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În perioada 10 - 11 noiembrie va avea 

loc cea de-a doua şedinţă din acest an a 
Comitetului de Monitorizare al Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013 (CM POR). 
De această dată, evenimentul se va susţine în 
regiunea Sud Muntenia, şi anume la sediul 
primăriei din municipiul Turnu Măgurele, 
judeţul Teleorman. 

PPrreeşşeeddiinntteellee  CCppDDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  ddoommnnuull  LLiivviiuu  NNiiccoollaaee  DDrraaggnneeaa  
 

În cadrul reuniunii de lucru, membrii şi 
observatorii CM POR vor analiza stadiul 
implementării Programului Operaţional 
Regional la nivelul celor opt regiuni de 
dezvoltare, măsurile întreprinse pentru ac-
celerarea implementării POR, precum şi 
propunerile de modificare a POR. Totodată, în 
cadrul acestei şedinţe se va prezenta şi 
aproba Planul de evaluare al programului 
pentru anul 2011 şi se va dezbate stadiul 
activităţilor desfăşurate conform Planului de 
Comunicare al Programului Operaţional 
Regional.  
 

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

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   
SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   

BB uu ll ee tt ii nn   II nn ff oo rr mm aa tt ii vv   nn rr ..   22 77                     
11  ––  77  nnooiieemmbbrriiee  22001100 
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În regiunea Sud Muntenia  
au fost depuse 466 de cereri de finanţare 

din partea microîntreprinderilor 
 

 

 În data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, 
la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia 
a fost suspendat procesul de depunere a cere-
rilor de finanţare în cadrul Axei prioritare 4, 
Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor” din cadrul 
REGIO (Programul Operaţional Regional 2007-
2013).  
   La primului apel de proiecte cu termen 

limită de depunere 
16 iunie 2008 au 
fost depuse 54 de 
cereri de finanţa-
re, în valoare tota-
lă de aproximativ 
67,5 milioane de 

lei (din care asistenţa financiară neram-
bursabilă solicitată era de aproximativ 45 
milioane de lei). Au fost respinse 30 de 
proiecte, trei aplicanţi au reziliat contractele, 
iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contrac-
tele de finanţare. 
 În data de 2 noiembrie 2009 a fost 
publicat Ghidul solicitantului pentru Domeniul 
major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvol-
tării microîntreprinderilor”, iar cererile de 
finanţare au putut fi depuse continuu, în con-
diţiile precizate în ghid, începând cu data de 
23 noiembrie 2009. Alocarea financiară dispo-
nibilă pentru această cerere deschisă de pro-
iecte era de 27,28  mil. euro.  
 La cel de-al doilea apel de proiecte cu 
depunere continuă au fost depuse 466 de 
proiecte, din care: 24 de proiecte au fost 
respinse, iar 15 proiecte au fost retrase de 
aplicanţi. În data de 1 noiembrie (momentul 
în care a intervenit suspendarea) erau semna-
te cinci contracte de finanţare, zece proiecte 
se aflau în etapa de contractare, 284 de pro-
iecte erau în etapa de evaluare, iar 128 se 
aflau pe lista de rezervă. Valoarea totală a 
asistenţei financiare nerambursabile solicitată 
este de de aproximativ 73,69 milioane de 

euro, din care 22,63 milioane de euro repre-
zintă valoarea solicitată de proiectele situate 
pe lista de rezervă. 
 Cererile de finanţare vor parcurge, 
până la momentul semnării contractelor de fi-
nanţare, un proces de selecţie ce cuprinde 
etapele de verificare preliminară şi evaluarea 
tehnică şi financiară. 
 
 
   

Judeţul Dâmboviţa semnează  
primul contract de finanţare Regio  
pentru restaurarea şi valorificarea 

patrimoniului cultural 
 

 

 Săptămâna trecută, Parohia Potlogi din 
judeţul Dâmboviţa, a semnat primul contract 
de finanţare din fonduri nerambursabile 
Regio. Proiectul pentru care s-a semnat con-
tractul de finanţare - „„RReessttaauurraarreeaa,,  rreeaalliizzaarreeaa  
ppiiccttuurriilloorr  iinntteerriiooaarree,,  aa  ffrreesscceelloorr  şşii  aanneexxeelloorr  
bbiisseerriicciiii  SSff..  DDuummiittrruu  ddiinn  ccoommuunnaa  PPoottllooggii,,  
jjuuddeeţţuull  DDââmmbboovviiţţaa”” – a obţinut asistenţă fi-
nanciară nerambursabilă din Programul Ope-
raţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turis-
mului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patri-
moniului cultural, crearea şi modernizarea 
infrastructurilor conexe”. 

BBiisseerriiccaa  SSff..  DDuummiittrruu,,  ccoommuunnaa  PPoottllooggii  
  
 Valoarea totală a contractului de 
finanţare este de 2.551.521,16 lei, din care: 
• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR: 1.735.760,76 lei; 
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• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional: 265.469,29 lei; 
• cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 
40.841,43 lei. 
 

 Proiectul semnat la sfârşitul lunii 
octombrie 2010 vizează restaurarea clădirii 
existente a bisericii Sf. Dumitru şi redarea 
identităţii istorice a acesteia. Durata de 
implementare a proiectului de restaurare şi 
punere în valoare a acestui lăcaş de cult din 
comuna Potlogi este de 16 luni. 
 
 
   

Finanţare Regio pentru înfiinţarea  
unui centru de asistenţă medico-socială 

pentru persoane vârstnice 
 

 

 În data de 5 noiembrie, Asociaţia 
„Suflet pentru Oameni” din comuna Bucşani, 
judeţul Dâmboviţa, a semnat primul contract 
de finanţare din fonduri nerambursabile 
Regio. Proiectul pentru care s-a semnat 
contractul de finanţare - „„CCeennttrruull  RReezziiddeennţţiiaall  
ddee  AAssiisstteennţţăă  MMeeddiiccoo--SSoocciiaallăă  ppeennttrruu  PPeerrssooaannee  
VVâârrssttnniiccee““ – a obţinut asistenţă financiară 
nerambursabilă din Programul Operaţional 
Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 „Îm-
bunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul 
major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ 
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infra-
structurii serviciilor sociale”. 
 

 
Sursă: http://www.adevarul.ro/locale/craiova/Problemele_imbatrani-
rii_sunt_printre_primele_5_probleme_de_sanatate_mondiale_0_344366
010.html 
 

 Valoarea totală a contractului de 
finanţare este de 3.457.593,56 lei, din care: 
• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR: 2.059.308,60 lei; 

• valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul naţional: 314.953,08 lei; 
• cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 
48.454,32 lei. 
 

 Proiectul implementat de Asociaţia 
„Suflet pentru Oameni” vizează îmbunătă-
ţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile 
sociale din judeţul Dâmboviţa, pentru 
asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la 
astfel de servicii. Astfel se va înfiinţa un nou 
centru adaptat nevoilor speciale de îngrijire 
ale unei categorii sociale puternic defa-
vorizate – persoane vârstnice cu afecţiuni 
cronice, cu probleme de sănătate mintală sau 
cu afecţiuni somatice cronice, aflate în faze 
evolutive avansate, cu deteriorare importantă 
ce necesită supra-veghere permanentă şi 
îngrijiri paliative. Durata de implementare a 
proiectului este de 20 luni. 
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Studiul „Incubatoarele de afaceri - 
oportunitate de dezvoltare  

a start-up-urilor din România” 
 

 

Globalizarea actuală a economiei 
mondiale sub toa-
te aspectele sale 
şi progresul teh-
nologic prezent în 
majoritatea do-
meniilor au făcut 
necesară readap-
tarea întreprin-
derilor mici şi 
mijlocii la noul 
context şi con-
fruntarea lor cu 
pieţele externe. 
Motor al creşterii 
economice, IMM-
urile au con-
tribuit în timp la apariţia de noi locuri de 
muncă şi la dezvoltarea diferitelor sectoare 
ale economiei.  

În plus, afacerile la scară mică sunt 
mai eficiente în ceea ce priveşte costurile de 
cercetare şi dezvoltare. 
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Aşadar, incubatoarele de afaceri pot fi 
un catalizator important al iniţiativelor 
antreprenoriale locale, iar impactul lor la 
nivel regional poate fi semnificativ pentru 
dezvoltarea economică şi ocuparea forţei de 
muncă, în măsura în care sunt susţinute 
printr-o abordare strategică coerentă şi 
coordonată la nivel naţional. 

În aceste condiţii, Fundaţia Post-
Privatizare a lansat un nou studiu al cărui scop 
este de a informa mediul de afaceri românesc 
cu privire la oportunităţile pe care incubatoa-
rele de afaceri le oferă în etapele esenţiale 
ale dezvoltării lor. 

 
Studiul 

„Incubatoarele 
de afaceri – o-
portunitate de 
dezvoltare a 

start-up-urilor 
din România” 
abordează atât 
situaţia incuba-

toarelor de afaceri din trei perspective: inter-
naţional, european şi la nivelul României, cât 
şi cadrul legal şi sprijinul financiar acordat 
acestora prin fonduri alocate de la bugetul de 
stat naţional. Totodată, studiul prezintă un 
inventar actualizat al incubatoarelor de afa-
ceri din ţară, devenind astfel o sursă de infor-
maţii pentru cei interesaţi de acest domeniu. 

 
Documentul poate fi consultat la 

următoarea adresă de web: http://www.post-
privatizare.ro/romana/wp-content/uploads/ 
2010/11/Studiu-incubatoare-final1.pdf. 
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Întrevedere între ministrul dezvoltării 
regionale şi turismului şi ambasadorul 

Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord 

 

 
În data de 1 noiembrie, ministrul 

dezvoltării regionale şi turismului, doamna 
Elena Udrea, a avut o întrevedere cu amba-
sadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord, domnul Martin Harris.  

În cadrul 
întâlnirii, doam-
na Elena Udrea a 
făcut o prezen-
tare generală a 
stadiului actual 
al Programului 
Operaţional Re-
gional, cu accent pe absorbţia fondurilor euro-
pene şi pe modalităţile de îmbunătăţire a 
acesteia, apreciind că, în acest domeniu, ar fi 
deosebit de utilă folosirea expertizei brita-
nice. 

Totodată, ministrul dezvoltării regio-
nale şi turismului i-a prezentat ambasadorului 
Marii Britanii o serie de oportunităţi oferite de 
sectorul turistic românesc pentru investitorii 
străini. 

La rândul său, ambasadorul Martin 
Harris a menţionat că reabilitarea Cetăţii de 
la Alba-Iulia reprezintă un exemplu de succes 
privind rezultatele ce pot fi obţinute prin in-
termediul accesării fondurilor europene şi a 
vorbit despre preocupările Prinţului de Wales, 
referitoare la protejarea şi valorificarea patri-
moniului cultural românesc. 

În finalul întâlnirii, cei doi oficiali şi-au 
manifestat aprecierea faţă de cooperarea din-
tre cele două ţări şi au subliniat necesitatea 
intensificării şi dezvoltării relaţiilor bilaterale.

http://www.postprivatizare.ro/romana/�
http://www.postprivatizare.ro/romana/�
http://www.post-privatizare.ro/romana/wp-content/uploads/%202010/11/Studiu-incubatoare-final1.pdf�
http://www.post-privatizare.ro/romana/wp-content/uploads/%202010/11/Studiu-incubatoare-final1.pdf�
http://www.post-privatizare.ro/romana/wp-content/uploads/%202010/11/Studiu-incubatoare-final1.pdf�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  5 NOIEMBRIE 2010 – 
 

 

Până în data de 5 noiembrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 830 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 830 de proiecte depuse, PIDU-ul municipiului Piteşti şi PID-ul Polului de Creştere Ploieşti, 97 au 
fost respinse, 19 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 creştere (buget 97 
milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti şi o cerere de 
finanţare aflată în etapa precontractuală. 
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 zece cereri de finanţare, din care: o cerere se află în etapa de evaluare a conformităţii şi 
eligibilităţii, patru sunt în evaluare tehnică şi cinci proiecte sunt în precontractare. 
 

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, un Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (două cereri de finanţare) este în 
precontractare, cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanţare), iar nouă 
contracte de finanţare au fost semnate. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 
 

Notă. Termenul limită până la care se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană, Sub-domeniul „Centre 
urbane”,  a fost 31 martie 2009, ora 16:00. 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

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 

Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice 
urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice 
urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din 
municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 75.804.429,76 60.025.799,16 
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Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice 
urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice 
urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din 
municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 69.893.929,74 55.345.077,46 

Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din 
municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 3.392.503,63 2.552.811,19 

TOTAL  - lei - 241.889.625,35 123.964.554,77 
 
 

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, 12 proiecte sunt în rezervă, iar pentru 16 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 
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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 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş 
Breaza, judeţul Prahova 

Oraşul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84 

TOTAL  - lei - 779.368.368,74 630.724.303,43 
 
AXA PRIORITARĂ 3

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

:  
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenţie: 
 

Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor 
de sănătate – alocare regională 24,21 milioane de euro 
 

Au fost depuse 12 proiecte, din care nouă proiecte sunt în rezervă şi trei contracte au fost semnate. Valoarea 
totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 48,72 milioane de euro. 
 

  

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 

Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean 
Dâmboviţa 

Consiliul 
Judeţean 
Dâmboviţa 

83.106.684,78 65.278.696,09 

TOTAL  - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26 
 

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro 
 

Au fost depuse 43 de proiecte, din care: două contracte au fost semnate, trei proiecte au fost retrase de 
aplicanţi, cinci au fost respinse, un proiect se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 31 de 
proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar unul este în etapa precontractuală (analiza PT 
şi vizita la faţa locului), valoarea asistenţei nerambursabile solicitate pentru acestea fiind de aproximativ 
18,01 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 

Centrul rezidenţial de asistenţă medico-
socială pentru persoane vârstnice 

Asociatia „Suflet pentru oameni”, 
comuna Bucşani, jud. Dâmboviţa 3.457.593,56 2.374.261,68 

TOTAL  - lei - 4.502.608,56 3.197.598,68 
 
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  
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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: 23 de contracte de finanţare sunt semnate, 
şase proiecte se află în etapa de contractare, 65 de proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară/rezerve, iar 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 

UAT 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 

Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung Municipiul 
Câmpulung 

6.116.088,16 4.696.040,44 
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Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar 
„Voievodul Mircea” din Municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

4.825.344,88 3.294.953,95 

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

Consiliul Local 
Dârmăneşti 

1.783.286,24 1.315.114,92 

Dotare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII, 
sat Cocu, comuna Cocu, judeţul Argeş 

Consiliul Local Cocu 2.006.966,99 1.575.156,94 

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

Consiliul Local 
Lereşti 

3.856.577,84 2.906.389,68 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Colegiul Naţional 
„Ienachiţa Văcarescu" din Municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

7.208.183,08 4.710.028,24 

Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, 
judeţul Argeş 

Comuna Corbeni, 
jud. Argeş 

3.801.115,04 2.785.075,72 

Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna Budeasa, 
judeţul Argeş 

Comuna Budeasa, 
jud. Argeş 

4.102.331,52 3.039.079,96 

Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare 
infrastructură educaţională Şcoala „Ghergani”, oraş 
Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari, jud. 
Dâmboviţa 

9.177.112,32 6.357.248,24 

TOTAL  - lei - 135.770.120,26 104.573.630,56 
 
 

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 18 proiecte, din care: două proiecte au fost retrase de către aplicanţi, două proiecte au fost 
respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, două proiecte se află în etapa de evaluare a 
conformităţii administrative şi eligibilităţii, 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 44,37 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. 
 

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  
ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””,,  iiaarr  cceerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  aauu  ppuuttuutt  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  pprreecciizzaattee  îînn  gghhiidd,,  îînncceeppâânndd  
ccuu  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099..  AAllooccaarreeaa  ffiinnaanncciiaarrăă  ddiissppoonniibbiillăă  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  cceerreerree  ddeesscchhiissăă  ddee  pprrooiieeccttee  îînnssuummeeaazzăă  2277,,2288  
mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 466 de proiecte, din care: 24 au fost 
respinse şi 15 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate cinci contracte, 10 
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proiecte se află în etapa de contractare, 284 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 128 de 
proiecte sunt în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 73,89 milioane 
de euro, din care 22,63 milioane de euro reprezintă valoarea solicitată de proiectele aflate în rezervă. 
 

**NNoottăă::  ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ss--aa  ssuussppeennddaatt  pprroocceessuull  ddee  ddeeppuunneerree  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  
DDoommeenniiuulluuii  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””  îînn  rreeggiiuunneeaa  ddee  ddeezzvvoollttaarree  SSuudd  MMuunntteenniiaa..    
DDeemmaarraarreeaa  eettaappeeii  ddee  vveerriiffiiccaarree  pprreelliimmiinnaarrăă  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddeeppuussee  îînn  ppeerriiooaaddaa  1111  ooccttoommbbrriiee  ––  11  nnooiieemmbbrriiee  22001100  aa  ffoosstt  
ssuussppeennddaattăă..  RReelluuaarreeaa  pprroocceessuulluuii  vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  uunneeii  aannaalliizzee  llaa  nniivveelluull  AAMMPPOORR  aassuupprraa  ddiissppoonniibbiilliittăăţţiiii  ffoonndduurriilloorr  aallooccaattee  rreeggiiuunniiii  
ddee  ddeezzvvoollttaarree  SSuudd  MMuunntteenniiaa..  
  

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat hârtie 

SC ALMIMOS SRL, oraşul Buşteni, 
jud. Prahova 1.245.727,04 853.080,00 

Igienă şi confort, necesitate zilnică SC Softsense SRL,  
municipiul Călăraşi 691.201,11 557.420,25 

Dotarea cabinetului medical al SC 
Tehno Doctor Endoscopy SRL cu 
aparatură modernă 

SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, 
municipiul Piteşti, jud. Argeş 

573.335,08 462.367,00 

Achiziţionarea unor utilaje şi 
echipamente pentru creşterea 
productivităţii şi competitivităţii 
economice a societăţii TOYLAND 
INTERNATIONAL S.R.L. 

SC TOYLAND INTERNATIONAL  
SRL, Olteniţa, jud. Călăraşi 

756.017,00 609.861,29 

Achiziţionare aparat tipărit True Press 
344RL 

SC ROTATIP SRL, municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa 

1.518.628 846.880 

TOTAL  - lei - 4.784.908,23 3.329.608,54 
 
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, şase contracte de finanţare au fost semnate, şapte se află în etapa precontractuală, iar 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. 
 

  

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 

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

Consiliul Local al 
oraşului Topoloveni, 
judeţul Argeş 

4.570.758,76 3.536.642,83 

Consolidare-restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
Goleştii-Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş 

Consiliul Local al 
oraşului Topoloveni, 
judeţul Argeş   

7.142.139,18 5.535.846,33 

Restaurarea, realizarea picturilor interioare, a 
frescelor şi anexelor bisericii Sf. Dumitru din 
comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa 

Parohia Potlogi, 
comuna Potlogi, jud. 
Dâmboviţa 

2.551.521,16 2.001.230,05 

TOTAL  - lei - 37.533.615,05 28.670.099,96 
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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 regio-
nală orientativă din FEDR este de 32,87 milioane de euro (două sesiuni de depunere de proiecte) 
 

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  rreeggiioonnaallee  ddee  2222,,117777  
mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo..  
ÎÎnn  ddaattaa  ddee  2255  ffeebbrruuaarriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ddeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  
ssuussppeennddaattăă..  
  

Până la termenele limită au fost depuse 32 de proiecte (13 până la termenul limită de 19.12.2008 şi 19 
începând cu 23.11.2009 până la 25.02.2010, inclusiv), din care: 10 proiecte au fost respinse, 10 se află în eta-
pa de evaluare tehnică şi financiară, şase se află în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, un proiect a fost 
retras, iar pentru cinci proiecte s-au semnat contractele de finanţare. Proiectele aflate în diferite stadii de eva-
luare 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 

Extindere Pensiune Marald, amenajare parcare, 
branţamente utilităţi, ziduri de sprijin, 
împrejmuire teren în staţiunea Sinaia, judeţul 
Prahova 

S.C. ALPA S.R.L., oraşul 
Sinaia, jud Prahova 

4.499.257,58 2.251.175,29 

TOTAL  - lei - 67.287.820,63 36.597.394,97 
 

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, cod poştal 010873, Director Gabriela Elena BOSTĂNESCU, e-mail gabriela.bosta-
nescu@mturism.ro, site www.turism.gov.ro. 
 

ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1122  nnooiieemmbbrriiee  22001100,,  oorraa  1144::0000,,  AAuuttoorriittaatteeaa  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  ppeennttrruu  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  aannuunnţţăă  
ssuussppeennddaarreeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  ddeeppuunneerree  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  OOppeerraaţţiiuunniiii  „„DDeezzvvoollttaarreeaa  şşii  ccoonnssoolliiddaarreeaa  ttuurriissmmuulluuii  iinntteerrnn  pprriinn  
sspprriijjiinniirreeaa  pprroommoovvăărriiii  pprroodduusseelloorr  ssppeecciiffiiccee  şşii  aa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssppeecciiffiiccee””,,  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  55..33  --  cc..  
PPeennttrruu  cceerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddeeppuussee  îînn  ppeerriiooaaddaa  2222  ooccttoommbbrriiee  ––  1122  nnooiieemmbbrriiee  ssee  vvaa  ffaaccee  ddeerrooggaarree  llaa  tteerrmmeenneellee  pprroocceedduurraallee  pprriivviinndd  
vveerriiffiiccaarreeaa  ccoonnffoorrmmiittăăţţiiii  aaddmmiinniissttrraattiivvee  şşii  aa  eelliiggiibbiilliittăăţţiiii..  
RReelluuaarreeaa  pprroocceessuulluuii  vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  uunneeii  aannaalliizzee  llaa  nniivveelluull  AAMMPPOORR  aassuupprraa  ddiissppoonniibbiilliittăăţţiiii  ffoonndduurriilloorr  aallooccaattee  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  ooppeerraaţţiiuunnee..  
 

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  
oobbţţ iinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrţţiiii  SSeerrvviicciiuulluuii  CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  
00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo.. 

 
OOBBSS..**NNoottăă::  PPeennttrruu  aaxxeellee  pprriioorriittaarree//ddoommeenniiiillee  mmaajjoorree  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  22000077--22001133  ppeennttrruu  ccaarree  ssuunntt  llaannssaattee  cceerreerrii  ddee  
pprrooiieeccttee  ccuu  ddeeppuunneerree  ccoonnttiinnuuăă,,  ssuussppeennddaarreeaa  ddeeppuunneerriiii  ddee  cceerreerrii  ddee  ffiinnaannţţaarree,,  ccaa  uurrmmaarree  aa  aattiinnggeerriiii  vvaalloorriiii  aallooccaattee,,  ssee  vvaa  rreeaalliizzaa  îînn  mmoommeennttuull  îînn  ccaarree  vvaallooaarreeaa  
ssoolliicciittaattăă  aa  ccoonnttrraacctteelloorr  ddee  ffiinnaannttaarree  îînncchheeiiaattee  şşii  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  aaffllaattee  îînn  pprroocceess  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  sseelleeccţţiiee  ddeeppăăsseeşşttee  ccuu  ccuu  5500%%  vvaallooaarreeaa  ttoottaallăă  aallooccaattăă  ppee  
rreeggiiuunneeaa  rreessppeeccttiivvăă  ((ssuummaa  îînnttrree  aallooccaarreeaa  FFEEDDRR  şşii  aallooccaarreeaa  ddee  llaa  bbuuggeettuull  ddee  ssttaatt,,  mmaaii  ppuuţţiinn  ccoonnttrriibbuuttiiaa  ssoolliicciittaannttuulluuii  llaa  cchheellttuuiieelliillee  eelliiggiibbiillee  aallee  pprrooiieeccttuulluuii)),,  ppeennttrruu  
rreessppeeccttiivvuull  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennttiiee,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  ddee  pprrooggrraammaarree  22000077--22001133..  
AAnnuunnţţuull  ddee  ssuussppeennddaarree  aa  ddeeppuunneerriiii  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  ssee  vvaa  ppuubblliiccaa  ccuu  mmiinniimm  1155  zziillee  lluuccrrăăttooaarree  îînnaaiinnttee  ddee  ddaattaa  lliimmiittăă  ppâânnăă  llaa  ccaarree  mmaaii  ppoott  ffii  ddeeppuussee  cceerreerrii  ddee  
ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  aacceelluuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee,,  ppeennttrruu  uunnaa  ssaauu  mmaaii  mmuullttee  rreeggiiuunnii,,  dduuppăă  ccaazz..  AAnnuunnţţuull  vvaa  mmeennţţiioonnaa  ddaattaa  şşii  oorraa  ppâânnăă  llaa  ccaarree  ssee  mmaaii  ppoott  ddeeppuunnee  
cceerreerrii  ddee  ffiinnaannţţaarree  îînn  ccaaddrruull  aacceelluuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee..  

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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IInnaauugguurraarreeaa  sseeccţţiieeii  NNeeuurroocchhiirruurrggiiee  aa  
SSppiittaalluulluuii  jjuuddeeţţeeaann  

  

În data de 3 noiembrie, la Piteşti a demarat 
cea de-a doua ediţie a 
Conferinţei anuale „Zilele 
medicale ale Argeşului şi 
Muscelului”. Manifesta-
rea ştiinţifică, desfăşu-
rată cu sprijinul Consi-
liului judeţean, al Primă-

riei Piteşti şi al Colegiului Medicilor Argeş, a reunit 
cadre didactice medicale, reputaţi medici din ţară şi 
din străinătate, precum şi reprezentanţi de marcă ai 
lumii medicale europene.  

Cu această ocazie, sâmbătă, 6 noiembrie, în 
încheierea acestui eveniment, s-a inaugurat Secţia 
Neurochirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Piteşti. Pe parcursul celor trei zile, participanţii au 
analizat procesul de descentralizare a sistemului 
sanitar şi problemele asistenţei medicale de urgenţă, 
principalele teme abordate fiind politrauma – curs 
chirurgie, curs ortopedie -  urgenţe şi priorităţi 
medicale chirurgicale şi nechirurgicale, medicină de 
familie. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, 
domnul Constantin Nicolescu, a declarat cu această 
ocazie că importanţa evenimentului constă în 
„schimbul de experienţă, care este cel mai eficient 
mod de a progresa într-un domeniu”. 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullaarrggeessuull..rroo//aaddmmiinniissttrraattiivv//1100668800--ssee--iinnaauugguurreeaazzaa--
sseeccttiiaa--nneeuurroocchhiirruurrggiiee--aa--jjuuddeetteeaannuulluuii..hhttmmll  

      ◊◊  
  

  

AA  ffoosstt  iinnaauugguurraattăă    
pprriimmaa  ggrrăăddiinniiţţăă  ppeennttrruu  aauuttiişşttii  

  

În data de 2 noiembrie s-a desfăşurat festi-
vitatea de inau-
gurare a primei gră-
diniţe pentru copiii 
cu probleme deose-
bite. La deschidere 
au fost prezenţi trei 
preoţi, care au sfin-
ţit apartamentul în 

care vor învăţa copiii, primarul Nicolae Dragu, Elena 
Florea, director la Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 
„Amicii“, Pomplia Zeta, preşedintele Asociaţiei „Noi 
Orizonturi“. „În viitorul apropiat voi construi un parc în 
apropierea grădiniţei. Copiii au nevoie de un spaţiu  

 
pentru joacă, trebuie să se acomodeze uşor în 
societate, aşa că voi face tot posibilul pentru a duce la 
bun sfârşit construirea sa“, a declarat primarul Dragu, 
încântat de proiect.  

Grădiniţa este situată pe strada Panduri, într-
un apartament pus la dispoziţie de primărie, are o 
capacitate de 14 locuri, iar programul de funcţionare 
este de la 8:00 la 12:00. Sunt două clase a câte şapte 
copii cu probleme de autism. Copiii sunt suprave-
gheaţi de doi psihopedagogi, care îi ajută pe micuţi să 
se implice mai uşor în activităţile desfăşurate.  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ccaallaarraassii//CCaallaarraassii--
__AA__ffoosstt__iinnaauugguurraattaa__pprriimmaa__ggrraaddiinniittaa__ppeennttrruu__aauuttiissttii__00__336644776633999911..hhttmmll  

  

◊◊  
  

  

PPrroommoovvaarreeaa  ttuurriissttiiccăă    
aa  mmuuzzeeeelloorr  ttâârrggoovviişştteennee  

  

Consiliul Local Municipal Târgovişte a aprobat 
proiectul pri-
vind promo-
varea turis-
tică a muze-
elor târgoviş-
tene. Acest 
proiect pre-
supune acti-
vităţi privind elaborarea şi realizarea materialelor 
publicitare care să facă cunoscute, la nivel naţional, 
aceste edificii şi care să aibă şi impact asupra 
publicului (potenţiali sau viitori turişti), în speranţa 
dezvoltării durabile a unui turism urban în municipiul 
Târgovişte. Ca şi activităţi principale putem vorbi des-
pre elaborarea unor ghiduri turistice referitor la Muzeul 
de Istorie, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul 
tiparului şi al Cărţii Vechi româneşti, Muzeul de Artă, 
Muzeul Naţional al Poliţiei Române, Casa Atelier 
„Gheorghe Pătraşcu” şi Muzeul „Vasile Blendea”, dar 
şi elaborarea unor albume foto care să cuprindă toate 
obiectivele acestor edificii, elaborarea de pliante, 
postere, costrucţie pagină web.  

Totodată se are în vedere şi organizarea de 
evenimente/manifestaţii - expoziţii turistice - sau parti-
ciparea la târguri de turism pentru ca, prin intermediul 
materialelor publicitare deja realizate să fie atraşi tu-
riştii să viziteze aceste impresionante aşezăminte cul-
turale.  

Durata de implementare a proiectului este de 
18 luni. Finanţarea se va realiza din fonduri europene, 
în proporţie de 98%, prin Programul Operaţional 
Regional, iar diferenţa de 2% va fi asigurată de către 
Primăria Municipiului Târgovişte.  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..zziiaarrddaammbboovviittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ccaatteeggoorryyiidd==99&&pp22__aarrttiicclleeiidd==2277332200  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    
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PPrriimmaa  mmăănnăăssttiirree  ddiinn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu  ccee  ssee  
ccoonnssttrruuiieeşşttee  ccuu  bbaannii  eeuurrooppeennii  

  

Lăcaşul de cult va fi construit în cadrul unui 
proiect transfrontalier bulgaro-român. Valoarea totală 

a investiţiei este de 1,5 mi-
lioane de euro, aceasta vi-
zând realizarea a două 
mănăstiri identice pe am-
bele maluri ale Dunării. 
Proiectul s-a născut în 
2007, când Mitropolia din 

Russe (Bulgaria) a iniţiat un proiect prin care îşi pro-
punea să realizeze din fonduri europene o mănăstire 
în localitatea Basarabovski. Proiectul n-ar fi devenit 
eligibil dacă nu devenea transfrontalier.  

În acel moment a fost contactată Episcopia 
Giurgiului pentru a deveni partener în acest proiect, 
noua mănăstire urmând să se realizeze în localitatea 
Slobozia, din apropierea municipiului Giurgiu.  

Noua mănăstire Sfântul Ioan Rusu urmează 
să fie amplasată lângă o micuţă mănăstire din comu-
na Slobozia, acesta din urmă urmând să rămână, du-
pă finalizarea lucrărilor, pe post de biserică paraclis. 

Proiectul transfrontalier „Minunile ortodoxiei în 
Bulgaria şi România” are o valoare de 1,5 milioane de 
euro, banii fiind împărţiţi egal pentru realizarea a două 
biserici gemene, una în Basarabovski şi una în 
comuna Slobozia. Episcopia Giurgiului va participa cu 
o cotă de finanţare de 2,18%, restul banilor fiind 
asiguraţi de UE. 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..ffiinnaannttaarree..rroo//ssttiirree--1155995555--PPrriimmaa--mmaannaassttiirree--ddiinn--bbaannii--
eeuurrooppeennii--ssee--ccoonnssttrruuiieessttee--iinn--jjuuddeettuull--GGiiuurrggiiuu..hhttmmll  

  

◊◊  
  

  
  

MMuuzzeeuull  NNaaţţiioonnaall  aall  AAggrriiccuullttuurriiii  aa  ssăărrbbăăttoorriitt  2200  
ddee  aannii  ddee  llaa  îînnffiiiinnţţaarree  

  

Din anul 1990 până în 2010, muzeul a devenit 
instituţia ce a adus tra-
diţiile şi obiceiurile locu-
lui, dar şi ale altor re-
giuni, mai aproape de 
cetăţenii judeţului. Mo-
mentul aniversar a pri-
lejuit o expoziţie eveni-
ment, cu mărturii de la 
toate manifestările or-
ganizate de-a lungul 
celor 20 de ani. 
          Istoria Muzeului 

Agriculturii înseamnă 20 de ani de muncă şi dedicare. 
În data de 3 noiembrie, pe pereţi lăcaşului de cultură 
puteau fi admirate materiale de la toate evenimentele 
şi expoziţiile adunate în două decenii.  

Directorul muzeului, Răzvan Ciucă, spune că 
singurul muzeu al agriculturii din ţară se află la Slo-
bozia şi că perseverenţa, pasiunea şi răbdarea au 
adus muzeul la împlinirea celor 20 de ani.  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..gguurraaiiaalloommiitteeii..ccoomm//ssttiirrii//mmuuzzeeuull--nnaattiioonnaall--aall--aaggrriiccuullttuurriiii--aa--
ssaarrbbaattoorriitt--2200--ddee--aannii--ddee--llaa--iinnffiiiinnttaarree//    

◊◊  
  

  
  

TTiinneerriiii  ddiinn  PPllooiieeşşttii  ssuunntt  iinnssttrruuiiţţii    
ssăă  aacccceesseezzee  ffoonndduurrii  eeuurrooppeennee  

  

Asociaţia Manageri în Dialog, în parteneriat cu 
Organizaţia Studenţilor din Universitatea Petrol şi Gaze 
şi cu Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri, a orga-
nizat în perioada 3 - 4 noiembrie seminariile „Cheia tine-
rilor din judeţul Prahova către fondurile europene” . 

Cele două seminarii s-au susţinut în incinta 
Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti, pentru un grup 
de 25 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani.  

Obiectivul proiectului „Cheia tinerilor din judeţul 
Prahova către fondurile europene” este de a informa 
tinerii din judeţul Prahova despre posibilităţile de iniţiere, 
finanţare şi dezvoltare a unor afaceri prin accesarea de 
fonduri europene. Organizarea acestor seminarii a vizat 
familiarizarea cursanţilor cu principalele metode şi tehnici 
de scriere a proiectelor cu finanţare europeană.  

Proiectul „Cheia tinerilor din judeţul Prahova 
către fondurile europene” este cofinanţat de Autoritatea 
Naţională pentru Sport şi Tineret, prin Direcţia Judeţeană 
de Sport şi Tineret Prahova. 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pprraahhoovvaabbuussiinneessss..rroo//iinnddeexx..pphhpp//TTiinneerriiii--ddiinn--PPllooiieessttii--
ssuunntt--iinnssttrruuiittii--ssaa--aacccceesseezzee--ffoonndduurriillee--eeuurrooppeennee  

  

◊◊  
  
  

  
115500  ddee  aannii  ddee  llaa  îînnffiiiinnţţaarree  

ŞŞccooaallaa  „„MMiihhaaii  VViitteeaazzuull””,,  llaa  cceeaass  aanniivveerrssaarr  
  

Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul” din 
Alexandria  împlineşte 150 de ani de la înfiinţare.  Sub 
genericul „La ceas aniversar”, unitatea a ţinut să mar-
cheze fiecare zi din săptămâna trecută printr-o serie 
de manifestări artistice în care au fost implicaţi elevii 
şcolii. 

„Mihai Viteazul” este una dintre cele mai vechi 
unităţi de învăţământ din Alexandria. Înfiinţată în 1860 
ca Şcoala Primără nr. 1, unitatea a avut iniţial doar 
două clase, până în 1880, când s-au înfiinţat patru 
clase. Aceasta a primit numele de „Mihai Bravul” în 
1897, prin decret regal. De-a lungul timpului, datorită 
creşterii efectivelor de elevi, localul unităţii a necesitat 
extinderi. Aici a luat fiinţă prima bibliotecă a oraşului în 
1990, numită „Regina Elisabeta” şi tot aici s-au inau-
gurat primul cerc de citit şi primul cor din oraş. 

               

 SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//SSccooaallaa--
MMiihhaaii--VViitteeaazzuull--aanniivveerrsseeaazzaa--iinnffiiiinnttaarree__00__336655996633778855..hhttmmll 

  

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 

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

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunn iiccaarree 
 

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU 
Diana NEAGU   

Alexandra GHERASIM  
Liviu Georgian OLTENACU  

Marinică FOLOGEA  
Mădălina CILIBEANU 
Aurelian MOROIANU 

Alexandru VOINESCU 
 

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

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 
Data publicării: 8 noiembrie 2010 

 
   
Newsletter-ul săptămânal „InfoRegional Sud Muntenia” este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către Agenţie şi 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea  promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Pe 
lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare REGIO 
Sud Muntenia şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea în judeţele regiunii. 
În acest sens, ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care 
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un scurt 
material de informare (maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta 
urmând să fie publicat în newsletter-ul pentru săptămâna respectivă, ce va fi transmis lunea. Materialele de informare vor fi 
transmise la adresa de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. 
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor 
membrilor Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor 
judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, reprezentanţilor mass-media de la 
nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice). 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.  
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