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unor proiecte europene în Teleorman 

 
 

 

MMuunniicciippiiuull  CCuurrtteeaa  ddee  AArrggeeşş,,    
rreeaabbiilliittaatt  ccuu  ffoonndduurrii  RReeggiioo!!  

 
 

Miercuri, 1 septembrie, s-au semnat 
cererile de finanţare ale celui de-al doilea 
Plan Integrat de Dezvoltare Urbană din 
regiunea Sud Muntenia. Beneficiarul proiec-
telor ce au ca obiectiv reabilitarea infra-
structurii urbane este Municipiul Curtea de 
Argeş, localitate situată în partea de nord a 
judeţului Argeş.  

Cele trei proiecte  primesc  asistenţă 
nerambursabilă din Regio, Axa prioritară 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - 
poli urbani de creştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dez-
voltare urbană”, pentru oraşele/municipiile – 
centre urbane, altele decât polii de creştere 
şi polii de dezvoltare urbană desemnaţi prin 
HG nr. 998/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Contractele de finanţare semnate fac 
parte din Planul Integrat de Dezvoltare 
Urbanã (PIDU) a municipiului Curtea de Argeş, 
care are o valoare totalã de 55.652.169,74 lei, 
din care finanţarea nerambursabilã solicitatã 
este de 43.236.950,22 lei. Potrivit PIDU, cele 
trei contracte au următoarele caracteristici:  
1. „Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în 
municipiul Curtea de Argeş” (durată de 
implementare: 36 de luni) - în valoare totală 
de 47.649.554,76 lei, din care valoarea 
finanţării nerambursabile de 37.196.083,26 lei 
(98% din valoarea eligibilă a proiectului). 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează 
următoarele: fluidizarea traficului şi îmbu-
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nătăţirea condiţiilor de transport din car-
tierele Marina Poştei, Noapteş, Cartier Est Va-

lea Sasului - 
Groape din mu-
nicipiul Curtea 
de Argeş, ceea 
ce va permite 
accesul facil la 
reţeaua de dru-
muri naţionale, 
respectiv DN 7 şi 

DN 73C, Curtea de Argeş – Râmnicu Vâlcea; 
creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei; 
modernizarea reţelei de străzi orăşeneşti, din 
cartierele Marina Poştei, Noapteş, Cartier Est 
Valea Sasului-Groape, ceea ce va conduce la 
creşterea atractivităţii oraşului din per-
spectiva mediului de afaceri, ca premisă a 
dezvoltării durabile şi îmbunătăţirii condiţiilor 
de mediu din municipiu. 
 

2. „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” (durată de implementare: 22 de 
luni) – în valoare de 5.843.572,60 lei, din care 
finanţare nerambursabilă de 4.475.269,96 lei 
(98% din valoarea eligibilă a proiectului). 
Obiectivul specific al acestui proiect îl 
constituie reabilitarea unor clădiri degradate 
şi modernizarea acestora în vederea 
schimbării destinaţiei în Centru de recreere 
pentru pensionari, respectiv Centru de zi 
pentru persoane cu dizabilităţi. Prin imple-
mentarea acestui proiect se urmăreşte în-
tărirea capacităţii administraţiei publice 
locale de a organiza şi implementa iniţiative 
în domeniul îmbunătăţirii infrastructurii 
urbane şi a serviciilor sociale. 
 

3. „Creşterea siguranţei şi securităţii 
cetăţenilor din municipiul Curtea de Argeş, 
prin implementarea unui sistem de 
supraveghere video” (durată de 
implementare: 14 luni) – în valoare totală de 
2.159.042,38 lei, din care valoarea finanţării 
nerambursabile este de 1.565.597,00 lei (98% 
din valoarea eligibilă a proiectului). 
Obiectivul specific al acestui proiect este 
creşterea siguranţei cetăţenilor din municipiul 

Curtea de Argeş, pentru crearea unui mediu 
propice îmbunătăţirii gradului de confort şi 
securitate, prin implementarea unui sistem de 
supraveghere video în locaţii publice precum: 
intersecţii, străzi, parcuri, perimetrul şcolilor, 
grădiniţelor şi alte instituţii de interes public. 
 
 

„Îmi face o deo-
sebită plăcere să semnăm, 
la interval de o săptămână 
faţă de PIDU Alexandria, 
cel de-al doilea val de 
cereri de finanţare ce fac 
parte din Planul Integrat de 
Dezvoltare Urbană al municipiului Curtea de 
Argeş. Sunt convins că cele trei proiecte para-
fate vor contribui semnificativ la creşterea 
atractivităţii municipiului şi la integrarea 
acestuia în marea familie a oraşelor euro-
pene”, a declarat Liviu Muşat, directorul ADR 
Sud Muntenia. 

 
 

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..  
 

 
 

„Curtea Domnească de Argeş – capitală a 
turismului românesc” 

 

 

 În data de 31 august s-a semnat 
contractul de finanţare pentru proiectul 
„Curtea Dom-
nească de Argeş 
– capitală a tu-
rismului româ-
nesc”, ce are o 
valoare de a-
proape un mili-
on de euro. Proiectul va primi fonduri ne-
rambursabile prin Regio, Axa prioritară 5 
„Dezvoltarea şi promovarea turismului”, 
Domeniul major de intervenţie „Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 
necesare în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică”.  
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 Obiectivul acestei investiţii vizează 
creşterea contribuţiei sectorului turismului la 
dezvoltarea economico-socială durabilă a 
municipiului Curtea de Argeş şi dezvoltarea 
acestui brand printr-o campanie de promovare 
activă şi instruirea parteneriatului public – 
privat între autorităţile administraţiei publice 
locale şi mediul de afaceri. 
 În cadrul proiectului va fi organizată 
expoziţia „Curtea Domnească de Argeş – 
capitală a turismului românesc” şi se va pune 

accent pe pro-
movarea pro-
duselor turisti-
ce locale: Bi-
serica Dom-
nească, Muzeul 
Municipal Cur-

tea de Argeş, Biserica „Sân Nicoară”, Muzeul 
de etnografie „Casa Norocea”, Mânăstirea 
Curtea de Argeş, Parcul „Fântâna lui Manole”, 
traseul turistic către Cetatea Poenari, Lacul 
Vidraru, Lacul Bâlea. Aceste obiective vor fi 
incluse într-o reţea cu destinaţii culturale de 
excelenţă atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
internaţional, în cadrul Târgului de Turism al 
României şi al Târgului Internaţional de 
Turism ITF.  
 De asemenea va fi creată o bază de 
date pentru promovarea produselor turistice, 
va fi realizat portalul „Curtea Domnească de 
Argeş – capitală a turismului românesc” şi vor 
fi puse în practică 11 campanii de promovare. 

 
 

 

Simpozion despre accesarea fondurilor 
europene nerambursabile 
 – Câmpulung, 2 septembrie - 

 
 

 Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş, 
în colaborare cu ADR SUD Muntenia, Consiliul 
Judeţean Argeş şi Primăria Municipiului 
Câmpulung, a organizat joi, 2 septembrie, un 
simpozion pe tema accesării fondurilor 
europene. Evenimentul a avut loc în sala 
Primăriei Câmpulung, de la ora 16.  

Specialişti în domeniu au susţinut 
prezentări despre modalitatea de accesare a 
fondurilor europene nerambursabile prin 
Regio, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local”, DMI 4.3 

„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, 
prin POS CCE, prin 
Fondul European Agri-
col pentru Dezvoltare 
Rurală, Măsura 312 
„Sprijin pentru crea-
rea şi dezvoltarea de 
microîntreprinderi” şi 
Măsura 313 „Încurajarea activităţilor 
turistice”.  
 

 
 

Noi contracte Regio pentru Sud Muntenia! 
 

 

 Săptămâna viitoare, ADR Sud Muntenia 
va semna un număr de şase contracte de 
finanţare pentru reabilitarea şi dotarea infra-
structurii urbane şi de sănătate, precum şi 
pentru valorificarea patrimoniului cultural. 
 Astfel, oraşul 
Topoloveni va sem-
na luni două con-
tracte ce vor primi 
fonduri din POR, Axa 
prioritară 5, DMI 5.1 
„Restaurarea şi va-
lorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural, precum şi crearea, 
modernizarea infrastructurilor conexe”, pen-
tru consolidarea, restaurarea şi valorificarea a 
două biserici monumente istorice.  
 Un alt contact de finanţare se va sem-
na pentru proiectul „Reabilitarea şi moderni-
zarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa”, ce va 
primi fonduri europene nerambursabile din 
POR, Axa prioritară 3, DMI 3.1 „Reabilitarea/ 
modernizarea/echiparea infrastructurii servi-
ciilor de sănătate”. Valoarea totală a proiec-
tului este de 83.106.684,78 lei. 

Ultimele trei proiecte ale căror con-
tracte se vor parafa săptămâna viitoare vi-
zează infrastructura urbană. Municipiul Târgo-
vişte, în calitate de beneficiar, va primi  asis-
tenţă nerambursabilă din Regio, Axa prioritară 
1, DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, pentru oraşele/municipiile – centre 
urbane, altele decât polii de creştere şi polii de 
dezvoltare urbană desemnaţi prin HG nr. 
998/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare.    
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Sesiunea de informare 
„Acces la fondurile europene” 

 
 

 Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti 
organizează miercuri, 8 septembrie, începând 
cu ora 14:00, la sala de 200 de locuri a 

Instituţiei Pre-
fectului Judeţului 
Prahova, sesiunea 
de informare „Ac-
ces la fondurile 
europene”, cu o-

cazia lansării apelului de proiecte pe 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice, Axa 1, Domeniul 
major de intervenţie 1.1. 
 În cadrul acestui eveniment s-au 
prezentat oportunităţile de finanţare din  
Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice, Domeniul major 
de intervenţie 1.1, mai precis investiţiile 
productive şi pregătirea pentru competiţia pe 
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM–
urilor, prin Operaţiunea A2 – sprijin financiar 
de până la 1.075.000 de lei acordat pentru 
investiţii pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii. 
 Organizatorii au pregătit pentru 
această întâlnire cu reprezentanţii comunităţii 
de afaceri din judeţele Prahova, Ialomiţa şi 
Călăraşi, un program ce cuprinde informaţii 
de ultimă oră în legătură cu instrumentele şi 
modalităţile de susţinere, precum şi 
considerentele strategice care stau la baza 
sistemului naţional de susţinere a IMM-urilor. 
 
 

 

Târgul de produse ecologice şi tradiţionale  
„Mâncăm româneşte – Trăim sănătos” 

 
 

 Pentru a promova tradiţia 
românească, atât de apreciată peste hotare, 
în perioadele 10 – 12 septembrie 2010, 24 – 26 
septembrie 2010, 8 – 10 octombrie 2010, 22 - 
24 octombrie 2010 şi 5 - 7 noiembrie 2010, 
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, în parteneriat 

cu Primăria Munici-
piului Ploieşti, va or-
ganiza Târgul de pro-
duse ecologice şi tra-
diţionale „Mâncăm ro-
mâneşte – Trăim sănă-
tos”. 

OTIMMC Ploieşti vă invităm să vizitaţi 
expoziţia producătorilor tradiţionali din Parcul 
„Constantin Dobrogeanu Gherea”, după 
următorul program: vineri, 10 septembrie 
2010, 10:00 – 19.00; sâmbătă, 11 septembrie 
2010, 8:00 – 19:00; duminică, 12 septembrie 
2010, 8:00 – 15:00.  

Acest eveniment îşi propune să le ofere 
producătorilor români posibilitatea de a-şi 
prezenta şi în ţară preparatele tradiţionale 
realizate ecologic, după reţete păstrate din 
moşi-strămoşi, dar certificate din punct de 
vedere sanitar-veterinar şi premiate în 
străinătate. În cadrul târgului se vor putea 
achiziţiona brânzeturi, pastramă, miere, 
lăptişor de matcă crud, palincă, magiun de 
Topoloveni şi alte delicatese pe alese.  

  

((EElleennaa  GGaabbrriieellaa  AANNGGHHEELL,,  ŞŞeeff  OOTTIIMMMMCC  PPllooiieeşşttii))  
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Modificări privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 

 

 Guvernul României a aprobat, în 
şedinţa din 25 august, Hotărârea pentru 
restructurarea şi reorganizarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1631/2009, privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului.  

Prin Hotărârea aprobată în data de 25 
august a.c., a fost modificată anexa nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1631/2009, privind 
structura organizatorică a Ministerului Dez-
voltării Regionale şi Turismului.  

La nivelul ministerului a fost înfiinţată 
Direcţia Generală Turistică, care va gestiona 
domeniul turismului în integralitatea sa 
(investiţii, promovare, autorizare, control, 
privatizare şi post-privatizare). 
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
– 3 SEPTEMBRIE 2010 - 

 

Până în data de 3 septembrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 
509 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 509 proiecte depuse, PIDU-ul municipiului Piteşti şi PID-ul Polului de Creştere Ploieşti, 91 au fost respinse, 
iar patru 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: 
 

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.  
 

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 o cerere de finanţare. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 6,36 milioane de euro. 
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” (buget 
38,80 milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – împreună 
cu opt cereri de finanţare, din care: trei se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii şi pentru cinci 
au fost solicitate proiectele tehnice.  
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 milioane 
de 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, două Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (cinci cereri de finanţare) sunt în precontractare, cinci 
Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanţare), iar şase contracte de finanţare au 
fost semnate. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Sistem pentru Managementul Iluminatului 
Public în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 24.125.963,20 19.100.295,42 

Sistem pentru Managementul Traficului Rutier 
în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 9.499.324,57 7.523.346,47 

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

Municipiul 
Alexandria 3.521.304,71 2.735.271,48 

Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în 
municipiul Curtea de Argeş 

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

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 

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 

TOTAL  - lei - 92.798.762,22 72.595.863,59 
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AXA PRIORITARĂ 2

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

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

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

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

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 

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

Judeţul Argeş 51.142.578,38 41.351.925,62 

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 

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

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

Parteneriatul dintre 
UAT Judeţul 
Prahova şi UAT 
Judeţul Dâmboviţa 

45.802.088,03 37.647.805,82 

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 DJ 303, 
tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 0+000 - 26+294 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 55.557.533, 56 45.705.002,00 

Reabilitare DJ 506, 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 
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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, un proiect se află în etapa precontractuală, iar 
două contracte 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  îînn  ddaattaa  ddee  2288  sseepptteemmbbrriiee  22000099,,  
oorraa  1166::0000..  
  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi 

Judeţul 
Călăraşi 19.783.631,62 14.809.448 

Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, 
judeţul Teleorman 

Consiliul 
Judeţean 
Teleorman 

83.496.061,52 66.568.370,17 

TOTAL  - lei - 103.279.693,14 81.377.818,17 
 
 

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro. 
Au fost depuse 40 de proiecte, din care: un contract a fost semnat, un proiect a fost retras de aplicant, cinci 
proiecte au fost respinse, opt proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 23 de 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 17,79 milioane de euro. 
 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Amenajare Centrul Comunitar al Persoanelor în 
vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337 

TOTAL  - lei - 1.045.015,00 823.337 

 
 
Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 milioane de euro. A fost depus un proiect, ce a fost 
ulterior contractat.  
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

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 milioane de euro.  
Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 15 contracte de finanţare sunt semnate, opt 
proiecte se află în etapa de contractare, două proiecte sunt în etapa de vizită la faţa locului, şapte proiecte sunt în 
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etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de finanţare revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară/rezerve, şase proiecte au fost respinse, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru 
toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro. 
 
 

NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînn  ddaattaa  ddee  1144..0099..22000099,,  oorraa  1166::0000..  
  
  

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 Şcoala 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 

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

Oraşul Titu 
 

7.139.282,12 5.710.574,66 

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 

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 

Construire şcoală cu 22 săli de clasă şi reabilitare şi 
modernizare clădire internat la Grupul Şcolar „Goga 
Ionescu” din oraşul Titu, jud. Dâmboviţa 

Unitatea 
administrativ-
teritorială Oraşul 
Titu 

6.904.561,42 4.558.975,85 

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

Comuna Albeştii de 
Argeş 

2.108.056,47 1.645.639,52 

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

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

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 

Consolidare, reablitare Colegiul pedagogic  „Carol I" Municipiul 
Câmpulung 

12.449.657,26 9.866.312,47 

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

Municipiul 
Târgovişte 

4.825.344,88 3.294.953,95 

TOTAL  - lei - 97.718.459,07 77.169.496,42 
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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 importanţă 
regională şi locală – alocare regională 38,27 milioane de euro.  

S-au depus 16 proiecte, două proiecte au fost retrase de către aplicant, două proiecte au fost respinse, două 
contracte de finanţare au fost semnate, patru proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, şase 
proiecte se află în etapa precontractuală. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 32,67 
milioane de euro. 

 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Centru Multifuncţional de dezvoltare 
a afacerilor 

S.C. Camion Logistic S.R.L., 
com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu 15.377.529,99 8.506.947 

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

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 50.403.568,50 17.872.914 

TOTAL  - lei - 65.781.098,49 26.379.861 
 

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

Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 
milioane de euro. 
În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de 
finanţare în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă 
solicitată 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    
mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
  
  

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 150 de proiecte, din care: 18 proiecte au fost 
respinse, iar şapte proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă, opt proiecte se află în etapa de 
contractare, iar 117 proiecte se află în etapa de evaluare, cu o valoare totală a asistenţei financiare 
nerambursabile de aproximativ 20,67 milioane de euro. 
 
 

AXA PRIORITARĂ 5

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

:  
Dezvoltarea şi promovarea turismului  
 

Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 milioane de euro.  
Au fost depuse 30 de proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, patru au 
fost respinse, trei contracte de finanţare au fost semnate, 10 proiecte se află în etapa precontractuală, 12 
proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile 
solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,92 milioane de euro. 
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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 milioane de euro (două sesiuni de depunere de proiecte). 
 
PPee  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  rreeggiioonnaallee  ddee  2222,,117777  
mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
PPee  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 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: 10 proiecte au fost respinse, 16 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 72,69 milioane de 
euro. 
 
 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

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

S.C. Valea cu Peşti S.A., 
Arefu, jud. Argeş 16.856.816,00 8.840.093,74 

Reabilitarea parcului balnear din staţiunea 
Amara Oraşul Amara  

16.545.748,10 
 

12.967.959,00 
Modernizarea infrastructurii de turism a 
S.C. Resalcom S.A. în vederea diversificării 
serviciilor turistice 

S.C. RESALCOM S.A., 
Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

 
14.188.605,53 

 
7.752.171,45 

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

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

Parohia Apostolache, 
jud. Prahova 

12.926.435,20 9.386.998,60 

TOTAL  - lei - 23.269.195,95 17.596.380,75 

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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DDaacciiaa  aa  iinnaauugguurraatt    
uunn  nnoouu  cceennttrruu  ddee  ppiieessee  ddee  sscchhiimmbb  

  

În data de 2 septembrie s-a inaugurat noul 
centru de piese de schimb al Grupului Renault. 
Obiectivul, realizat în doar 12 luni în parteneriat cu 
firma Elgan Automotive, este strategic amplasat lângă 
Autostrada Piteşti - Bucureşti, la km 102. Cu o 

suprafaţă de 65.000 
mp, depozitul este 
cel mai mare centru 
de distribuţie a pie-
selor de schimb şi 
accesoriilor de care 
Grupul Renault dis-
pune în afara Fran-

ţei, fiind al patrulea ca dimensiuni din cele 29 de 
obiective similare. Depozitul, în care 160 de salariaţi 
lucrează pe două schimburi, stochează peste 70.000 
de tipuri de piese şi repere şi va asigura 
aprovizionarea cu piese de schimb de origine a reţelei 
comerciale Dacia, Renault şi Nissan din România, 
precum şi a reţelelor Dacia din 33 de ţări ale lumii. 

Grupul Renault a investit în noul centru de 
piese de schimb de la Oarja 3,5 milioane de euro, dar 
s-a păstrat discreţie asupra investiţiei care aparţine 
partenerilor de la Elgan Automotive. 

La eveniment au participat prefectul 
Gheorghe Davidescu şi preşedintele Consiliului Ju-
deţean Argeş, Constantin Nicolescu, primarul co-
munei Oarja, Costel Balea, dealeri şi furnizori Dacia, 
oameni de afaceri, directori de instituţii publice şi de 
unităţi bancare, jurnalişti din presa locală şi naţională. 

                 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullaarrggeessuull..rroo//eeccoonnoommiicc//88443399--ddaacciiaa--aa--iinnaauugguurraatt--uunn--nnoouu--cceennttrruu--ddee--ppiieessee--ddee--
sscchhiimmbb..hhttmmll  
                                            

◊◊  
  

  
  

MMaatteerrnniittaattee  nnoouuăă  llaa  CCăăllăărraaşşii  
  

Deşi noua Maternitate arată cu totul altfel de 
după reabilitare, încă nu poate fi utilizată aşa cum 
trebuie. Personalul, atât cel medical, cât şi cel auxiliar, 
este încă unul deficitar; maternitatea nu are în acest 
moment, potrivit medicilor specialişti de aici, un 
aparat ventilator „ASTRUP", atât de necesar nou-
născuţilor care pot prezenta unele probleme la 
naştere. În respectiva secţie există doar un singur 
medic neonatolog, în persoana dr. Alexandru Ioniţă.  

 
 

 
 
În lipsa unor dotări corespunzătoare şi a unui 

alt medic neonatolog, unii dintre micuţii ce se nasc în 
Maternitatea Călăraşi şi prezintă probleme serioase 
de sănătate nu pot fi trataţi aici, din acest motiv fiind 
solicitat sprijinul spitalelor din Capitală. Maternitatea 
Călăraşi a fost închisă în anul 2009 din cauza unei 
infecţii nozocomiale. Pentru deschiderea unităţii 
spitaliceşti s-au realizat lucrări de reabilitare, în 
valoare de peste 18 milioane de lei, 3,5 milioane fiind 
suportate de Consiliul Judeţean Călăraşi, iar 15 
milioane de către Ministerul Sănătăţii.                 
 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//mmaatteerrnniittaattee--nnoouuaa--ddooaarr--uunn--mmeeddiicc--
nneeoonnaattoolloogg--ssii--ffaarraa--uunneellee--ddoottaarrii  

  
  
  

  

◊◊  
  
  

  
  

JJaannddaarrmmeerriiaa  DDââmmbboovviiţţaa  ––    
2200  ddee  aannii  ddee  eexxiisstteennţţăă  

  

Ziua de 1 septembrie 
are o profundă semnificaţie 
pentru Jandarmeria dâmbo-
viţeană, fiind un moment de 
aduceri aminte şi de re-
cunoştinţă: aniversarea a 20 de 
ani de existenţă. La nivelul 
Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean „Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa s-au 
desfăşurat activităţi festive specifice. 

În baza H.G. nr. 0749/05.07.1990, privind 
înfiinţarea trupelor de jandarmi şi a Ordinului 
Ministrului de Interne nr. I/05853 din 01.09.1990, la 
data de 01.09.1990 a luat fiinţă Batalionul 50 
Jandarmi Târgovişte cu indicativul UM 0705. 
Batalionul 50 Jandarmi Târgovişte se afla în 
subordinea Brigăzii 44  Craiova. Ca recunoaştere a 
progreselor făcute de UM 0705 Târgovişte, în 
conformitate cu decretul prezidenţial nr. 429/ 
07.09.1996, a fost acordat „Drapelul de luptă” al 
Batalionului 50 Jandarmi Târgovişte.  

În coformitate cu Ordinul MAI nr. 678, din 
06.06.2005 se atribuie Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Dâmboviţa denumirea onorifică cu 
semnificaţie istorică „Mircea cel Bătrân". 
Aceasta denumire nu este întâmplătoare, deoarece în 
timpul domniei marelui voievod, Târgovişte a devenit 
cetatea de scaun a Ţării Româneşti. 
  

SSuurrssăă::  http://www.infotgv.ro/evenimente/2149-jandarmeria-dambovita-20-de-ani-de-existenta.html 

      
  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    
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TTrraaddiiţţiiaa  ppeessccuuiittuulluuii  îînn  GGiiuurrggiiuu  --  

rreeîînnvviiaattăă  pprriinnttrr--uunn  pprrooiieecctt  ccuu  ffiinnaannţţaarree  eeuurrooppeeaannăă  
  

Un proiect privind dezvoltarea infrastructurii în 
domeniul piscicol şi cultivarea tradiţiei pescuitului 
dunărean, în valoare de şapte milioane de euro, a 
primit aprobarea de finanţare prin Programul Opera-

ţional pentru Pescuit şi se va 
derula în nouă comune din 
judeţ, precum şi în 
municipiul Giurgiu pe o 
perioadă de cinci ani. „De 
curând ni s-a aprobat 
cererea de finanţare pentru 

Proiectul Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean, un 
proiect ambiţios în care sunt implicate patru ONG-uri, 
nouă primării, opt societăţi comerciale, 16 persoane 
fizice cu obiect de activitate pescuitul şi patru instituţii 
publice”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, 
şeful Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi 
Protecţia Mediului Giurgiu, Marian Măroiu. 

 Proiectul are o valoare de aproximativ şapte 
milioane de euro şi se va desfăşura în judeţul Giurgiu 
pe o perioadă de cinci ani, timp în care se vor 
desfăşura lucrări de îmbunătăţire a infrastructurii din 
domeniul pescuitului, respectiv drumuri de acces, 
debarcadere, se va dezvolta agroturismul în domeniul 
pescuitului, se va efectua popularea bălţilor cu puiet 
de peşte şi se vor înfiinţa noi suprafeţe de luciu de 
apă.  

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..jjuurrnnaallggiiuurrggiiuuvveeaann..rroo//??pp==33662299  
  

◊◊  
  

  
LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  ,,,,GGrriiggoorree  MMooiissiill’’’’  aa  ddeevveenniitt  îînn  

mmoodd  ooffiicciiaall  ccoolleeggiiuu  nnaaţţiioonnaall  
  

Instituţia de învăţământ, de ani buni etalon 
pentru modul în care se face şcoală la Urziceni, şi-a 

căpătat noul statut în ur-
ma rezultatelor excelente 
obţinute de generaţii în-
tregi de elevi, fapt sub-
liniat de inspectorul gene-
ral şcolar Stavăr Ilie.  

Liceul intră din acest an şcolar într-o etapă 
nouă, după mai bine de optzeci de ani de existenţă. 
Istoricul instituţiei va rămâne gravat pe o placă 
dezvelită de către Ioana Moisil, nepoata mate-
maticianului Grigore Moisil, al cărui nume fostul liceu îl 
poartă din anul 2002. Actualul colegiu a fost înfiinţat 
în 1928 ca şcoală de fete, în 1954 a căpătat statut de 
liceu cu profil real, umanist ulterior, iar din 1990 a 
devenit liceu teoretic. Decizia  

de transformare în colegiu naţional este consfinţită de 
un ordin al ministrului educaţiei Daniel Funeriu, datat 
12 mai 2010. 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..gguurraaiiaalloommiitteeii..ccoomm//ssttiirrii//lliicceeuull--tteeoorreettiicc--ggrriiggoorree--
mmooiissiill%%EE22%%8800%%9999%%EE22%%8800%%9999--aa--ddeevveenniitt--aassttaazzii--iinn--mmoodd--ooffiicciiaall--ccoolleeggiiuu--nnaattiioonnaall// 

  

◊◊  
  

  
PPrrooiieecctt  ddee  11,,44  mmiilliiooaannee  ddee  lleeii  

ppeennttrruu  ccrreeşştteerreeaa  eeffiicciieennţţeeii    
IInnssttiittuuţţiieeii  PPrreeffeeccttuulluuii  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa  

  

Instituţia Prefectului judeţul Prahova a obţinut 
o finanţare europeană de 1,4 milioane de lei în 
vederea implementării unui proiect al cărui scop este 
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate 
de către această instituţie. 
Astfel, proiectul „Proceduri 
simplificate - eficienţă cres-
cută la nivelul Instituţiei 
Prefectului Judeţului Praho-
va", lansat marţi, 31 august, 
este cofinanţat din Fondul 
Social European (FSE) prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 - 2013. 

Valoarea totală eligibilă, fără TVA, a acestui 
proiect este de 1.190.000 de lei, dintre care 1.011.500 
de lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FSE, iar 178.500 de lei este cofinanţarea eligibilă a 
beneficiarului. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă 
de 18 luni, iar aplicarea sa presupune implementarea 
unui sistem coerent şi transparent de management 
electronic al documentelor la nivelul Instituţiei 
Prefectului judeţul Prahova în vederea simplificării 
procedurilor administrative şi a reducerii duratei de 
livrare a serviciilor publice. 
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3322994422  
  

◊◊  
  

  
  

  

CCrreeddiitt  bbaannccaarr  ppeennttrruu  ssuussţţiinneerreeaa    
uunnoorr  pprrooiieeccttee  eeuurrooppeennee  îînn  TTeelleeoorrmmaann  

  

Consiliul Local Alexandria a aprobat, luni, 30 
august, contractarea unui credit bancar în valoare de 
8 milioane de lei pentru susţinerea a trei proiecte ce 
au obţinut finanţare nerambursabilă, în cea mai mare 
parte, prin Programul Operaţional Regional. Primarul 
municipiului Alexandria, Victor Drăguşin, a declarat că 
aceste proiecte, cu o valoare totală de circa 7 
milioane de euro, vizează, în mod integrat, crearea 
unui sistem de iluminat nou, modern şi ecologic, 
managementul traficului rutier şi creşterea siguranţei 
şi prevenirea criminalităţii.  

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3322992233 
  

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

JJuuddeeţţuull  TTEELLEEOORRMMAANN  
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Sediul central CĂLĂRAŞI 
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 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 

DDaattee  CCoonnttaacctt  AAggeennţţ iiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă   SSuudd  MMuunntteenniiaa  

  
SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunnii ccaarree 

 
Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 

 Cristina RADU, Diana NEAGU, Liviu Georgian OLTENACU - Sediul central Călăraşi 
Alexandra GHERASIM, Marinică FOLOGEA - Biroul Judeţean Argeş 

Marius TĂNASE - Biroul Judeţean Dâmboviţa 
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: 6 septembrie 2010 

 
 

                          NNeewwsslleetttteerr--uull  ssăăppttăămmâânnaall  „„IInnffooRReeggiioonnaall  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  eessttee  uunn  mmaatteerriiaall  ccuu  iinnffoorrmmaaţţiiii  ddeesspprree  aaccttiivviittăăţţiillee  ddeerruullaattee  ddee  ccăăttrree  AAggeennţţiiee  şşii  ddee  
ccăăttrree  MMiinniisstteerruull  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  şşii  TTuurriissmmuulluuii,,  îînn  vveeddeerreeaa    pprroommoovvăărriiii  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  22000077  ––  22001133..  PPee  llâânnggăă  aacceessttee  nnoouuttăăţţii,,   
ssee  ddoorreeşşttee  iinnffoorrmmaarreeaa  ppuubblliiccuulluuii  ţţiinnttăă  ddeesspprree  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  mmeemmbbrree  aallee  RReeţţeelleeii  ddee  IInnffoorrmmaarree  RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa  şşii  ddeesspprree  cceellee  mmaaii   
iimmppoorrttaannttee  eevveenniimmeennttee  oorrggaanniizzaattee  ddee  aacceesstteeaa  îînn  jjuuddeeţţeellee  rreeggiiuunniiii..  

                          ÎÎnn  aacceesstt  sseennss,,  AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  vvăă  ooffeerrăă  ooccaazziiaa  ddee  aa  vvăă  pprroommoovvaa,,  îînn  ffiieeccaarree  ssăăppttăămmâânnăă,,  iinnssttiittuuţţiiaa  şşii  aaccttiivviittăăţţiillee  ppee  ccaarree  dduummnneeaavvooaassttrrăă  llee  
ddeessffăăşşuurraaţţii..  DDaaccăă  ssuunntteeţţii  iinntteerreessaaţţii  ssăă  pprroommoovvaaţţii  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttiittuuţţiieeii  ddvvss..,,  vvăă  rruuggăămm  ssăă  nnee  ttrraannssmmiitteeţţii  uunn  ssccuurrtt  mmaatteerriiaall  ddee  iinnffoorrmmaarree  ((mmaaxxiimm  11..550000  
ddee  ccaarraacctteerree  ccuu  ttoott  ccuu  ssppaaţţiiii)),,  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  11  --  22  ppoozzee,,  cceell  ttâârrzziiuu  ppâânnăă  vviinneerrii,,  llaa  oorraa  1122::0000,,  aacceessttaa  uurrmmâânndd  ssăă  ffiiee  ppuubblliiccaatt  îînn  nneewwsslleetttteerr--uull  ppeennttrruu  
ssăăppttăămmâânnaa  rreessppeeccttiivvăă,,  ccee  vvaa  ffii  ttrraannssmmiiss  lluunneeaa..  MMaatteerriiaalleellee  ddee  iinnffoorrmmaarree  vvoorr  ffii  ttrraannssmmiissee  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  ccoommuunniiccaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..  

                        NNeewwsslleetttteerr--uull  vvaa  ffii  ppuubblliiccaatt  ppee  ssiittee--uull  AAggeennţţiieeii  ((hhttttpp::////rreeggiioo..aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo))  şşii  vvaa  ffii  ddiissttrriibbuuiitt  eelleeccttrroonniicc  ssăăppttăămmâânnaall  ttuuttuurroorr  mmeemmbbrriilloorr   
RReeţţeelleeii  ddee  IInnffoorrmmaarree  RREEGGIIOO  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  ccoonnssiilliiiilloorr  jjuuddeeţţeennee  şşii  llooccaallee  şşii   
pprreeffeeccttuurriilloorr  ddiinn  rreeggiiuunnee,,  MMiinniisstteerruulluuii  DDeezzvvoollttăărriiii  RReeggiioonnaallee  şşii  TTuurriissmmuulluuii,,  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  mmaassss--mmeeddiiaa  ddee  llaa  nniivveelluull  rreeggiiuunniiii  SSuudd  MMuunntteenniiaa  şşii                           
ssiittee--uurriilloorr  ddeeddiiccaattee  ((ppoorrttaalluurriilloorr  ddee  şşttiirrii  eeccoonnoommiiccee))..  

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