mailto:info@europapentrucetateni.eo�
http://www.europapentrucetateni.eu/�
http://www.voluntariat.ro/aev_romania.htm�
http://www.voluntariat.ro/aev_romania.htm�
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Ajutoarele din cadrul schemei pot fi 
acordate până 
la 31 decembrie 
2011 şi vor lua 
forma unor sub-
venţii directe. 
Schema face par-
te din Cadrul 
temporar pen-
tru măsuri de a-
jutoare de stat 
destinate să spri-

jine accesul la finanţare în contextul crizei fi-
nanciare şi economice actuale, adoptat de 
Comisie în decembrie 2010, pentru a permite 
statelor membre să acorde ajutoare în sumă 
limitată producătorilor agricoli primari. 

Schema este accesibilă tuturor fermie-
rilor din toate subsectoarele producţiei agri-
cole primare, cu condiţia ca aceştia să nu fi 
fost deja în dificultate la 1 iulie 2008, înainte 
de începerea crizei economice, şi este limita-
tă în timp până la 31 decembrie 2011. Se vor 
oferi ajutoare sub formă de subvenţii directe, 
în sumă de până la 15.000 de euro pe fermier, 
calculate pe baza unor parametri tehnici, pre-
cum suma pe hectar şi unitate animal viu. 

Comisia a autorizat deja în februarie, 
ca parte a Cadrului temporar de criză, o sche-
mă de credite subvenţionate pentru fermieri, 
cu un buget de 120 milioane de lei. 

 

Mai multe detalii despre schema de 
ajutoare de stat puteţi afla accesând următoarea 
adresă: http://www.realitatea.net/fermierii-ro-
mani-pot-primi-ajutpare-de-pana-la-15-000-de-
euro-de-la-ce_827037.html. 
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În atenţia beneficiarilor de foduri Regio - 
condiţii plată prefinanţare 

 
 

În data de 4 aprilie a fost publicat în 
Monitorul Oficial, Ordinul MFP nr. 1825/2011, 
ce prevede la art. 1, pct. 2 (subpunct 1, 
indice 4) următoarele: 

„următoarele tranşe de prefinanţare 
pot fi acordate beneficiarului numai după 
autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare 

de minim 40% din valoarea tranşei anterioare 
de prefinanţare”. 

Astfel, prefinanţarea tranşa a II-a poate 
fi acordată beneficiarilor numai după autoriza-
rea cheltuielilor efectuate în valoare de mini-
mum 40% din valoarea tranşei I de prefinan-
ţare. 

În acest context, plăţile aferente cere-
rilor de prefinanţare tranşa a II-a vor fi suspen-
date până la îndeplinirea condiţiilor prevă-
zute de actul normativ menţionat mai sus. 

 

Această notificare ce vizează beneficiarii 
de fonduri Regio poate fi consultată şi pe web-
site-urile Agenţiei: www.adrmuntenia.ro şi http://re-
gio.adrmuntenia.ro/. 

 
 
 
   

Au fost aprobaţi noi indicatori  
tehnico-economici pentru lucrări  

de drumuri în cadrul PNDI 
 

  

Guvernul a aprobat în şedinţa din data 
de 20 aprilie noi indicatori tehnico-economici 
pentru lucrări de drumuri în cadrul proiectului 
prioritar „10.000 km drumuri judeţene şi de 
interes local” din Programul Naţional de Dez-
voltare a Infrastructurii. Obiectivele de inves-
tiţii sunt situate în judeţele Timiş, Bistriţa-Nă-
săud, Satu Mare, Sălaj, Arad, Sibiu, Braşov, Ia-
lomiţa, Ilfov, Vâlcea şi Gorj.  

În judeţul Ialomiţa vor fi realizate urmă-
toarele investiţii: 

1. Modernizare drum judeţean DJ 313 
km 22+607- km 35+087 limita Judeţ Călă-
raşi - Axintele, jud. Ialomiţa;  

2. Modernizare drum judeţean DJ 201 
km 19+800- km 36+430 Axintele - DJ 201B, 
jud. Ialomiţa 
 

Pe lângă tronsoanele de drum sus-menţio-
nate, în PNDI – proiect prioritar „10.000 km 
drumuri judeţene şi de interes local” vor fi in-
cluse şi alte drumuri, pentru fiecare dintre 
judeţele specificate în cele de mai sus. 
Indicatorii tehnico-economici aprobaţi au o 
valoare totală de 1.585.721 mii de lei. 

 

Mai multe detalii despre acest subiect 
puteţi afla accesând următoarea adresă: http: 
//www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/a
u-fost-aprobati-noi-indicatori-tehnico-economici-
pentru-lucrari-de-drumuri-in-cadrul-pndi-2693. 

http://www.adrmuntenia.ro/�
http://www.epitesti.ro/images/stories/agricultura_01130400.jpg�


 
 

5 
 

 

SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  26 APRILIE 2011 – 
 

 
 

Până în data de 26 aprilie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 865 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 124 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 
1.490.154.585,45 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 cinci cereri de 
finanţare, din care: o cerere de finanţare se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, două 
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 25,90 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. 
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Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 
 
1 

Sistem pentru Managementul Iluminatului Public în 
Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 

 
24.125.963,20 

 
19.100.295,42 

2 
 

Sistem pentru Managementul Traficului Rutier în 
Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 

 
9.499.324,57 

 
7.523.346,47 

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

Municipiul 
Alexandria 

 
3.521.304,71 

 
2.735.271,48 

4 Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în municipiul 
Curtea de Argeş 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
47.649.554,76 

 
37.196.083,26  

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

**NNoottăă::  TTooaattee  cceellee  1100  pprrooiieeccttee  rreessppiinnssee  şşii  pprrooiieeccttuull  rreettrraass  ddee  aapplliiccaanntt  aauu  ffoosstt  uulltteerriioorr  rreeddeeppuussee,,  ffiiiinndd  îînn  pprreezzeenntt  ffiiee  îînn  ddiiffeerriittee  
eettaappee  aallee  pprroocceessuulluuii  ddee  eevvaalluuaarree,,  sseelleeccţţiiee  şşii  ccoonnttrraaccttaarree,,  ffiiee  sseemmnnâânndduu--ssee  ddeejjaa  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannţţaarree..  

: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 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, nouă proiecte sunt în rezervă, un proiect este în precontractare, iar pentru 17 s-au semnat contractele de 
finanţare. 
 

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 
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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 
Judeţul Prahova 
şi UAT Judeţul 
Dâmboviţa 

45.802.088,03 37.647.805,82 

 
11 

Modernizarea DJ 703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleţ – 
Brădetu – Poienile Vâlsanului, în vederea îmbunătăţirii 
şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 – 
53+600, L=24,778 km 

Judeţul Argeş 46.020.473,81 37.926.152,00 

 
12 

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

Judeţul Călăraşi 44.944.350,96 36.974.362,74 

 
13 Modernizare Calea Daciei Consiliul Local 

Câmpina 25.477.127,02 20.308.570,08 

 
14 

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean 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 

TOTAL  - lei - 888.584.559,22 716.917.663,88 
 
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..  
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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 
 
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. 

 



 
 

9 
 

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 31 de contracte de finanţare sunt semnate, 64 
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 

TOTAL  - lei - 205.737.016,68 157.820.251,44 

 
 

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 aplicanţi, patru proiecte au fost respinse, două 
contracte de finanţare au fost semnate, două proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, nouă 
proiecte 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 
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2 

Lucrări de modernizare a 
infrastructurii la SC Moreni Parc 
Industrial SA 

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

50.403.568,50 
 

17.872.914,63 
 

TOTAL  - lei - 65.781.098,49 26.379.861,63 
 
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. 
 

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: 32 de proiecte au 
fost respinse, iar 16 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate 17 contracte, 87 de 
proiecte se află în etapa de contractare, 186 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 128 de 
proiecte sunt în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 73,35 milioane 
de euro, din care 22,63 mil. 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.  
 

Nr.  
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

 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 



 
 

12 
 

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" - Impreuna crestem mai 
frumosi 

SC Project Construct SRL 1.108.542,95 798.302,88 

16 Dezvoltare activitate de inscriptionare 
prin printare, tampografie, sergrafie si 
gravura 

SC Direct & Partners SRL 909.870,07 733.766,18 

17 Achizitia de aparatura medicala de 
diagnostic in clinica medicala Biaci Med 

SC BIACI MED SRL 1.457.109,74 840.000,00 

TOTAL  - lei - 19.442.190,47 12.715.095,87 
 
Axa prioritară 5

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

: Dezvoltarea şi promovarea turismului  
Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 mil. euro.  
Au fost depuse 30 de proiecte, din care cinci au fost respinse, opt contracte de finanţare au fost semnate, patru 
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. 
 

  

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

 
1 

Restaurarea şi punerea în valoare a 
Ansamblului Medieval al Fostei Mânăstiri 
Vărbila 

Parohia Vărbila, com. 
Iordăcheanu, jud. Prahova 

 
8.214.351,04 

 
6.656.946,88 

 
2 

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

 
3 

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

Parohia Apostolache, jud. 
Prahova 

12.926.435,20 9.386.998,60 

 
4 

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

Consiliul Local al Oraşului 
Topoloveni 

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 

TOTAL  - lei - 110.745.105,35 84.353.281,08 
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Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din 
FEDR este de 32,87 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..  
  

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. 

  

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

 Total Asistenţa 
nerambursabilă 

 
1 

Modernizare prin extindere şi transformare 
cabana Valea cu Peşti în complex turistic şi 
agrement 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:

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: 

 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. 
 

info.regio@adrmuntenia.ro. 

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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SSee  aassffaalltteeaazzăă  ddrruummuull  sspprree  VVooiinnaa  
  

Doar trei drumuri din judeţ se asfaltează în a-
ceastă perioadă de către 
Regia din cadrul Consiliu-
lui judeţean, din care două 
sunt finanţate din fonduri 
europene, de la Ministe-
rul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. Este vorba 

de tronsoanele Lereşti - Voina (19 km) şi Brăduleţ (22 
km), iar drumul de la Stâlpeni este tot în curs de 
asfaltare, însă pe bani de la CJ. În prezent se mai lu-
crează la reparaţiile asfaltice ale drumurilor Leordeni - 
Bogaţi, Piscani - Domneşti - Nucşoara, Ciupa - Răteşti 
şi Cicăneşti. De asemenea se mai fac marcaje rutiere 
şi balastări în judeţ.  
  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////zziiaarroobbiieeccttiivv..rroo//iinnddeexx..pphhpp//aaddmmiinniissttrraattiiee//ssee--aassffaalltteeaazzaa--ddrruummuull--
sspprree--vvooiinnaa..hhttmmll  

  

      ◊◊  
  
  

„„DDeezzvvoollttaarreeaa  zzoonneeii  ttuurriissttiiccee  bbrraaţţuull  BBoorrcceeaa””,,  
ppee  lliissttaa  pprrooiieecctteelloorr  pprriioorriittaarree  aallee  GGuuvveerrnnuulluuii  

  

În noiembrie 2010, ministrul turismului, doamna 
Elena Udrea, a efec-
tuat o vizită la Călă-
raşi, pentru a vedea 
stadiul lucrărilor la Sala 
Polivalentă. Cu această 
ocazie, ministrului Elena 
Udrea i-a fost prezen-
tat proiectul „Dezvol-
tarea zonei turistice 

braţul Borcea”. Solicitarea nu a rămas fără ecou, de-
oarece, prin HG nr. 320/23 martie 2011, au fost men-
ţionate proiectele prioritare pe acest an, printre ele a-
flându-se şi cel al Primăriei Călăraşi. 

Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Consi-
liul judeţean, proprietarul terenului de peste 20 ha (8,6 
ha în zona oraş şi 11,7 ha în zona insulară), pe care 
ar urma să fie dezvoltată construcţia, municipiul Călă-
raşi având doar 2 ha (în zona lacului de agrement şi 
către baza de kaiac-canoe). Rămâne însă o problemă: 
cea a cofinanţării, deoarece prin HG nr. 320/2011 se 
spune că administraţia locală va trebui să pună între 5 
şi 50% din valoarea totală a proiectului, ce se ridică la 
21 milioane de euro, adică va trebui să se vină cu o 
contribuţie minimă de 1,05 milioane de euro sau maxi-
mă de 10,5 milioane de euro.  
                        
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aannnnaammaarriiaaggoonncciiuummeeddiiaa..rroo//22001111//0044//ddeezzvvoollttaarreeaa--zzoonneeii--
ttuurriissttiiccee--bbrraattuull--bboorrcceeaa--ppee--lliissttaa--pprrooiieecctteelloorr--pprriioorriittaarree--aallee--gguuvveerrnnuulluuii//  

  

  

  3366  ddee  ppaarroohhiiii  aauu  pprriimmiitt    
ffiinnaannțțaarree  ddee  llaa  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeețțeeaann  DDââmmbboovviiţţaa  

  

Programul de asociere a Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa cu consiliile şi 
comunităţile locale din ju-
deţ a intrat într-o nouă fa-
ză, odată cu alocarea ce-
lei de-a VI-a tranșe de fi -
nanțare pentru bisericile 
dâmbovițene. În data de 
19 aprilie 2011 s-au sem-
nat documentele de finanţare pentru 36 de parohii din 
Dâmbovița, suma totală alocată de CJ Dâmboviţa la 
această tranșă fiind de aproximativ 700.000 de lei.  
Banii au fost acordați direct parohiilor, pentru realiza -
rea lucrărilor de reabilitare şi consolidare a lăcaşelor 
de cult. Lucrările, ce fac obiectul finanțării nerambur-
sabile asigurată de Consiliul județean, se vor efectua în 
baza unor proiecte întocmite de preoții parohi și au în 
vedere rezolvarea unor probleme punctuale din paro-
hiile respective.  

Printre parohiile beneficiare enumerăm: Paro-
hia Berivoieşti - oraş Fieni, Parohia Schela Mare - 
oraş Moreni, Parohia Răcari - oraş Răcari, Parohia 
Bărbuleţu - comuna Bărbuleţu, Parohia Socetu - co-
muna Bilciureşti, Parohia „Naşterea Maicii Domnului” - 
comuna Braniştea, Parohia Cămăraşu - comuna Bre-
zoaele, Parohia Cobiuţa - comuna Cobia, Parohia Co-
jasca - comuna Cojasca, Parohia Comişani - comuna 
Comişani, Parohia „Sf. Nicolae” - sat Bălteni, Parohia 
„Sf. Nicolae” Cătunu - comuna Corneşti, Parohia 
Dârza - comuna Crevedia,  Parohia „Sf. Nicolae” 
Dărmăneşti - comuna Dărmăneşti etc. 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////ddaammbboovviitteeaannuull..ccoomm//aa//44112266//dd%%CC33%%AA22mmbboovvii%%CC88%%99BBaa----aallttee--3366--ddee--

ppaarroohhiiii--aauu--pprriimmiitt--ffiinnaann%%CC88%%99BBaarree--ddee--llaa--ccoonnssiilliiuull--jjuuddee%%CC88%%99BBeeaann..hhttmmll        
  

            ◊◊        
  
  

LLaa  GGiiuurrggiiuu,,  PPaaşştteellee  aa  ffoosstt  ssăărrbbăăttoorriitt    
ooddaattăă  ccuu  ZZiilleellee  OOrraaşşuulluuii  

Sute de giurgiuveni au invadat esplanada din 
faţa Primăriei municipiului Giurgiu timp de trei zile. 
Spectacolul a fost deschis de formaţii de muzică po-
pulară ale Centrului Cultural „Ion Vinea”. Totodată, cei 
prezenţi la manifestare au petrecut alături de nume 
sonore ale muzicii uşoare româneşti, cum ar fi Daniela 
Gyorfi, Lili, Uni-k şi Bambi.  

Manifestarea organizată de Primăria munici-
piului Giurgiu, cu ocazia sărbătoririi Zilelor Oraşului a 
reuşit să îi facă pe cei prezenţi să uite pentru câteva 
ore, de problemele vieţii cotidiene şi să se distreze a- 
 

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    

http://ziarobiectiv.ro/images/stories/257/drumuri.jpg�
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lături de idolii lor. În fiecare seară au fost organizate spec-
tacole cu zeci de focuri de artificii. 

Zilele Oraşului s-au încheiat luni, 25 aprilie, a-
tunci când Ansamblul Folcloric „Doina Dunării” a susţi-
nut un spectacol de dansuri populare în Parcul „Mihai 
Viteazul”.                                         (Cristiana Macarie) 
 
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ggiiuurrggiiuu//LLaa__GGiiuurrggiiuu__PPaasstteellee__aa__ffoosstt__  
ssaarrbbaattoorriitt__ooddaattaa__ccuu__ZZiilleellee__OOrraassuulluuii__00__446699775533003377..hhttmmll  
  

◊◊  
  

  
SSăăppttăămmâânnaa  nnaaţţiioonnaallăă  aa  bbiibblliiootteecciilloorr,,  

ssăărrbbăăttoorriittăă  llaa  SSlloobboozziiaa  

 În data de 21 aprilie, la sediul Bibliotecii 
Judeţene „Ştefan Bănulescu” s-a sărbătorit Săptă-
mâna naţională a bibliotecilor.  

 

Cu prilejul evenimentului, a fost lansată lucra-
rea „Mioriţa” a autorului Alexandru Bulandra, membru 
al Uniunii Scriitorilor din România şi director al Bi-
bliotecii Municipale „Constantin Ţoiu” din Urziceni. Lu-
crarea a fost publicată la Editura Paidea 2011 şi cu-
prinde volumele! Vasile Alecsandri şi cazul Mioriţa!, 
„Tainele Mioriţei” şi „Masca Păcurarului”. De aseme-
nea în cadrul Săptămânii naţionale a bibliotecilor au 
fost acordate şi Premiile Bibliotecii Judeţene „Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa pentru cititori, colaboratori, 
sponsori şi presă. 

             
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..iinnddeeppeennddeennttoonnlliinnee..rroo//22001111//0044//2211//SSlloobboozziiaa::--SSaappttaammaannaa--
nnaattiioonnaallaa--aa--bbiibblliiootteecciilloorr__44228899//  

  

◊◊  
  

  
  

AAccoorrdd  ddee  ppaarrtteenneerriiaatt  îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  
JJuuddeeţţeeaann  şşii  PPrriimmăărriiaa  PPllooiieeşşttii  

  

Rămasă în urmă în privinţa accesării de fonduri 
europene, Primăria Ploieşti are şansa, în urma încheierii 
unui acord de parteneriat cu Consiliul Judeţean Prahova, 
să grăbească depunerea unui proiect ce face parte din 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană – Polul de 
Creştere Ploieşti - Prahova. În cadrul şedinţei ordinare  

 
din aprilie a consilierilor judeţeni, a fost aprobată forma 
documentului ce urmează să fie semnat de către 
reprezentanţii celor două entitaţi publice şi care vizează 
pregătirea proiectului privind creşterea accesibilităţii şi 
fluidizarea traficului către zona industrială Ploieşti Vest şi 
către platforma industrială din comuna Brazi.  

 
Proiectul, ce va fi pregătit în parteneriat cu mu-

nicipiul Ploieşti, în vederea obţinerii finanţării neram-
bursabile, va contribui, prin implementarea activităţilor 
stabilite, la îndeplinirea unora dintre obiectivele stra-
tegice ale Planului Integrat de Dezvoltare - îmbunătăţirea 
infrastructurii urbane şi a relaţiilor funcţionale dintre 
zonele urban - rural şi economic - industrial în cadrul 
Polului de Creştere Ploieşti - Prahova.  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullpprraahhoovvaa..rroo//ssttiirrii//aaddmmiinniissttrraattiiaa--
llooccaallaa//9900118866//aaccoorrdd--ddee--ppaarrtteenneerriiaatt--iinnttrree--ccoonnssiilliiuull--jjuuddeetteeaann--ssii--pprriimmaarriiaa--ppllooiieessttii 

  

◊◊  
  

  
CCeennttrruull  ddee  aaffaacceerrii  ddee  llaa  AAlleexxaannddrriiaa,,  ssuussţţiinnuutt  

ccuu  ffoonndduurrii  eeuurrooppeennee  
 

Consiliul Local 
Alexandria a aprobat la 
începutul acestei săptă-
mâni, într-o şedinţă ordi-
nară, proiectul privind în-
fiinţarea unui centru de 
afaceri în municipiul reşe-
dinţă de judeţ, cu fonduri 
asigurate în parte de la Uniunea Europeană, prin Pro-
gramul Operaţional Regional 2007-2013.  

Primarul municipiului Alexandria, domnul 
Victor Drăguşin, a declarat că valoarea totală a aces-
tui proiect este de peste 4,18 milioane de lei, din care 
aproximativ jumătate reprezintă contribuţia bugetului 
local. Centrul de afaceri de la Alexandria, primul din 
Teleorman, va fi amenajat într-o perioadă de 14 luni, 
cât durează implementarea proiectului aprobat de 
consilierii municipali. 
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3366008888  

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN    
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Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresă: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod 
poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi 
Tel.: 0242/331.769;  
Fax: 0242/313.167;  
e-mail: office@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean ARGEŞ 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Argeş, sediul 
Consiliului Judeţean Argeş: Piaţa Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 
105, mun. Piteşti, jud. Argeş 
Tel./fax: 0248/222.250 
E-mail: arges@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA: 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Dâmboviţa, sediul 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. 
IV, cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
Tel.: 0245/220.647 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Biroul Judeţean IALOMIŢA 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, B-dul 
Chimiei, nr. 13-15, et. II, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa 
Tel./fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 
 

Biroul Judeţean GIURGIU 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul Mihai 
Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax: 0246/215.271 
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro 
 

Biroul Judeţean PRAHOVA 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Prahova, sediul 
Consiliului Judeţean Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova 
Tel./ fax: 0244/595.594 
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro 
 

Biroul Judeţean TELEORMAN 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Teleorman, sediul 
Consiliului Judeţean Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman 
Tel.: 0247/311.201, int. 358 
Fax: 0247/312.494 
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro 

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

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunn iiccaarree 
  

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU 
Diana NEAGU   

Alexandra GHERASIM  
Liviu Georgian OLTENACU  

Marinică FOLOGEA  
Mădălina CILIBEANU 
Aurelian MOROIANU 

Alexandru VOINESCU 
 

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

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 
Data publicării: 26 aprilie 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�
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