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S-a finalizat primul proiect de 
infrastructură reabilitat din fonduri Regio!  

– 3 iunie 2010 -  

           

Joi, 3 iunie 2010, a avut loc 
evenimentul de recepţie şi inaugurare a 
Drumului Judeţean 101 G, tronsonul Tãtãrani 
– Brazi – Brazii de Jos – Tinosu – Șirna – Hãbãud 
– Crivãţu. Reabilitarea drumului judeţean s-a 
realizat cu sprijinul fondurilor europene 
derulate prin Programul Operaţional Regional 
2007 - 2013 (Regio), Axa prioritară 2 
„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale”, Domeniul major de 
intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, 
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură”. 

Proiectul, ale cărui lucrări s-au 
finalizat joi, a fost realizat în parteneriat de 
către Consiliul Judeţean Prahova şi Consiliul 
Judeţean Dâmboviţa şi a avut ca obiectiv 
reabilitarea a 30 de kilometri de drum 
judeţean. Valoarea totală a proiectului a fost 
de 45.802.088,03 lei, din care: 

- valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR: 33.229.951,06 lei; 

- valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional: 4.417.854,76 lei; 

- co-finanţarea eligibilă a beneficiarului: 
768.322,57 lei. 

„Este o mândrie pentru noi să 
participăm la acest eveniment ştiind că este 
vorba de finalizarea celui de-al doilea proiect 
de infrastructură din ţară, finanţat din 
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Programul Operaţional Regional, şi primul 
proiect din regiunea noastră. De asemenea un 
motiv de mare bucurie este dat de faptul că 
acest proiect este un exemplu de colaborare 
la nivel de regiune, beneficiarii fiind 
unităţile administrativ-teritoriale din două 
judeţe”, a declarat Liviu Muşat, directorul 
ADR Sud Muntenia. 

 

La evenimentul de inaugurare au 
participat reprezentanţii autorităţilor publice, 
preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, 
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa, Florin Popescu, şi 
ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
doamna Elena Udrea, care a declarat că  
„lucrãrile realizate sunt de foarte bunã 
calitate, dar ceea ce este la fel de important 
este faptul cã totul s-a întâmplat într-un timp 
foarte scurt și la un preț mic”. 

 

Realizarea acestui proiect va 
îmbunătăţi conexiunea dintre drumurile 
naţionale DN 1A şi DN 1 şi va facilita 
transportul de marfă pe ruta Ploieşti – 
Târgovişte - Bucureşti, dar şi transportul 
local, zonal şi intraregional. De asemenea 
proiectul va contribui la sprijinirea dezvoltării 

zonei industriale Brazi şi a dezvoltării 
societăţilor comerciale ce îşi desfăşoară 
activitatea în localităţile adiacente sectorului 
de drum. 

 
 

 

 

Noi fonduri Regio pentru infrastructura 
educațională din Dâmbovița 

Orașul Răcari a semnat primul 
contract de finanțare Regio! 

- Răcari, 3 iunie 2010 -  
 

 

În data de 3 iunie 2010 s-a parafat cel 
de-al șaptelea contract de finanțare din județul 
Dâmbovița pentru obținerea de fonduri 
nerambursabile Regio pentru infrastructura 
educaţională, prin Axa prioritară 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, 
Domeniul major de intervenţie 3.4 
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”. 
Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Răcari 
va primi fonduri Regio pentru proiectul 
„Reabilitare, modernizare, extindere Liceu 
Teoretic Ion Ghica, oraş Răcari, judeţul 
Dâmboviţa”, în valoare totală de 8.994.070,33 
lei, din care: 

 

 valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR: 6.230.421,80 lei; 

 valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional: 952.888,04 lei; 

 cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 
146.598,16 lei. 

 

Proiectul, ce are o durată de 
implementare de 17 luni, are ca obiectiv 
general sprijinirea unei dezvoltări economice, 
sociale, durabile și echilibrate teritorial, 
potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu 
accent pe sprijinirea dezvoltării infrastructurii 
educaționale. Prin atingerea acestui obiectiv, 
proiectul își propune să asigure accesul la 
educație. 

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile 
Regio, se vor asigura spații moderne de 
desfășurare a activităților educaționale, precum 
și a celor de recreere, ceea ce va atrage după 
sine sporirea interesului pentru procesul de 
învățământ. Activitățile ce se vor implementa în 
cadrul proiectului vizează reabilitarea și 
modernizarea liceului teoretic, extinderea 
construcției existente, amenajarea bazei 



 
 

3 

 

sportive, achiziționarea de echipamente de 
laborator, echipamente IT etc. 

Necesitatea realizării acestui proiect 
este datorată și actualei crize economice în 
care se află România. Presiunea asupra 
reducerii cheltuielilor publice, precum și 
fiscalitatea ridicată au sacrificat în mod 
constant stimularea programelor sociale. În mod 
special a fost afectată finanțarea 
învățământului, consecința inevitabilă fiind 
reducerea potențialului de dezvoltare 
economică pe termen mediu și lung. Principala 
problemă a învățământului este infrastructura. 
Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru 
investiții în unități de învățământ nu acoperă 
necesarul de reabilitare a infrastructurii 
educaționale. 

De asemenea accesul la educație al 
copiilor din localitățile dezavantajate, în special 
din mediul rural, dar și al celor provenind din 
medii sociale vulnerabile este dificil, din cauza 
capacității de școlarizare insuficiente, 
distanțelor mari până la cele mai apropiate 
școli, insuficienței mijloacelor de transport și a 
unor spații de rezidență, în apropierea școlilor.  

 

  
 

Instruire acordată beneficiarilor ca 
urmare a încheierii contractelor de 
finanțare pe Programul Operațional 

Regional 2007 – 2013  
– Călărași, 2 - 4 iunie 2010 - 

 

  
În perioada 2 – 4 iunie 2010, Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
organizat o serie de seminarii de informare şi 
instruire pentru beneficiari, ca urmare a 
încheierii contractelor de finanţare pe 
Programul Operaţional Regional. Proiectele ce 
au primit fonduri nerambursabile Regio și 
pentru care s-a organizat această rundă de 
seminarii de instruire sunt:  

• „Reabilitare și modernizare Școala cu 
clasele I - VIII Brătești, comuna Albeștii de 
Argeș, județul Argeş”, al cărui beneficiar este 
Unitatea Administrativ-Teritorială comuna 
Albeștii de Argeş (DMI 3.4 
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”);  

Seminar de instruire pentru beneficiari - 2 iunie 2010, Călărași 

• Modernizare, extindere și dotare 
Școala Generală cu clasele I - VIII, sat Râca, 
comuna Râca, județul Argeș”, al cărui 
beneficiar este Consiliul Local Râca (DMI 3.4 
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”); 

• „Reabilitarea patrimoniului cultural din 
staţiunea Buşteni”, al cărui beneficiar este 
Unitatea Administrativ-Teritorială orașul 
Bușteni (DMI 5.1 „Restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor 
conexe”);  

 Seminar de instruire pentru beneficiari - 3 iunie 2010, Călărași 
• „Modernizarea infrastructurii şi 

creşterea calităţii serviciilor turistice în 
staţiunea Buşteni”, al cărui beneficiar este 
Unitatea Administrativ-Teritorială orașul 
Bușteni (DMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice”); 
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• „Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului 
Judeţean Călăraşi, al cărui beneficiar este 
Consiliul Județean Călărași (DMI 3.1 
„Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate”). 

La aceste întruniri, beneficiarii celor cinci 
proiecte din județele regiunii Sud Muntenia au 
primit informaţii utile de specialitate despre 
procesul de implementare a proiectelor, despre 
etapele de derulare a activităţilor prevăzute în 
cererea de finanţare şi despre priorităţile în 
derularea contractului. Cu această ocazie, 
experții ADR Sud Muntenia au oferit date 
importante despre priorităţile în derularea 
contractului – acte adiţionale şi despre 
prefinanţare/cererile de rambursare 
(prefinanţare, notificare privind depunerea 
cererii de prefinanţare/rambursare, termen de 
depunere, documente ce trebuie să însoţească 
cererile de plată).  

 

 

Seminar de instruire pentru beneficiari - 4 iunie 2010, Călărași 
 

Totodată, beneficiarii au fost instruiţi 
despre modul în care trebuie ţinută evidenţa 
contabilă distinctă folosind conturi analitice, 
despre Raportul de progres (modul de întocmire 
şi termenul de depunere), detalii legate de 
vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate 
pistele de audit și, nu în ultimul rând, despre 
modalitatea de realizare a activităţilor de 
informare şi publicitate ce vor fi implementate 
în cadrul proiectelor, conform regulilor 
specificate în Manualul de Identitate Vizuală 
pentru Programul Operaţional Regional, ediţia 
februarie 2009. 

 
 
 

 

 

Conferință de presă cu ocazia demarării 
contractului de lucrări din cadrul 

proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 
rețelei de străzi urbane, oraş Mizil” 

- Mizil, 3 iunie 2010 - 
 

 
În data de 3 iunie 2010, Primăria 

orașului Mizil a organizat la sediu o conferință 
de presă cu ocazia demarării contractului de 
lucrări din cadrul proiectului „Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş 
Mizil”. Proiectul este finanţat cu fonduri 
nerambursabile prin Programul Operaţional 
Regional, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi 
locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură”. Valoarea totală a proiectului este 
de 10.449.152,11 lei, iar durata de 
implementare este de 26 de luni. 

Conferinţa de presă a fost susținută de 
domnul Doru Mladin, în calitate de manager al 
proiectului, precum şi de reprezentanţi ai 
antreprenorului, supervizorului execuţiei 
contractului şi experți din cadrul Biroului 
Județean Prahova al Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

Începând cu data de 3 iunie demarează 
contractul de execuţie în cadrul proiectului 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi 
urbane, oraş Mizil”, a cărui durată de 
realizare este de 18 luni. Aria de 
implementare a proiectului este oraşul Mizil - 
Str. Democraţiei, str. Cuza-Vodă, str. 13 
Decembrie, str. Tudor Vladimirescu, Bdul 
Gării, str. I.L. Caragiale, str. Ştefan cel Mare, 
str. Matei Basarab, str. General Praporgescu.  
 Antreprenorul desemnat prin 
procedură de achiziţie publică pentru 
execuţia lucrărilor este S.C. TEHNOLOGICA 
RADION S.R.L. Bucureşti. Supervizarea 
lucrărilor va fi realizată de S.C. ROMAIR 
CONSULTING S.R.L. Bucureşti. Valoarea totală 
a contractului de lucrări este de 6.530.119,95 
lei, fără TVA. 
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Campania umanitară 
 „Și persoanele de vârsta a III-a contează” 

- 12 mai – 18 iunie 2010 - 
 

  
Asociația Viitorul Tinerilor din Ploiești și 

Asociația Internațională „Un Pas Spre Viitor”, 
în parteneriat cu Consiliul Județean al Elevilor 
Prahova, Asociația Iuventa, Inspectoratul 
Școlar Județean Prahova și Criss Cleaning Off 
Services București, au demarat, începând cu 
data de 12 mai 2010, campania umanitară „Și 
persoanele de vârsta a III-a contează”. 
Campania, ce se desfășoară în județele 
Prahova și Brașov,  vizează igienizarea 
centrelor de bătrâni și a centrelor sociale 
pentru persoanele fără adăpost, prin 
colectarea de materiale igienico-sanitare. 

 
 

Ca urmare a unor vizite și discuții 
purtate cu angajații din cadrul azilelor ce 
găzduiesc persoane de vârsta a treia, au fost 
identificate probleme privind igienizarea și 
sprijinirea cu materiale igienico-sanitare a 
acestora. Intenția organizațiilor 
neguvernamentale implicate în această 
campanie este una umanitară, în care se 
dorește sprijinirea a 150 de vârstnici cu 
deficiențe mintale sau care au handicap ușor 
mental.  

DDeettaalliiii  ddeesspprree  ccaammppaanniiee,,  pprreeccuumm  șșii  

ffoorrmmuullaarruull  ddee  îînnssccrriieerree  ccaa  vvoolluunnttaarr  llaa  aaccțțiiuunneeaa  ddee  

iiggiieenniizzaarree  îînn  ccaaddrruull  ccaammppaanniieeii  „„ȘȘii  ppeerrssooaanneellee  ddee  

vvâârrssttaa  aa  IIIIII--aa  ccoonntteeaazzăă””,,  ccee  ssee  ddeessffăășșooaarrăă  ppâânnăă  

llaa  ddaattaa  ddee  1188  iiuunniiee  22001100,,  ppuutteețții  ggăăssii  ppee  ssiittee--uull  

AAssoocciiaațțiieeii  VViiiittoorruull  TTiinneerriilloorr  --  

wwwwww..vviiiittoorruullttiinneerriilloorr..oorrgg..  
 

 
  

  

EEvveenniimmeennttee  vviiiittooaarree  
  

 
 

Municipiul Turnu Măgurele semnează 
primul contract de finanțare Regio pentru 

infrastructura educațională 

 - Turnu Măgurele, 8 iunie 2010 - 
 

 

În data de 8 iunie 2010, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Municipiul Turnu 
Măgurele va semna primul contract de 
finanțare din fonduri nerambursabile Regio.  

Proiectul pentru care se va semna 
contractul este „Consolidare cu demolare 
parțială Colegiul Național Unirea din 
Municipiul Turnu Măgurele, județul 
Teleorman”, ce va obține fonduri din Axa 
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 

http://www.viitorultinerilor.org/
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sociale”, DMI 3.4 
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”. 
Valoarea totală a proiectului este de 
12.496.349,87 lei. 

Obiectivul proiectului este 
îmbunătățirea infrastructurii educaționale a 
Colegiului Național „Unirea” Turnu Măgurele 
prin extinderea, consolidarea cu demolarea 
parțială și dotarea acestuia, astfel încât să 
răspundă standardelor de siguranță și de 
calitate specifice unui învățământ european. 

 
 

 

Instruire acordată  
beneficiarilor de fonduri Regio 

 - Călărași, 9 iunie 2010 - 
 

 

În data de 9 iunie, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia va 
organiza la Călărași un nou seminar de 
instruire pentru beneficiari, ca urmare a 
încheierii contractelor de finanţare pe 
Programul Operaţional Regional. S.C. Camion 
Logistic S.R.L. din comuna Bolintin Deal, 
județul Giurgiu, a primit fonduri 
nerambursabile prin POR, Axa prioritară 4 
„Sprijinirea mediului de afaceri regional şi 
local”, DMI 4.1 „Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală” pentru 
proiectul „Centru Multifuncțional de 
dezvoltare a afacerilor”.  

 
La această întâlnire de lucru, 

reprezentanții societății comerciale, în 
calitate de beneficiar al acestui proiect, vor fi 
informați despre procesul de implementare a 
proiectelor, despre etapele de derulare a 
activităţilor prevăzute în cererea de finanţare 
şi despre priorităţile în derularea 

contractului. De asemenea vor afla despre 
priorităţile în derularea contractului – acte 
adiţionale şi despre prefinanţare/cererile de 
rambursare (prefinanţare, notificare privind 
depunerea cererii de 
prefinanţare/rambursare, termen de 
depunere, documente ce trebuie să 
însoţească cererile de plată).  

 
Totodată, beneficiarii vor fi instruiți 

despre modul în care trebuie ţinută evidenţa 
contabilă distinctă folosind conturi analitice, 
despre Raportul de progres (modul de 
întocmire şi termenul de depunere), detalii 
legate de vizita la faţa locului şi cum trebuie 
realizate pistele de audit. Experții ADR Sud 
Muntenia vor informa beneficiarii despre 
modalitatea de realizare a activităţilor de 
informare şi publicitate ce vor fi 
implementate în cadrul proiectelor, conform 
regulilor specificate în Manualul de Identitate 
Vizuală pentru Programul Operaţional 
Regional, ediţia februarie 2009. 

 
 

 

Licitație publică pentru  
promovarea Regio în Sud Muntenia 

- Călărași, 7 iunie 2010 -  
 
 

 

Luni, 7 iunie 2010, se desfășoară 
ședința de deschidere a ofertelor în cadrul 
licitației publice pentru promovarea 
Programului Operațional Regional 2007 – 
2013 în regiunea noastră, pentru 
achiziționarea de servicii (campanie media 
– radio, campanie out-door de promovare a 
Regio în Sud Muntenia; realizare și tipărire 
de materiale informative).  

Achiziționarea de servicii pentru 
promovarea Regio se va realiza prin 
proiectul „Sprijin acordat ADR Sud 
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Muntenia/Direcţia Organism Intermediar 
pentru activităţile de informare şi 
publicitate ale Programului Operaţional 
Regional în anul 2010”.  

Proiectul este finanțat prin Regio, 
Axa prioritară 6 „Asistență tehnică pentru 
sprijinirea implementării POR”, Domeniul 
major de intervenție 6.2 „Sprijinirea 
activităţilor de publicitate și informare 
privind Programul Operaţional Regional”. 
Bugetul estimat este de 210.000 RON.  

Caracteristicile generale ale 
serviciilor dorite a fi achiziționate prin 
această licitație sunt:  

- realizarea unui spot radio cu durata 
de 30 de secunde și cu minimum 630 de 
difuzări în regiunea Sud Muntenia; 

- realizarea de afișe (compoziție 
grafică, machetare, tipărire) și 
instalare/închiriere panouri publicitare 
out-door în regiunea Sud Muntenia – minim 
șapte afișări; 

- realizare (compoziție grafică, 
tipărire și livrare a materialelor de 
informare) newsletter (minim 10 numere), 
broșură (minim 1.000 de bucăți), raport 
anual de implementare POR (minim 200 de 
exemplare). 

Obligația ofertanților este de a 
realiza materialele de promovare conform 
regulilor specificate în Manualul de 
Identitate Vizuală Regio (ediția feb. 2009). 

Documentaţia de atribuire a 
contractului de prestări servicii privind 
informarea și publicitatea Programului  
Operațional Regional și Referatul de 
oportunitate privind achiziţia publică a 

serviciilor de publicitate privind Programul 
Operațional Regional în regiunea de 
dezvoltare Sud Muntenia pot fi consultate 
pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Bibliotecă – Achiziții publice, și 
pe www.publicitatepublica.ro.  

AAnnuunnțțuull  ddee  ppaarrttiicciippaarree  llaa  lliicciittaațțiiee  

eessttee  ppuubblliiccaatt  ppee  wwwwww..ee--lliicciittaattiiee..rroo,,  ccuu  

nnuummăărruull  110000444411//1188..0055..22001100. 
 

 
ADR Sud Muntenia dorește să asigure 

promovarea Regio cu scopul conștientizării 
publicului țintă (publicul general, mass-
media, reprezentanți ai administrației 
publice locale, persoane juridice publice 
din domeniul serviciilor sociale, sănătății și 
educației, microîntreprinderi din mediul 
urban etc.) privind existența programului și 
transparența utilizării fondurilor din cadrul 
acestuia.  

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia are obligații contractuale de 
a promova și disemina activitățile derulate 
și rezultatele obținute pentru proiectele de 
asistență tehnică finanțate din Programul 
Operațional Regional. De asemenea, 
Agenția dorește să asigure transparența, 
informarea și promovarea progresului și 
rezultatelor înregistrate în implementarea 
programului operațional în regiunea de 
dezvoltare Sud Muntenia. 
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SITUAȚIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REG IO 
– 4 IUNIE 2010 - 

 

Până la data de 4 iunie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 
385 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional) şi 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti. 

Din cele 385 de proiecte depuse şi PIDU-ul municipiului Piteşti, 87 au fost respinse, 3 au fost retrase de 
aplicanţi. Situaţia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se află în diferite etape ale 
procesului de evaluare, este următoarea: 
 

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

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” (buget 
38,80 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – conform HG nr. 
998/2008, urmând a se evalua admisibilitatea acestuia. 

 

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, pentru patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 cereri de finanţare) a fost solicitat Proiectul 
Tehnic, iar cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanţare). Valoarea totală a 
asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 

 

AXA PRIORITARĂ 2: 
Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro)  
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane, 
inclusiv construcția /reabilitarea şoselelor de centură. 
Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse şi 1 proiect retras de aplicant. Valoarea totală 
solicitată prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 milioane de euro.  
Din cele 28 de proiecte rămase, 13 proiecte sunt în rezervă, iar pentru 15 s-au semnat contractele de finanţare. 
 

NNoottăă::  TTooaattee  cceellee  1100  pprrooiieeccttee  rreessppiinnssee  şşii  pprrooiieeccttuull  rreettrraass  ddee  aapplliiccaanntt  aauu  ffoosstt  uulltteerriioorr  rreeddeeppuussee,,  ffiiiinndd  îînn  pprreezzeenntt  ffiiee  îînn  ddiiffeerriittee  

eettaappee  aallee  pprroocceessuulluuii  ddee  eevvaalluuaarree,,  sseelleeccţţiiee  şşii  ccoonnttrraaccttaarree,,  ffiiee  sseemmnnâânndduu--ssee  ddeejjaa  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannţţaarree..  

DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  aaxxee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1111..0033..22000099,,  oorraa  1166::3300..  
  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B, 
km 0+000 - km 19+000, Ciochina – Orezu - Raşi 

Judeţul Ialomiţa 36.462.900,65 29.423.908,41 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în 
staţiunea balneară Amara 

Oraşul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10 

Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al 
municipiului Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

88.789.047,00 70.273.252,50 

Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene 701, DJ 
401A şi DJ 711A, pe traseul Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – 
Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari 

Judeţul Dâmboviţa 66.894.836,12 53.968.478,48 

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

Judeţul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38 

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

Judeţul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80 

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 

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 

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 dintre 
UAT Judeţul 
Prahova şi UAT 
Judeţul Dâmboviţa 

45.802.088,03 37.647.805,82 

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

Judeţul Argeş 46.020.473,81 37.926.152,00 

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

Judeţul Călăraşi 44.944.350,96 36.974.362,74 

Modernizare Calea Daciei 
Consiliul Local 
Câmpina 

25.477.127,02 20.308.570,08 

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ303, 
tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

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

Judeţul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

TOTAL  - lei - 731.159.109,66 592.740.864,59 

 

AXA PRIORITARĂ 3:  
Îmbunătățirea 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 mil. euro. 
Au fost depuse douăsprezece proiecte, din care 10 proiecte sunt în rezervă, un proiect se află în etapa de analiză 
a proiectului tehnic, iar un contract a fost semnat. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de 
aproximativ 48,72 milioane de euro. 
 

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

2288..0099..22000099,,  oorraa  1166::0000..  

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi 

Judeţul 
Călărași 

19.783.631,62 14.809.448 

TOTAL  - lei - 19.783.631,62 14.809.448 

 
Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 mil. euro. 
Au fost depuse 25 de proiecte din care: un contract a fost semnat, un proiect a fost retras de aplicant, patru 
proiecte au fost respinse, cinci proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 12 proiecte se 
află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar două sunt în etapa precontractuală (analiza PT şi vizita la faţa 
locului), valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 11,64 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Amenajare Centrul Comunitar al Persoanelor în 
vârstă din municipiul Slobozia, județul Ialomița 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337 

TOTAL  - lei - 1.045.015,00 823.337 
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Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență – alocare regională 13,88 mil. euro. A fost depus un proiect, se se află în prezent 
în etapa evaluării tehnice şi financiare, asistenţa financiară solicitată fiind de aproximativ 10,15 mil. euro. 
 
Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaționale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare 
regională 34,46 mil. euro.  
Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 11 contracte de finanţare sunt semnate, un 
proiect se află în etapa de contractare, două proiecte sunt în etapa de vizită la faţa locului, 15 proiecte sunt în 
etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de finanţare revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară/rezerve, șase proiecte au fost respinse, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru 
toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro. 
NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  

1144..0099..22000099,,  oorraa  1166::0000..  

  

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

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

Municipiul 
Târgovişte 

10.305.346,07 8.471.678,00 

Modernizare cămine, modernizare sală de 
festivităţi, amenajare bază sportivă – Liceul 
Teoretic „Iancu C. Vissarion”, oraş Titu 

Oraşul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01 

Extindere Școala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34 

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

Consiliul Local 
Lereşti 

2.162.459,38 1.723.987,58 

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

Consiliul Local 
Lereşti 

 
727.056,29 

 
588.818,30 

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

Municipiul 
Târgovişte 

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

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

Consiliul Local 
Lerești 
 

2.162.459,38 1.723.987,58 

Reabilitare și mansardare corp vechi, reabilitarea 
bazei sportive - Școala nr. 2 Titu 

Orașul Titu 
 

7.139.282,12 5.710.574,66 

Modernizare, extindere și dotare Școala Generală 
cu clasele I - VIII, sat Râca, comuna Râca, județul 
Argeș 

Consiliul Local 
Râca 

1.941.023,74 1.540.201,72 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și 
echiparea infrastructurii educaționale - Școala cu 
clasele I - VIII „Paul Bănică” din Municipiul 
Târgoviște 

Municipiul 
Târgoviște 

7.790.229,86 6.421.824,64 

Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I - VIII 
Brătești, comuna Albeștii de Argeș, județul Argeş 

Comuna Albeștii 
de Argeş 

2.108.056,47 1.645.639,52 

Reabilitare, modernizare și extindere Liceului Teoretic 
ION GHICA, oraș Răcari, județul Dâmbovița 
 

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

TOTAL - lei - 63.205.005,02 50.963.839,87 
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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 importanță 
regională şi locală – alocare regională 38,27 mil. euro.  
S-au depus 12 proiecte, un proiect a fost retras de către aplicant, două contracte de finanţare au fost semnate, 
şapte proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi două proiecte se află în etapa de evaluare a 
conformităţii şi eligibilităţii. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 41,97 milioane de 
euro. 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Centru Multifuncțional de dezvoltare 
a afacerilor 

S.C. Camion Logistic S.R.L., 
com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu 

15.377.529,99 8.506.947 

Lucrări de modernizare a 
infrastructurii la S.C. MORENI PARC 
INDUSTRIAL S.A. 

Consiliul Județean Dâmbovița 50.403.568,50 17.872.914 

TOTAL  - lei - 65.781.098,49 26.379.861 

 
Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de 
noi activități – alocare regională 33,50 mil. euro.  
NICIUN PROIECT DEPUS. 
 
Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 mil. 
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. 
 
PPee  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  

ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””..  CCeerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ppoott  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  pprreecciizzaattee  îînn  gghhiidd,,  îînncceeppâânndd  ccuu  

ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099,,  iiaarr  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 45 de proiecte din care 12 proiecte au fost 

respinse. În momentul de faţă, 27 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, patru proiecte 
sunt în etapa precontractuală şi două proiecte sunt în etapa preliminară de verificare a conformităţii şi 
eligibilităţii, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 4,7 milioane de euro. 

 
AXA PRIORITARĂ 5:  
Dezvoltarea şi promovarea turismului  
 
Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 mil. euro.  
Au fost depuse 30 de proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, două au 
fost respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, trei proiecte se află în etapa precontractuală, un 
proiect se află în etapa de analiză a cererii de finanţare revizuite, două proiecte se află în etapa precontractuală 
de analiză a proiectului tehnic, 11 proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi opt 
proiecte în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile 
solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 99,02 milioane de euro. 
NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  vvaa  ffii  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  

oorraa  1122::0000.. 
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Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calității serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din 
FEDR este de 32,87 mil. euro (două sesiuni de depunere de proiecte). 
  

PPee  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiițțiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  rreeggiioonnaallee  ddee    ddee  2222,,117777  

mmiill..  eeuurroo..  

PPee  ddaattaa  ddee  2255  ffeebbrruuaarriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ddeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  

ssuussppeennddaattăă..  

  

PPâânnăă  llaa  tteerrmmeenneellee  lliimmiittăă,,  aauu  ffoosstt  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: şapte proiecte au fost respinse, opt  proiecte se află în curs de 
verificare a conformităţii şi eligibilităţii, 11 proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, un proiect 
se află în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, un proiect a fost retras, iar pentru patru 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 99,94 milioane de euro. 

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

Modernizare prin extindere și transformare 
cabana Valea cu Pești în complex turistic și 
agrement 4 stele 

S.C. Valea cu Pești S.A., 
Arefu, jud. Argeș 

16.856.816,00 8.840.093,74 

Reabilitarea parcului balnear din stațiunea 
Amara 

Oraşul Amara 
 

16.545.748,10 
 

12.967.959,00 

Modernizarea infrastructurii de turism a SC 
Resalcom SA în vederea diversificării 
serviciilor turistice 

S.C. RESALCOM S.A., 
Târgoviște, jud. 
Dâmbovița 

 
14.188.605,53 

 
7.752.171,45 

Modernizarea infrastructurii şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice în staţiunea 
Buşteni 

Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

TOTAL  - lei - 62.788.563,05 34.346.219,68 

 
Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potențialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în 
scopul creşterii atractivității României ca destinație turistică - 150.355.934 de euro.  
Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional, iar help-desk-ul este asigurat de 
Serviciul Asistență Tehnică şi Relaţia cu AM POR, persoană de contact Adiţa Stanca, tel.: +4(021)20.25.500, fax: 
+4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro. 
 

AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  eessttee  OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  ppeennttrruu  RReeggiioo  şşii  aarree  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  

iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăăţţiillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddiinn  RReeggiioo  ppuutteeţţii  

oobbţţiinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrţţiiii  SSeerrvviicciiuulluuii  CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  

00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo.. 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

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

Parohia Vărbila, com. 
Iordăcheanu, jud. 
Prahova 

 
8.214.351,04 

 
6.656.946,88 

Reabilitarea patrimoniului cultural din staţiunea 
Buşteni 

Oraşul Buşteni 2.128.409,71 1.552.435,27 

TOTAL  - lei - 10.342.760,75 8.209.382,15 

mailto:adita.stanca@mturism.ro
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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Sediul central CĂLĂRAȘI 

Adresă: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 cod 910019, mun. 
Călăraşi, jud. Călăraşi 

Tel.: 0242/331.769;  

Fax: 0242/313.167;  

e-mail: office@adrmuntenia.ro 
 
 
Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA: 

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Dâmboviţa, 
sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa: B-dul Independentei, 
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.: 0243/234.806 
Fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@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 GIURGIU 

Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul 
Mihai Viteazu, 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.: 0244/595.594 
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 

DDaattee  CCoonnttaacctt  AAggeennţţ iiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă   SSuudd  MMuunntteenniiaa  

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunnii ccaarree 
 

Daniela TRAIAN - Șef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU, Diana NEAGU, Liviu Georgian OLTENACU - Sediul central Călăraşi 

Alexandra GHERASIM, Marinică FOLOGEA - Biroul Judeţean Argeş 
Marius TĂNASE - Biroul Județean Dâmbovița 

Mădălina CILIBEANU, Aurelian MOROIANU - Biroul Judeţean Ialomiţa 
Alexandru VOINESCU - Biroul Judeţean Prahova 

Silviu MITREA - Biroul Judeţean Teleorman 
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro        

                        
                                                                                                      

Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro/ 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 
Data publicării: 7 iunie 2010 

 
AADDRR    SSuudd  MMuunntteenniiaa  rreeaalliizzeeaazzăă  ssăăppttăămmâânnaall  uunn  nneewwsslleetttteerr  eelleeccttrroonniicc  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  ,,  mmaatteerriiaall  ccuu  iinnffoorrmmaațțiiii  pprrooaassppeettee  ddeesspprree  

aaccttiivviittăățțiillee  ddeerruullaattee  ddee  ccăăttrree  AAggeennțțiiee  șșii  ddee  ccăăttrree  MMiinniisstteerruull  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  șșii  TTuurriissmmuulluuii,,  îînn  vveeddeerreeaa    pprroommoovvăărriiii  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraațțiioonnaall  

RReeggiioonnaall  22000077  ––  22001133..  PPee  llâânnggăă  aacceessttee  nnoouuttăățții,,  ssee  ddoorreeșșttee  iinnffoorrmmaarreeaa  ppuubblliiccuulluuii  țțiinnttăă  ddeesspprree  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  mmeemmbbrree  aallee  RReețțeelleeii  ddee  

IInnffoorrmmaarree  RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa  șșii  ddeesspprree  cceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  eevveenniimmeennttee  oorrggaanniizzaattee  ddee  aacceesstteeaa  îînn  jjuuddeețțeellee  rreeggiiuunniiii..  

ÎÎnn  aacceesstt  sseennss,,  AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  vvăă  ooffeerrăă  ooccaazziiaa  ddee  aa  vvăă  pprroommoovvaa,,  îînn  ffiieeccaarree  ssăăppttăămmâânnăă,,  iinnssttiittuuțțiiaa  șșii  aaccttiivviittăățțiillee  ppee  ccaarree  dduummnneeaavvooaassttrrăă  llee  

ddeessffăășșuurraațții..  ÎÎnn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  ssuunntteețții  iinntteerreessaațții  ddee  pprroommoovvaarreeaa  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””,,  vvăă  rruuggăămm  ssăă  nnee  ttrraannssmmiitteețții  uunn  ssccuurrtt  

mmaatteerriiaall  ddee  iinnffoorrmmaarree  ((mmaaxxiimm  11..550000  ddee  ccaarraacctteerree  ccuu  ttoott  ccuu  ssppaațțiiii)),,  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  22  ppoozzee,,  cceell  ttâârrzziiuu  ppâânnăă  vviinneerrii,,  llaa  oorraa  99::0000,,    

aacceessttaa  uurrmmâânndd  ssăă  ffiiee  pprreelluuaatt  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  ssăăppttăămmâânniiii  uurrmmăăttooaarree..  

MMaatteerriiaalleellee  ddee  iinnffoorrmmaarree  vvoorr  ffii  ttrraannssmmiissee  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..    

PPeennttrruu  iinnffoorrmmaațțiiii  ssuupplliimmeennttaarree  vvăă  rruuggăămm  ssăă  ccoonnttaaccttaațții  SSeerrvviicciiuull  CCoommuunniiccaarree,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677..  

NNeewwsslleetttteerr--uull  vvaa  ffii  ppuubblliiccaatt  ppee  ssiittee--uull  AAggeennțțiieeii  ––  wwwwww..aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo  șșii  vvaa  ffii  ddiissttrriibbuuiitt  eelleeccttrroonniicc  ssăăppttăămmâânnaall  ttuuttuurroorr  mmeemmbbrriilloorr  RReețțeelleeii  ddee  IInnffoorrmmaarree  

RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  CCoonnssiilliiiilloorr  jjuuddeețțeennee  șșii  llooccaallee  ddiinn  rreeggiiuunnee,,    

MMiinniisstteerruulluuii  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  șșii  TTuurriissmmuulluuii,,  rreepprreezzeennttaannțțiilloorr  mmaassss--mmeeddiiaa  ddee  llaa  nniivveelluull  rreeggiiuunniiii  SSuudd  MMuunntteenniiaa  

  șșii  ssiittee--uurriilloorr  ddeeddiiccaattee  ((ppoorrttaalluurriilloorr  ddee  șșttiirrii  eeccoonnoommiiccee)).. 

mailto:office@adrmuntenia.ro
mailto:comunicare@adrmuntenia.ro
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/
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