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Începând cu data de 15 noiembrie 2010, ADR Sud Muntenia s-a mutat pe strada 
General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod 910164, municipiul Călăraşi. 
 

 

Datele de contact rămân neschimbate: 
Tel. 0242/331.769, 0728/026.708 

Fax 0242/313.167 
e-mail office@adrmuntenia.ro                            
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 Regio se află în topul celor mai eficiente 
programe operaţionale! 

 
 
 

 Seminarul de informare şi promovare 
EMPRETEC - 11 noiembrie, Ploieşti 

 
 

 Schimb de experienţă pentru promovarea 
parteneriatului public – privat, în vederea 
realizării de proiecte cu finanţare europeană 
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 100 miliarde de euro pentru regiunea Dunării 
 
 

 O nouă viziune pentru industria europeană 
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 Catalogul surselor de finanţare – 
noiembrie 2010 
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 Rolul regiunilor în atingerea obiectivelor 
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 Situaţia proiectelor depuse în cadrul 
REGIO 
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AArrggeeşş:: ISU Argeş se dotează pe bani europeni 
  
  
  
  

CCăăllăărraaşşii:: Se intenţionează construirea unui pod 
peste Dunăre între Călăraşi şi Silistra 
 
 
 

DDââmmbboovviiţţaa:: Promovarea turismului dâmboviţean 
prin zimbrăria Neagra de la Bucşani 
 
 
 
 

GGiiuurrggiiuu:: Comisia pentru Dezvoltare Regională a 
Parlamentului European, în vizită la Giurgiu 
 
 
 

IIaalloommiiţţaa:: Distincţia „Crucea Sloboziei în grad 
de Mare Cruce”, acordată primarului Sloboziei  
 
 
 
 

PPrraahhoovvaa:: Creştere a capacităţii de trafic între 
DN şi DN 1B, prin realizarea DJ 236 
 
 
 

TTeelleeoorrmmaann: Dotări noi pentru ISU Teleorman 

 

 
 

ŞŞeeddiinnţţaa  CCMM  PPOORR  
  

RReeggiioo  ssee  aaffllăă  îînn  ttooppuull  cceelloorr  mmaaii  eeffiicciieennttee  
pprrooggrraammee  ooppeerraaţţiioonnaallee!!  

 

  
În perioada 10 - 11 noiembrie a.c. a 

avut loc la Turnu Măgurele, judeţul Tele-
orman, cea de-a doua şedinţă din acest an a 
Comitetului de Monitorizare al Programului 
Operaţional Regional (CM POR) 2007 – 2013. În 
cadrul întâlnirii de lucru s-au discutat aspecte 
referitoare la stadiul implementării pro-
gramului şi măsuri întreprinse în vederea ac-
celării acestuia.  

 

Raportul de implementare al Autorităţii 
de Management al Programului Operaţional 
Regional a reliefat faptul că până în acest 
moment au fost semnate contracte de finan-
ţare pentru jumătate din suma alocată prin 
POR pentru perioada 2007 - 2013, precum şi 
faptul că o serie de proiecte au fost deja 
finalizate.  

Programul a intrat în perioada de im-
plementare 
a proiecte-
lor contrac-
tate pen-
tru toate 
domeniile 
de inter-
venţie ale 
POR, inclu-
siv Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării du-
rabile a oraşelor”, ultima axă care a demarat 
contractarea. Până în acest moment, prin POR 
au fost plătite 520 milioane de euro către 
beneficiari, sumă ce plasează programul în 
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topul celor mai eficiente programe ope-
raţionale. În 2010, nivelul rambursărilor din 
fonduri FEDR este de 5,96 ori mai mare faţă 
de nivelul anului 2009, iar nivelul plăţilor 
aferente prefinanţării este de 2,13 mai mare 
decât în 2009.  

De asemenea, în cadrul întâlnirii de 
lucru s-au prezentat detalii legate de im-
plementarea Axei prioritare 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere” şi propuneri privind revizuirea Axei 
prioritare 1. În acest sens, membrii CM POR au 
aprobat modificarea textului Axei prioritare 1, 
astfel încât activităţile privind infrastructura 
turistică de agrement să fie încadrate la 
operaţiunea privind dezvoltarea durabilă a 
mediului de afaceri. 

O altă temă aflată pe ordinea de zi a 
şedinţei a fost cea referitoare la propunerea 
de realocare a unor fonduri neutilizate afe-
rente Axei prioritare 4, Domeniul major de 
intervenţie 4.2, către alte domenii majore de 
intervenţie din cadrul POR, pe baza nevoilor 
de dezvoltare identificate. Astfel, în regiunea 
Sud Muntenia, sumele realocate vor contribui 
la suplimentarea  fondurilor destinate DMI 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 
(10, 67 mil. euro),  DMI  5.2 „Crearea, dez-
voltarea, modernizarea infrastructurii de tu-
rism pentru valorificarea resurselor naturale şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice (10,68 
mil. euro) şi DMI 3.1 „Reabilitarea/ moder-
nizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate” (9,96 mil. euro). 

Comitetul de Monitorizare al Pro-
gramului Operaţional Regional este structura 
naţională de tip partenerial, fără perso-
nalitate juridică, cu rol decizional şi strategic 

în procesul de implementare a Programului 
Operaţional Regional 2007 - 2013.  

CM POR are rolul de a asigura efi-
cacitatea şi calitatea implementării progra-
mului. CM POR este alcătuit din 24 de membri 
cu drept de vot şi 27 de membri observatori, 
fără drept de vot, conform H.G. nr. 765/2007, 
privind aprobarea constituirii Comitetului de 
Monitorizare al Programului Operaţional Re-
gional 2007 - 2013 şi a Regulamentului cadru 
de organizare şi funcţionare a acestuia. Pre-
şedintele Comitetului de Monitorizare al Pro-
gramului Operaţional Regional este Ministrul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. Secretari-
atul CM POR este asigurat de Autoritatea de 
Management pentru POR. 
 
 
 

SSeemmiinnaarruull  ddee  iinnffoorrmmaarree  şşii  pprroommoovvaarree  
EEMMPPRREETTEECC    

--  1111  nnooiieemmbbrriiee,,  PPllooiieeşşttii  ––  
 

  
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi 

Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, împreună 
cu ADR Sud Muntenia şi Universitatea Petrol şi 
Gaze Ploieşti au organizat în data de 11 
noiembrie, la UPG Ploieşti, începând cu ora 
13:00, seminarul de informare şi promovare 
EMPRETEC.  

 Organizatorii au oferit informaţii de 
ultimă oră cu privire la sursele de finanţare 
pentru a putea pune bazele unei afaceri de 
succes sau pentru a dezvolta afacerea deja 
existentă. În cadrul acestei întâlniri, experţii 
Biroului Judeţean Prahova al ADR Sud Munte-
nia au prezentat sursele de finanţare active 
din cadrul Programului Operaţional Regional 
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2007 – 2013 (Domeniul major de intervenţie 
4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională 
şi locală” şi Domeniul major de intervenţie 3.2 
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi e-
chiparea infrastructurii serviciilor sociale”).  

Reprezentanţii 
Oficiului Terito-
rial pentru Între-
prinderi Mici şi 
Mijlocii şi Coo-
peraţie Ploieşti 
au oferit infor-

maţii utile celor peste 50 de agenţi economici 
prezenţi la eveniment despre oportunităţile 
de finanţare din Programul Start pentru tineri 
întreprinzători, despre dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilita-
rea accesului acestora la finanţare şi despre 
cursul de antreprenoriat EMPRETEC. 
 
 
 

SScchhiimmbb  ddee  eexxppeerriieennţţăă  ppeennttrruu  pprroommoovvaarreeaa  
ppaarrtteenneerriiaattuulluuii  ppuubblliicc  ––  pprriivvaatt,,  îînn  vveeddeerreeaa  

rreeaalliizzăărriiii  ddee  pprrooiieeccttee  ccuu  ffiinnaannţţaarree  
eeuurrooppeeaannăă    

--  2255  ––  2266  ooccttoommbbrriiee,,  BBeerrlliinn  ––  
   

În perioada 25 – 26 octombrie, directo-
rul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, domnul Liviu Muşat, a participat la 
seminarul „Conexiunea dintre parteneriatul 
public – privat şi fondurile europene – Finanţa-
rea de succes a proiectelor de infrastructură”, 
ce a fost organizat de către Academia Euro-
peană pentru Taxe, Ştiinţe Economice şi Juri-
dice în Berlin. 

În cadrul acestui 
seminar s-au prezen-
tat modele curente de 
parteneriat public – 
privat, legătura dintre 
parteneriatul public – 
privat şi fondurile eu-
ropene, metode şi sur-
se de finanţare pentru 
proiectele realizate în 
parteneriat public – 
privat, precum şi 

avantajele pe care le are colaborarea între 
administraţia publică şi mediul de afaceri.   

Scopul organizării acestui seminar a fost 
de a realiza un transfer de cunoştinţe/informaţii 
de specialitate, precum şi de a facilita un schimb 
de experienţă între cei prezenţi. Participanţii la 
această reuniune au fost reprezentanţi atât din 
sectorul public, cât şi din cel privat din ţările 
membre ale Uniunii Europene, precum Austria, 
Croaţia, Cipru, Germania, Italia, Lituania, Slo-
venia, Anglia şi România. Dintre aceştia amintim 
reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regio-
nale din Croaţia, ai Ministerului Mediului din Re-
publica Cehă, ai Ministerului Economiei şi Finan-
ţelor din Italia, ai Ministerului Energiei din Litu-
ania, precum şi reprezentanţi ai unor mari com-
panii.  

Temele de discuţie ce au fost abordate cu 
această ocazie în cadrul reuniunii au vizat mode-
lele curente de parteneriat public – privat, cone-
xiunea dintre parteneriatul public – privat şi fon-
durile europene, precum şi diferite exemple de 
proiecte realizate în parteneriat între administra-
ţia publică şi mediul de afaceri din ţări europene. 
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100 miliarde de euro  
pentru regiunea Dunării 

 
 

„Strategia Dunării” este un proiect ini-
ţiat de România şi este finanţat de Uniunea 
Europeană. Valoarea totală a proictului este 
de 100 de miliarde de euro. Summit-ul Dunării 
s-a deschis în data de 8 noiembrie, la Bucu-
reşti cu reprezentanţi - şefi de guverne din 
cele 14 state din bazinul Dunării sau miniştri 
de externe - ai celor 14 state riverane Dunării.  

Preşedintele Comisiei Europene, Jose 
Manuel Durao Barroso, a susţinut la Bucureşti 
că în statele riverane Dunării s-au produs mul-
te schimbări în ultimii 20 de ani, dar că ele se 
confruntă încă cu numeroase disparităţi: „Este 
o regiune încărcată de istorie, care a trecut 
prin multe schimbări din punct de vedere poli-
tic, dar şi economic.”. 

Strategia Dunării ar urma să fie pusă în 
practică în cea de-a doua parte a anului 2011. 
Ea este bazată pe mai multe principii: conec-
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tivitatea (transport durabil şi reţele de ener-
gie), protecţia mediului a resurselor de apă şi 
managementul riscurilor, dezvoltarea socio-
economică (cultură, educaţie, cercetare, tu-
rism, dezvoltare rurală, piaţa internă) şi îmbu-
nătăţirea sistemului de guvernare. 

Printre cele mai 
importante proiecte pe 
care România vrea să le 
finanţeze cu ajutorul 
Strategiei Dunării se 
numără canalul Dunăre 
- Bucureşti, două noi 
poduri România – Bul-

garia şi refacerea infrastructurii portuare (Româ-
nia are 12 porturi fluviale). Toate aceste proiec-
te elaborate au o valoare aproximativă de nouă 
miliarde de euro. 

Informaţii suplimentare pot fi găsite pe 
site-ul Ministerului Afacerilor Externe, 
www.mae.ro, ce coordonează, din partea Ro-
mâniei elaborarea Strategiei UE pentru regi-
unea Dunării. 

 
 

 
  

  

O nouă viziune  
pentru industria europeană 

 
 

Noi planuri pentru crearea de locuri de muncă şi 
menţinerea producţiei industriale în Europa 

 

Industria europeană a fost grav afectată 
de criza economică. Însă, în prezent, semnele de 
redresare încep să se facă simţite, iar Comisia a 
pregătit un plan care să permită consolidarea 
viitoare a sectorului industrial european. 

Politica industrială este una dintre ini-
ţiativele prioritare ale Strategiei Europa 2020 
pentru o creştere economică durabilă, inteli-
gentă şi echitabilă. Obiectivele sale prevăd: 

1. crearea unui cadru juridic care să ajute 
întreprinderile să rămână competitive; 

2. facilitarea accesului la finanţare pen-
tru companii şi promovarea înfiinţării de în-
treprinderi mici;  

3. îmbunătăţirea infrastructurii în dome-
niul transportului, energiei şi comunicaţiilor;  

4. furnizarea şi gestionarea materiilor 
prime într-un mod eficient şi durabil;  

5. promovarea inovării în sectoare speci-
fice, cum ar fi construcţiile, biocombustibilii, 
transportul rutier şi feroviar.  

 

Monitorizarea progreselor  
În fiecare an se vor redacta rapoarte cu 

privire la competitivitatea UE în ansamblu şi a 
fiecărei ţări membre în parte. Un prim raport 
analizează situaţia industriei prelucrătoare 
din fiecare ţară, a activităţilor de cercetare şi 
inovare şi a abordărilor specifice în materie 
de dezvoltare durabilă. 

De exemplu, în România, Ungaria şi 
Slovenia, PIB-ul pe cap locuitor a scăzut simţi-
tor în 2009, cu 6% până la 9%. În perioada 
2000 - 2007, rata ocupării forţei de muncă din 
sectorul construcţiilor şi serviciilor imobiliare 
a scăzut cu 4,2%. Majoritatea invenţiilor bre-
vetate sunt străine, iar numărul absolut de 
brevete este redus. 

Industria europeană contribuie la rezul-
tate, locuri de muncă, inovaţie şi exporturi şi 
este legată de industria serviciilor. Într-ade-
văr, multe industrii de servicii, precum trans-
portul, sănătatea şi tehnologia informaţiei şi a 
comunicării (ICT) depind de o industrie com-
petitivă pentru a produce echipamentul şi 
hardware-ul pe care le folosesc. 

 

Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/news/ 
business/101029_1_ro.htm. 
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Rolul regiunilor în atingerea obiectivelor 
politicii de coeziune în România 

 
 

Ministrul dezvoltării regionale şi turis-
mului, doamna Elena Udrea, a participat, în 
data de 5 noiembrie a.c., la masa rotundă, or-
ganizată la Timişoara, cu reprezentanţi ai Co-
misiei de Dezvoltare Regională din Parlamen-
tul European, membri ai Guvernului României 
şi cu autorităţi publice locale şi regionale.  

Cu această ocazie, ministrul Udrea a 
vorbit despre rolul regiunilor în atingerea o-
biectivelor politicii de coeziune în România şi 
s-a referit la principalele programe de finan-
ţare derulate prin intermediul MDRT. 

Astfel a fost subliniată importanţa stra-
tegică a Programului Operaţional Regional, 

http://www.mae.ro/�
http://ec.europa.eu/news/%20business/101029_1_ro.htm�
http://ec.europa.eu/news/%20business/101029_1_ro.htm�
http://ec.europa.eu/news/%20business/101029_1_ro.htm�
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reflectată atât în alocarea financiară de care 
beneficiază pentru perioada 2007 - 2013 (4,31 
miliarde de euro), cât şi în numărul foarte 
mare de proiecte depuse de către solicitanţi 
(până la începutul acestei luni, 7.379 de 
proiecte în valoare totală de 10,85 miliarde 
euro - ceea ce reprezintă peste 250% din 
alocarea totală a programului). 

De asemenea, ministrul dezvoltării re-
gionale a afirmat că, până acum, au fost apro-
bate 1.211 proiecte în valoare totală de 3,03 
miliarde de euro (re-prezentând peste 70% din 

alocarea totală a pro-
gramului) şi au fost 
contractate 818 proiec-
te, în valoare totală de 
2,74 miliarde de euro 
(peste 48% din alocarea 
totală a programului). 

Un alt subiect 
abordat s-a referit la programele de coope-
rare transfrontalieră, transnaţională şi inter-
regională implementate în cadrul Obiectivului 
Cooperare Teritorială Europeană, accentul fi-
ind pus pe programele ce vizează regiunea 
Dunării, în cadrul cărora pot fi dezvoltate pro-
iecte cu un impact deosebit asupra acestei 
regiuni. 

În acest context, doamna Elena Udrea 
a vorbit despre Strategia Uniunii Europene 
pentru Regiunea Dunării (o nouă iniţiativă ma-
croregională, ce va fi în curând definitivată la 
nivelul Comisiei, cu sprijinul statelor membre) 
şi despre importanţa implicării României în 
dezvoltarea şi transpunerea în realitate a 
acestei iniţiative, fapt ce reprezintă un obiec-
tiv naţional asumat la cel mai înalt nivel. 

În final, ministrul Elena Udrea a rei-
terat disponibilitatea României de a coordona 
mai multe domenii prioritare din cadrul Stra-
tegiei UE pentru Regiunea Dunării (precum tu-
rismul şi cultura), în condiţiile în care recenta 
alegere a României în calitate de vicepreşe-
dinte al Consiliului Executiv al Organizaţiei 
Mondiale a Turismului reprezintă o dovadă im-
portantă şi incontestabilă a potenţialului, ca-
pacităţii instituţionale, a experienţei şi a re-
cunoaşterii de care se bucură în prezent ţara 
noastră, în acest domeniu. 
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Catalogul surselor de finanţare 

(noiembrie 2010) 
 

 
 

Pentru a veni în sprijinul partenerilor 
săi, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare, edi-tează 
periodic un Catalog al surselor de finanţare 
nerambursabilă. Scopul editării acestei publi-
caţii este de a veni în sprijinul potenţialilor 
beneficiari de 
fonduri neram-
bursabile din 
regiunea Sud 
Muntenia care 
doresc să rea-
lizeze diferite 
investiţii. 
Astfel, în acest 
document sunt prezentate oportunităţile de 
finanţare ale celor şapte programe opera-
ţionale ce se derulează în prezent în România, 
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 
2007 – 2013 şi programele de cooperare trans-
frontalieră ce se implementează în zonele de 
graniţă ale ţării.  

Fondurile nerambursabile alocate Ro-
mâniei prin instrumentele specifice perioadei 
de post-aderare la Uniunea Europeană repre-
zintă o imensă oportunitate pentru solici-
tanţii de finanţări din majoritatea dome-
niilor. Astfel, aceste fonduri vor finanţa pro-
iecte de infrastructură de mediu, transport, 
resurse umane, turism, egalitate de şanse, IT 
etc. 

 
Pentru oportunităţile de finanţare 

disponibile pentru luna noiembrie 2010, 
publicaţia poate fi accesată pe site-ul 
Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea 
Bibliotecă - Documente utile. 

 

http://www.adrmuntenia.ro/�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  22 NOIEMBRIE 2010 – 
 

 

Până în data de 22 noiembrie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 832 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 832 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 

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 
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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 44 de proiecte, din care: două contracte au fost semnate, trei proiecte au fost retrase de 
aplicanti, cinci proiecte au fost respinse, două se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 31 
de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar unu este în etapa precontractuală (analiza 
PT şi vizita la faţa locului), valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 18,51 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  
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 
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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 

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 
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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 19 proiecte, din care: trei proiecte au fost retrase de către aplicanţi, două proiecte au fost 
respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, un proiect se află în etapa de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii, un proiect se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 10 proiecte se 
află în etapa precontractuală. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 53,31 
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: 26 au fost 
respinse şi 17 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate opt contracte, 14 proiecte 
se află în etapa de contractare, 273 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 75,06 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 
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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 

Achiziţie echipamente pentru service roţi 
auto 

S.C. PARA-CONTROL S.R.L., mun. 
Câmpulung Muscel 478.048,52 385.523,00 

Creşterea competitivităţii S.C. MIROPTIC 
MED S.R.L., prin achiziţionarea unor 
echipamente medicale inovative 

S.C. MIROPTIC MED S.R.L., mun. 
Ploieşti 
 

1.208.089,57 840.000,00 

Construire service auto şi utilităţi S.C. RBR IMPORT EXPORT S.R.L., 
mun. Alexandria 1.512.566,79 840.000,00 

TOTAL  - lei - 7.983.613,11 5.395.131,54 
 
 

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. 
 

  
  

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..  
  

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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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, 
branşamente 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  AAMM  PPOORR  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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IISSUU  AArrggeeşş  ssee  ddootteeaazzăă  ppee  bbaannii  eeuurrooppeennii  
  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) 
Argeş va primi nouă utilaje specifice noi. Este vorba 
despre cinci autospeciale, o autospecială pentru 
descarcerare, un laborator chimic şi două salvări ce 
vor fi în dotarea ISU Argeş, dar care vor putea fi 
folosite şi la nivel regional. Dotarea se va face în urma 

accesării unor fonduri euro-
pene. Anul trecut, CJ Argeş 
a devenit partener, în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare In-
tracomunitară „Situaţii de Ur-
genţă Sud Muntenia”, cu ju-

deţele Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Pra-
hova şi Teleorman. Scopul asociaţiei este asigurarea, 
în cazul situaţiilor de urgenţă, a acţiunilor ce se impun, 
printr-o sprijinire reciprocă între judeţe. În acelaşi timp, 
prin intermediul acestei asociaţii, sunt accesate fon-
duri europene pentru dotarea cu echipamente de in-
tervenţii în caz de necesitate.  

În data de 11 noiembrie a avut loc o con-
ferinţă de presă în cadrul căreia preşedintele ADI Si-
tuaţii de Urgenţă Sud Muntenia, Ilie Bălan, şi membrii 
unităţii de implementare a proiectului au oferit mai 
multe amănunte despre acest proiect, a cărui valoare 
totală este de 50 milioane lei (aproximativ 12,3 
milioane euro), din care 41,1 milioane lei fonduri 
FEDR nerambursabile.  

Durata de implementare este de 12 luni. Pro-
iectul îşi propune achiziţionarea de echipamente spe-
cifice ce vor fi utilizate de Inspectotatele de Urgenţă 
din cele şapte judeţe ale regiunii Sud Muntenia.  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pprrooaarrggeess..rroo//aaccttuuaalliittaattee//ssoocciiaall//22113366--iissuu--aarrggeess--ssee--
ddootteeaazzaa--ppee--bbaannii--eeuurrooppeenniiIISSUU  

      ◊◊  
  

  

SSee  iinntteennţţiioonneeaazzăă  ccoonnssttrruuiirreeaa  uunnuuii  ppoodd  ppeessttee  
DDuunnăărree  îînnttrree  CCăăllăărraaşşii  şşii  SSiilliissttrraa  

  

Luni, 8 noiembrie, s-a desfăşurat la Bucureşti 
Summit-ul Dunării. Eveniment major de dezbatere pe 
marginea obiectivelor prioritare în procesul de struc-
turare a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, Sum-
mit-ul de la Bucureşti a adunat laolaltă 22 de delegaţii 
reprezentând şefi de guverne naţionale din cele 14 
state din bazinul Dunării, Comisia Europeană, repre-
zentanţi ai celor şase landuri riverane din Germania şi 
Austria, Primăria oraşului Ulm din Germania şi Po-
lonia, invitată în calitate de observator.  

 Preşedintele României, Traian Băsescu, a 
vorbit cu această ocazie de intenţia construirii unui 
pod peste Dunăre care s-a unească oraşul românesc  

 
Călăraşi de oraşul Silistra din Bulgaria: „Dunărea con-
stituie un important ca-
talizator al creativităţii 
şi al dialogului intercul-
tural, o sursă de inspi-
raţie şi o punte de legă-
tură şi comunicare între 
culturi şi civilizaţii dez-
voltate prin relaţiile comerciale, sociale şi culturale 
prilejuite de proximitatea sa. Aş vrea să amintesc aici 
câteva proiecte transfrontaliere pe care România le 
propune pentru a le realiza împreună cu statele 
vecine, sub «umbrela» Strategiei Dunării. (...) Cu veci-
nii bulgari de la sud împărţim cea mai mare parte a 
cursului Dunării, însă avem un singur pod care ne 
leagă, la Giurgiu - Russe. Un alt pod, cel de la Vidin – 
Calafat, nu este încă finalizat. Dorim să dezvoltăm 
turismul, schimburile economice şi să dinamizăm viaţa 
pe cele două maluri. Ne propunem construirea a două 
noi poduri, la Bechet - Oreahovo şi la Călăraşi - Silistra, 
precum şi construirea unui nou complex hidroenergetic pe 
Dunăre.” - a declarat preşedintele României. 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..ddiinnccaallaarraassii..rroo//ttrraaiiaann--bbaasseessccuu--vvrreeaa--ppoodd--ppeessttee--dduunnaarree--llaa--
ccaallaarraassii//22001100//1111//  

  

◊◊  
  

  

PPrroommoovvaarreeaa  ttuurriissmmuulluuii  ddââmmbboovviiţţeeaann  pprriinn  
zziimmbbrrăărriiaa  NNeeaaggrraa  ddee  llaa  BBuuccşşaannii  

  

În cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 - 2013, Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 
5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infra-
structurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii Ro-
mâniei ca destinaţie turistică“, operaţiunea „Dez-
voltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijini-
rea promovării produselor specifice şi a activităţilor de 
marketing specifice”, CJ Dâmboviţa a depus proiectul 
„Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin 
promovarea rezervaţiei de zimbri Neagra din judeţul 
Dâmboviţa”. 

Astfel, în şedinţa de Consiliu judeţean a fost 
aprobată cererea de finanţare şi implementare a aces-
tui proiect, ce se ridică la suma totală de 969.800,50 
RON. Contribuţia proprie a Consiliului judeţean, din 
costurile eligibile aferente este de 16.314,10 RON, 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă. Rezer-
vaţia de zimbri de la Bucşani a luat fiinţă în 1983. 
Atunci au fost aduse 16 exemplare de zimbri din 
rezervaţia de la Haţeg, plus alţi câţiva din străinătate.  

Este singura rezervaţie de acest fel din sudul 
ţării, situată la 20 km de Târgovişte şi se întinde pe 
162 ha.                                           (Ştefania ENACHE) 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..zziiaarrddaammbboovviittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ccaatteeggoorryyiidd==99&&pp22__aarrttiicclleeiidd==2277334444  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

http://www.proarges.ro/cache/multithumb_images/713e50659562456484a10ffe16b0c855.jpg�
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CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  aa  
PPaarrllaammeennttuulluuii  EEuurrooppeeaann  îînn  vviizziittăă  llaa  GGiiuurrggiiuu  

  

În prima jumătate a lunii noiembrie, o dele-
gaţie a Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parla-
mentului European s-a aflat în România. Cu această 
ocazie, parlamentarii europeni au evaluat la faţa lo-
cului eficienţa utilizării şi efectele implementării Fon-
durilor Structurale în România - prin vizitarea unor 
proiecte concrete la Giurgiu, Arad şi Timişoara, unde 
au dis-cutat cu autorităţile locale şi naţionale despre 
aplica-rea politicii UE pentru dezvoltare regională şi 
utilizarea Fondurilor Structurale. 

La iniţiativa eu-
roparlamentarilor ro-
mâni Ramona Mănes-
cu şi Victor Boştinaru, 
onoarea de a fi prima 
destinaţie a delegaţiei 
europene a revenit mu-
nicipiului Giurgiu. Mem-

brii Comisiei conduse de europarlamentarul Lambert 
Van Nistelrooij au fost aşteptaţi la Staţia de epurare a 
apelor de o delegaţie locală şi de constructorii care 
modernizează staţia, fiind întâmpinaţi de primarul 
Lucian Iliescu şi directorul S.C. Apa Service S.A., 
Violeta Năiţă. 
  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3333888855  

  

◊◊  
  

  
  

DDiissttiinnccţţiiaa  „„CCrruucceeaa  SSlloobboozziieeii  îînn  ggrraadd  ddee  MMaarree  
CCrruuccee””,,  aaccoorrddaattăă  pprriimmaarruulluuii  SSlloobboozziieeii  

  

Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Slo-
boziei şi Călăraşilor, i-a conferit primarului municipiului 
Slobozia, domnul Gabi Ionaşcu, distincţia Crucea Slo-
boziei în grad de Mare Cruce, „pentru activitatea deo-
sebită în apărarea valorilor creştine, în slujirea Biseri-
cii lui Hristos şi a comunităţii creştin-ortodoxe”. „Cru-
cea Sloboziei se acordă mirenilor cu merite deosebite 
în cadrul Bisericii Ortodoxe şi este cea mai înaltă dis-
tincţie a Bisericii Ortodoxe din Episcopia Sloboziei şi 
Călăraşilor. (...) Recunoaşterea meritelor primarului şi 
consilierilor locali ai municipiului Slobozia sunt urma-
rea eforturilor de sprijinire a Bisericii Ortodoxe Româ-
ne pentru definitivarea operei sale de slujire a credin-
ţei şi a enoriaşilor”.  

Distincţia a fost acordată cu prilejul sărbătoririi 
hramului celei mai vechi mănăstiri din Bărăgan – 
„Sfinţii Voievozi” din Slobozia. 
  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3333886644    

  

  

  

  
  

CCrreeşştteerree  aa  ccaappaacciittăăţţiiii  ddee  ttrraaffiicc  îînnttrree  DDNN  şşii  DDNN  
11BB,,  pprriinn  rreeaalliizzaarreeaa  DDJJ  223366  

  

În cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, muni-
cipiul Ploieşti a fost declarat pol naţional de creştere. 
Pentru accesarea fondurilor alocate în cadrul acestei 
axe pentru zona de influenţă a municipiului Ploieşti, a 
fost întocmit Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de 
creştere Ploieşti, care cuprinde obiectivele strategice 
ale zonei, priorităţile de dezvoltare, proiectele nece-
sare a fi implementate şi modul lor de integrare. 

Consiliul Judeţean Prahova, în calitate de 
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – 
Polul de creştere Ploieşti, pregăteşte documentaţia 
necesară în vederea accesării fondurilor nerambursa-
bile pentru o serie de proiecte de interes judeţean pre-
văzute în PID. În acest sens, în luna august 2010 a 
fost depus, în vederea evaluării, proiectul „Creşterea 
capacităţii de trafic prin realizarea legăturii rutiere între 
DN 1 şi DN1B (realizarea drumului judeţean de cen-
tură DJ 236), în zona de nord a municipiului Ploieşti”. 
După parcurgerea tuturor etapelor de evaluare, pro-
iectul a fost declarat eligibil şi recomandat spre finan-
ţare.  

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pprraahhoovvaabbuussiinneessss..rroo//iinnddeexx..pphhpp//CCrreeşştteerree--aa--ccaappaacciittăăţţiiii--
ddee--ttrraaffiicc--îînnttrree--DDNN--11--şşii--DDNN--11BB--pprriinn--rreeaalliizzaarreeaa--DDJJ--223366  

  

◊◊  
  

  

  
DDoottăărrii  nnooii  ppeennttrruu  IISSUU  TTeelleeoorrmmaann  

Consiliul Judeţean Teleorman are în derulare 
un proiect pentru achiziţionarea de echipamente mo-
derne de intervenţii în situaţii de urgenţă şi pentru 
acordarea asistenţei medicale. 

Peste 100 de 
militari din cadrul ISU 
Teleor-man se află în 
prezent la instruire 
pentru a putea lucra cu 
echipamentele noi pe 
care urmează să le pri-
mească. Licitaţia pentru stabilirea furnizorilor acestor 
noi echipamente va avea loc în decembrie, urmând ca 
până în iunie 2011 proiectul să fie implementat. ISU 
Teleorman va primi trei autospeciale pentru lucrul cu 
apă şi spumă de capacitate mare, două autospeciale 
pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie, o 
autospecială de cercetare NBCR (nuclear, biologic, 
chimic, radiologic), o autospecială pentru descarcerări 
grele, cinci ambulanţe de tip B2 şi un centru mobil de 
comandă şi control.    

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//AAlleexxaannddrriiaa__DDoottaarrii__nnooii__  
ppeennttrruu__IISSUU__TTeelleeoorrmmaann__00__336699556633448844..hhttmmll  

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

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

 
 
 

 

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

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

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

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

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

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunn iiccaarree 
  

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU 
Diana NEAGU   

Alexandra GHERASIM  
Liviu Georgian OLTENACU  

Marinică FOLOGEA  
Mădălina CILIBEANU 
Aurelian MOROIANU 

Alexandru VOINESCU 
 

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

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 

Data publicării: 23 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.  

mailto:office@adrmuntenia.ro�
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