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Noi oportunităţi ESPON  
au fost lansate în ianuarie 2011 

 

 

În cadrul Programului ESPON 2013 – 
Reţeaua europeană de observare a dezvoltării 
şi coeziunii teritoriale au fost lansate luni, 24 
ianuarie a.c., noi oportunităţi de cercetare/ 
finanţare a cercetării teritoriului european. 

Acestea se adresează instituţiilor de 
cercetare din domeniul dezvoltării teritoriale 
şi autorităţilor publice interesate de studierea 
unor fenomene teritoriale naţionale sau loca-
le într-un context european extins. Termenul 
limită de depunere a proiectelor este 21 mar-
tie 2011. 

     În cadrul Programului ESPON 2013 au 
fost lansate următoarele apeluri: 

• Apel pentru propuneri de proiecte în 
cadrul Priorităţii 1 - Cercetare aplicată în do-
meniul dezvoltării teritoriale, competitivităţii 
şi coeziunii teritoriale; 

• Apel pentru expresii de interes în ca-
drul Priorităţii 2 - Analize focalizate spaţial, 
realizate la cererea utilizatorilor/ Etapa 1 
(formularea de tematici de cercetare); 

• Apel pentru propuneri de proiecte în 
cadrul Priorităţii 3 - Platformă şi instrumente 
ştiinţifice – Sistem de monitorizare şi rapor-
tare teritorială la nivel UE, având un buget de 
598.000 de euro. 

Dezvoltarea platformei ştiinţifice 
ESPON este sprijinită printr-o serie de proiec-
te: 

• bază de date ESPON; 
• indici şi indicatori teritoriali; 
• sistem de monitorizare a teritoriului; 
• alte instrumente de analiză teritorială, 

tipologii, modelare şi actualizare a datelor etc. 
În scopul sprijinirii participării institu-

ţiilor din România la noile apeluri vor fi orga-
nizate la nivel naţional trei evenimente de in-
formare: 

• Bucureşti, 3 februarie 2011; 
• Timişoara, 15 februarie 2011; 
• Iaşi, 17 februarie 2011. 

Mai multe informaţii privind evenimentele 
de informare puteţi accesa pe site-ul www.es-
ponromania.ro, la secţiunea Evenimente. 

   IIInnnfffooo   RRReeegggiiiooonnnaaalll   
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BB uu ll ee tt ii nn   II nn ff oo rr mm aa tt ii vv   nn rr ..   33 44                     
--  2244  ––  3300  iiaannuuaarriiee  22001111  --                                               

http://www.es-ponromania.ro/�
http://www.es-ponromania.ro/�


 
 

2 
  
 

De asemenea Unitatea de Coordonare 
a Programului ESPON din Luxemburg va orga-
niza în data de 10 februarie a.c. evenimentul 
ESPON Infoday and Partner Café. Mai multe 
informaţii privind evenimentul pot fi accesate 
pe site-ul www.espon.eu, la secţiunea Events. 

ESPON 2013 este un program operaţio-
nal în cadrul Obiectivului Cooperare Teritoria-
lă Europeană al Politicii de Coeziune a Uniunii 
Europene, prin care sunt finanţate proiecte 
de cercetare a teritoriului european. Obiec-
tivul  Programului ESPON 2013 este de a spri-
jini formularea politicii ce vizează coeziunea 
şi dezvoltarea armonioasă a teritoriului euro-
pean prin: 

• furnizarea de informaţii, statistici, 
analize şi scenarii comparabile privind dinami-
ca teritoriului; 

• evidenţierea capitalului teritoriului 
şi potenţialului de dezvoltare a regiunilor şi 
teritoriilor de dimensiuni mai mari. 

Astfel, aceste măsuri au ca rezultate 
creşterea competitivităţii, intensificarea coo-
perării teritoriale şi dezvoltarea durabilă şi e-
chilibrată a teritoriului european. 
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Finanţări UE destinate cercetării şi inovării 

 
 

În data de 24 ianuarie a.c., Comisia 
Europeană a adoptat măsurile prin care îşi pro-
pune ca participarea la Programul Cadru 7 al 
UE să devină mai atractivă şi mai accesibilă 
pentru cercetătorii de vârf şi companiile cele 
mai inovatoare, în special pentru întreprinde-
rile mici şi mijlocii. 

Conform planului de simplificare pre-
zentat de Comisie în aprilie 2010, aceste mă-
suri vor intra imediat în vigoare, astfel vor per-
mite celor ce beneficiază de finanţări să eco-
nomisească timp şi efort şi să-şi concentreze 
eforturile asupra activităţii lor principale, şi 
anume stimularea creşterii şi crearea de locuri 
de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în Eu-
ropa, prin activităţi de cercetare şi inovare de 
nivel mondial. 

Comisia a adoptat trei măsuri concrete, 
cu efect imediat asupra gestionării granturilor 

UE destinate cercetării, în cadrul programului 
actual de cercetare al UE (PC7).  

Sursă: http://stiride10.ro/marele-premiu-pentru-cercetare-2010-atribuit-unui-medic-roman/18387 
 

Fiecare dintre aceşti paşi răspunde pre-
ocupărilor exprimate în mod repetat de parti-
cipanţii actuali şi potenţiali la PC7:  

• o mai mare flexibilitate în ceea ce pri-
veşte modul în care sunt calculate cheltuielile 
cu personalul, astfel încât beneficiarii de gran-
turi UE pentru cercetare să poată aplica meto-
dele lor obişnuite de contabilitate atunci când 
solicită rambursarea cheltuielilor medii cu per-
sonalul. Ei nu vor mai fi nevoiţi să creeze în-
tregi sisteme paralele de contabilitate doar 
pentru acest scop;  

• proprietarii de IMM-uri, ale căror salarii 
nu sunt înregistrate oficial în conturile lor, pot 
beneficia acum de rambursări prin intermediul 
unor plăţi forfetare, pentru contribuţia lor la 
activitatea desfăşurată în cadrul proiectelor de 
cercetare; 

• un nou grup director, format din înalţi 
funcţionari provenind din toate departamen-
tele Comisiei şi din agenţiile implicate, va eli-
mina neconcordanţele în materie de aplicare a 
normelor privind finanţarea cercetării. 

Comisia consideră că simplificarea este 
unul dintre principiile de proiectare funda-
mentale ale următorului program de cercetare 
şi inovare al UE şi va continua să facă eforturi 
pentru realizarea de îmbunătăţiri substanţiale 
în materie. În urma unei consultări deschise ce 
va fi lansată la începutul primăverii, Comisia 
va prezenta propunerile sale legislative pentru 
următorul program de cercetare şi inovare al 
UE. 
 

http://www.espon.eu/�
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Informaţii suplimentare pot fi găsite la 
adresa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-
tion.do?reference=IP/11/57&format=HTML&aged
=0&language=RO&guiLanguage=en. 

 
 
 

   

Plan de acţiune pentru proiecte din 
regiunea dunăreană  

 

În rezoluţia adoptată de Parlamentul 
European, în data de 21 ianuarie 2011, depu-
taţii au solicitat Comisiei Europene elaborarea 
unui plan de acţiune pentru implementarea 
proiectelor ce promovează: utilizarea eco-
logică a Dunării în scopul navigaţiei interne, 
intermodalitatea cu alte sisteme de transport 
(în special dezvoltarea liniilor de transport 
feroviar rapid) şi  prezervarea şi ameliorarea 
calităţii apei şi dezvoltarea ecoturismului. 
 
Dezvoltarea transportului 

Sistemele de căi de navigaţie 
interioare reprezintă un aspect important 
pentru dezvoltarea transporturilor în regiune. 
Deputaţii solicită  eliminarea urgentă a blo-
cajelor de pe axa fluvială Rin/Meuse – Main - 
Dunăre, luând în considerare că navigaţia in-
terioară a scăzut, în principal din cauza gravei 
recesiuni economice. 

În vederea ridicării gradului de co-
nectivitate cu Marea Neagră, prin intermediul 
căilor de transport rutier şi feroviar (culoare 
de transport al mărfurilor şi căi ferate rapide) 
în rezoluţie se propune perfecţionarea Reţelei 
transeuropene TEN. 
 
Protecţia mediului 

Evaluări strategice şi de impact asupra 
mediului, inclusiv de evaluări ale efectelor a-
supra întregului ecosistem al fluviului, vor re-
prezenta o condiţie pentru toate proiectele 
de infrastructură din domeniile transport şi 
energie. 

Pentru a proteja şi mări stocurile de 
peşte din Dunăre, deputaţii europeni solicită 
Comisiei să pregătească un plan cuprinzător 
de conservare şi refacere a  populaţiilor 
naturale de sturioni din Dunăre. 

În vederea reducerii poluării apei, re-
zoluţia îndeamnă statele riverane la amplasa-

rea unor staţii hidrologice şi de control al ca-
lităţii apei comune. 
 
Finanţare 

Finanţarea proiectelor din spaţiul du-
nărean va putea 
fi obţinută prin 
„dezvoltarea u-
nor puternice si-
nergii între dife-
rite politici ale 
Uniunii Europe-
ne”, precum po-
litica de coeziu-
ne şi cea de vecinătate (PEV). În plus, euro-
parlamentarii susţin necesitatea unei abordări 
coordonate, care să urmărească o absorbţie 
mai eficientă şi în mai mare măsură a tuturor 
fondurilor UE disponibile în statele situate de-
a lungul Dunării. 

În final, pentru a oferi mai multă vizi-
bilitate acestei regiuni, rezoluţia propune or-
ganizarea, la fiecare doi ani, a unui summit 
UE dedicat Dunării. 

Informaţii suplimentare pe tema Strategiei 
Dunării pot fi găsite la următoarea adresă: http:// 
www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7C 
displayArticle/articleID_19261/PE-cere-Co-misiei-o-
strategie-pentru-Dunare-pana-la-sfarsitul-anului.html

Această strategie este a şaptea şi ul-
tima din iniţiativele emblematice ale strate-

. 
 

 
   

 

O Europă eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor:  
 

Comisia lansează iniţiativa pilot 
 pentru creşterea durabilă 

 
 

Resursele naturale, de la materii pri-
me la produsele alimentare, apă, aer şi eco-
sisteme, sunt fundamentale pentru funcţio-
narea economiei şi a calităţii vieţii noastre. 
Dezvoltarea „Europei eficiente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor” este prin 
urmare crucială pentru securitatea economi-
că şi ecologică a Uniunii Europene. Comisia 
Europeană expune opiniile sale privind ca-
drul strategic ce ar trebui să ofere o utilizare 
mai durabilă a resurselor naturale şi trecerea 
la o economie cu emisii scăzute de carbon. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-tion.do?reference=IP/11/57&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-tion.do?reference=IP/11/57&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en�
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giei „Europa 2020”, ce vizează dezvoltarea 
creşterii inteligente, durabile şi incluzive pen-
tru Europa. Aceasta stabileşte eficientizarea 
resurselor ca principiu călăuzitor pentru poli-
ticile UE privind energia, transportul, schim-
bările climatice, industrie, produse de bază, 
agricultura, pescuitul, biodiversitatea şi dez-
voltarea regională.  

Prin utilizarea sinergiilor între aceste 
domenii ale politi-
cii, strategia va con-
tribui la atingerea 
unei varietăţi de 
obiective ale UE: 
reducerea emisi-

ilor de gaze cu efect de seră cu 80 până la 
95% până în 2050 pentru reformarea sectoa-
relor agricole şi de pescuit, reducerea insecu-
rităţii alimentare în ţările în curs de dezvolta-
re pentru a face Uniunea mai rezistentă la creş-
terile viitoare în energie la nivel global şi a 
preţurilor materiilor prime. 

Strategia enumeră o serie de iniţia-
tive specifice ce urmează a fi depuse în 2011, 
de exemplu:  

- economie cu emisii scăzute de dio-
xid de carbon până în 2050; 

- un plan 2020 privind eficienţa e-
nergetică; 

- carte albă privind viitorul trans-
portului; 

- hartă a energiei 2050; 
- hartă privind utilizarea resurselor 

în Europa; 
- reformele Politicii Agricole Comu-

ne, Politica Comună de Pescuit, Politica de 
Coeziune, infrastructura energetică şi reţele-
le transeuropene de transport; 

- nouă strategie a biodiversităţii UE 
pentru 2020; 

- măsuri privind pieţele de mărfuri 
şi de materii prime. 

 

Comisia va face propuneri concrete 
în aceste domenii politice. Punerea lor în a-
plicare va fi monitorizată în cadrul strategi-
ei „Europa 2020”. 

Informaţii suplimentare pot fi găsite la 
următoarea adresă: http://ec.europa.eu/resour-
ce-efficient-europe/. 

 

 
  

    OOPPEENN  DDAAYYSS  22001111    
  

IInnvveessttiinndd  îînn  vviiiittoorruull  EEuurrooppeeii::    
RReeggiiuunniillee  şşii  oorraaşşeellee  aassiigguurrăă  oo  ccrreeşştteerree  

iinntteelliiggeennttăă,,  dduurraabbiillăă  şşii  ffaavvoorraabbiillăă  
iinncclluuzziiuunniiii  

 

 

„Săptămâna europeană a regiunilor şi 
oraşelor” se va desfăşura între 10 şi 13 octom-
brie 2011, în paralel cu sesiunea plenară a Co-
mitetului Regiunilor şi la doar câteva săptă-
mâni după ce Comisia va fi publicat propune-
rea de cadru legislativ pentru politica de coe-
ziune şi fondurile structurale de după 2013. 
Partenerii sunt invitaţi să îşi prezinte candi-
datura până la sfârşitul primei săptămâni a 
lunii martie. 

Sursă: http://www.ucd.ie/engarch/News%202009/UCD%20Open%20Days%202009.html 
 

Luna trecută, secretarul general al Co-
mitetului Regiunilor, domnul Gerhard Stahl, şi 
directorul general al Direcţiei Generale Politi-
ca regională a Comisiei Europene, domnul Dirk 
Ahner, au susţinut în comun o prezentare a 
contextului şi obiectivelor OPEN DAYS 2011, în 
faţa unui public compus din circa 100 de re-
prezentanţi ai regiunilor, oraşelor, ai unor în-
treprinderi şi asociaţii. 

Regiunile, oraşele, întreprinderile, băn-
cile şi asociaţiile au timp până la 4 martie să 
îşi anunţe candidatura ca parteneri ai eveni-
mentului. Se preconizează desfăşurarea a a-
proximativ 100 de ateliere şi dezbateri, la ca-
re vor lua parte în jur de 6.000 de partici-
panţi. 

Sub deviza „Investind în viitorul Europei: 
regiunile şi oraşele asigură o creştere inteligentă, 

http://ec.europa.eu/resour-ce-efficient-europe/�
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durabilă şi favorabilă incluziunii”, atelierele se 
vor axa pe trei priorităţi tematice: 

• Europa 2020 – înţelegerea modului în 
care regiunile şi politica de coeziune contri-
buie la o creştere inteligentă, durabilă şi fa-
vorabilă incluziunii;  

• O mai bună execuţie – concentrarea 
asupra modului de îmbunătăţire a punerii în 
practică a politicii de coeziune în perioada ac-
tuală şi după 2013;  

• Importanţa geografiei – evidenţierea 
utilităţii abordărilor teritoriale în momentul 
identificării necesităţilor şi a exploatării po-
tenţialului existent la nivel regional, dar şi lo-
cal (dezvoltare urbană; cooperare teritorială; 
GECT – Gruparea europeană privind coopera-
rea teritorială; macroregiuni; Universitatea 
OPEN DAYS; cooperarea cu ţări terţe).   

Prin ateliere şi expoziţii, Comitetul Re-
giunilor va profita de această ocazie pentru a 
scoate în evidenţă parteneriatele public – pri-
vat de succes din regiuni şi oraşe, de exemplu 
în domeniile transportului public, al furnizării 
de energie şi al eficienţei energetice, al deşe-
urilor şi al tratării apei, precum şi în materie 
de servicii medicale.  

Informaţii suplimentare pot fi găsite la 
următoarea adresă: http://ec.europa.eu/regio-
nal_policy/conferences/od2011/index.cfm. 

 
 
   
 

Comisia Europeană lansează consultarea 
privind achiziţiile publice 

 
 

Achiziţiile publice reprezintă aproxi-
mativ 17% din PIB-ul Uniunii Europene. În 
condiţiile în care multe state membre se 
confruntă cu restricţii bugetare şi dificultăţi 
economice, politica în domeniul achiziţiilor 
publice trebuie să asigure cea mai eficientă 
utilizare a fondurilor publice, pentru a spriji-
ni creşterea economică şi crearea de locuri 
de muncă. Pentru aceasta, atât autorităţile 
publice europene, cât şi furnizorii acestora 
ar avea nevoie de instrumente flexibile şi 
uşor de utilizat care să faciliteze cât mai 
mult posibil un proces transparent şi concu-
renţial de acordare a contractelor. 

Având în vedere obiectivele men-
ţionate, Comisia Europeană a lansat în data 

de 27 ianuarie o consultare. Această dezbatere 
deschisă cu părţile interesate se va axa pe mo-
dernizarea regulilor, instrumentelor şi metode-
lor, astfel încât achiziţiile publice să contribuie 
mai bine la îndeplinirea acestor obiective. Ter-
menul limită pentru trimiterea răspunsurilor re-
feritoare la Cartea verde este 18 aprilie 2011.  

Sursă: http://www.mediafax.ro/economic/proiectele-transfrontaliere-de-cercetare-
din-ue-ar-putea-beneficia-de-scutiri-de-taxe-4209928 

 

Michel Barnier, Comisarul pentru piaţa 
internă şi servicii, a precizat în legătură cu acest 
subiect: „Este necesar să clarificăm regulile de 
achiziţie publică, pentru a face lucrurile mai 
uşoare atât pentru autorităţile publice, cât şi 
pentru companiile care licitează pentru con-
tracte în Europa. În cadrul acestei consultări se 
vor afla în centrul atenţiei teme precum accesul 
companiilor mai mici la pieţele de achiziţii, re-
ducerea birocraţiei sau promovarea achiziţiilor 
transfrontaliere la nivel european. De asemenea 
vreau sa mă asigur că achiziţiile publice pot aju-
ta la crearea de locuri de muncă, la inovare şi la 
protecţia mediului.”  

Achiziţiile publice reprezintă aproxi-
mativ 17% din PIB-ul Uniunii Europene. Folosirea 
acestor 17 procente în cel mai bun mod cu pu-
tinţă este esenţială pentru relansarea econo-
miei noastre şi pentru crearea de locuri de 
muncă, cu atât mai mult cu cât traversăm o 
perioadă de criză. Părţile interesate au soli-
citat revizuirea sistemului de achiziţii publi-
ce al UE pentru a-i eficientiza procedurile şi 
a le adapta mai bine la noile provocări, cum 
ar fi necesitatea unei utilizări mai eficiente 
a fondurilor publice, precum şi luarea în con-
siderare a aspectelor de ordin social şi 
ecologic. 

http://ec.europa.eu/regio-nal_policy/conferences/od2011/index.cfm�
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Companiile, în special IMM-urile (ca-
re se estimează că reuşesc să obţină între 
31% şi 38% din valoarea contractuală totală 
aferentă achiziţiilor publice), au nevoie să li 
se îmbunătăţească şi să li se faciliteze mai 
mult accesul la contractele publice din în-
treaga UE, astfel încât să poată profita pe 
deplin de o piaţă cu adevărat europeană a 
achiziţiilor. În mod similar, autorităţile con-
tractante au nevoie de proceduri simple şi 
flexibile care să le permită să contribuie în 
mod eficace la realizarea obiectivelor comu-
ne ale strategiei Europa 2020: încurajarea 
inovării, protejarea mediului, combaterea 
schimbărilor climatice şi a excluziunii socia-
le.  

Pentru mai multe informaţii privind 
politica Uniunii Europene în domeniul achiziţiilor 
publice: http://ec.europa.eu/internal_market/-
publicprocurement/index_en.htm. 
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Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional din cadrul Mi-
nisterului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
emis Instrucţiunea nr. 62, privind procedura 
de contractare. Astfel: 
           - semnarea contractelor de finanţare 
de către Organismul Intermediar (OI) şi 
beneficiar are loc după verificare, în SEAP, de 
către OI, a existenţei anunţului privind lan-
sarea procedurii de achiziţie lucrări (doar 
pentru acei solicitanţi de finanţare care tre-
buie să aplice regulile din Ordonanţa de Ur-
genţă a Guvernului nr. 34/2006, cu com-
pletările ulterioare). 

Prezenta instrucţiune se aplică pen-
tru proiectele: 
- aflate în etapa de evaluare tehnică şi fi-
nanciară; 
- proiectele ce urmează să se depună pe axele 
prioritare 1 - 5. 
 

 
 

Textul integral al Instrucţiunii este pu-
blicat pe minisite-ul dedicat exclusiv Progra-
mului Operaţional Regional 2007 - 2013, 
http://regio.adrmuntenia.ro, link: http:// 
regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-
po-tentialilor-beneficiari-p13.html

 
. 

  
   

    ••  IInnssttrruuccţţiiuunnee  ddee  mmooddiiffiiccaarree  aa  vvaalloorriiii  mmaaxxiimmee  
eelliiggiibbiillee  ppeennttrruu  pprrooiieecctteellee  şşii  ccoonnttrraacctteellee  ccee  

vviizzeeaazzăă  mmooddeerrnniizzaarreeaa  şşii  eexxttiinnddeerreeaa  
ssttrruuccttuurriilloorr  ddee  ccaazzaarree,,  pprreeccuumm  şşii  aa  ssttrruuccttuurriilloorr  

ccoonneexxee,,  aaffeerreennttee  DDMMII  55..22  ddiinn  PPOORR  
 

 

Instrucţiunea vizează modificarea valo-
rii maxime eligibile a proiectelor şi contrac-
telor încadrate în operaţiunea de modernizare 
şi extindere a structurilor de cazare, precum 
şi a structurilor conexe, de la 17.000.000 la 
18.000.000 de lei. 

 

În conformitate cu prevederile Ordo-
nanţei nr. 58/26.06.2010, de modificare a co-
tei unice de impozitare de la 19% la 24%, a 
prevederilor anexei la Ordinul ministrului 
dezvoltării regionale şi turismului nr. 2399/ 
01.11.2010 şi la Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 2670/11.11.2010, referitoare la 
documentul cadru de implementare a Pro-
gramului Operaţional Regional 2007 – 2013, 
pentru Axa prioritară 5, Domeniul major de 
intervenţie 5.2, de modificare a valorii maxi-
me totale a proiectelor de finanţare de la 
85.000.000 de lei la 89.000.000 de lei, 

Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional emite urmă-
toarea instrucţiune: 

Valoarea maximă eligibilă pentru pro-
iectele şi contractele din cadrul operaţiunii 
de modernizare şi extindere a structurilor de 
cazare, precum şi a structurilor conexe se 
modifică de la 17.000.000 la 18.000.000 de 
lei. 

Textul integral al Instrucţiunii este pu-
blicat pe minisite-ul dedicat exclusiv Progra-
mului Operaţional Regional 2007 - 2013, http: 
//regio.adrmuntenia.ro, link: http://regio. 
adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-benefici-
ari-p13.html. 

http://ec.europa.eu/internal_market/-publicprocurement/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/internal_market/-publicprocurement/index_en.htm�
http://regio.adrmuntenia.ro/�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  28 IANUARIE 2011 – 
 

 

Până în data de 28 ianuarie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 856 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional 
Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, 
PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.  
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 patru cereri de 
finanţare, din care: trei cereri se află în etapa de evaluare tehnică şi un contract a fost semnat. Valoarea totală a 
asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 24,33 milioane de euro. 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 

Creşterea capacităţii de trafic, prin realizarea 
legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B, prin 
realizarea drumului judeţean de centură DJ236, 
în zona de nord a municipiului Ploieşti  

 
Judeţul 
Prahova 

 
43.912.185,38 

 
27.278.828,22 

 

TOTAL  - lei - 43.912185,38 27.278.828,22 
 

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” 
(buget 38,80 milioane de euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului 
Piteşti, împreună cu 12 cereri de finanţare, din care: o cerere a fost retrasă şi redepusă, două contracte de 
finanţare au fost semnate, o cerere se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, două sunt în 
evaluare tehnică şi şapte proiecte sunt în precontractare. 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Sistem de supraveghere pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona: 
Podul Viilor - Parc Ştrand din municipiul Piteşti 

Municipiul 
Piteşti 

3.501.934,57 2.270.094,01 

2 Creare parc Lunca Argeşului Municipiul 
Piteşti 

40.592.065,24 19.072,158,85 

TOTAL  - lei - 44.093.999,81 21.342.252,86 
 

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 
mil. euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, conţinând 35 de cereri de finanţare. 
Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanţare), trei cereri de finanţare au 
fost respinse, cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în precontractare (14 cereri de finanţare), patru 
Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 contracte semnate) au primit finanţare. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro. 
 

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

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 Sistem pentru Managementul Iluminatului 
Public în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 24.125.963,20 19.100.295,42 

2 Sistem pentru Managementul Traficului Rutier 
în Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 9.499.324,57 7.523.346,47 
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3 
Sistem de supraveghere în vederea creşterii 
siguranţei şi prevenirii criminalităţii în 
municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 3.521.304,71 2.735.271,48 

4 Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în 
municipiul Curtea de Argeş 

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

5 

Revitalizarea utilităţii clădirilor degradate prin 
înfiinţarea unui centru de recreere pentru 
pensionari şi a unui centru de zi pentru 
persoanele cu dizabilităţi în municipiul Curtea 
de Argeş 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
5.843.572,60 4.475.269,96 

6 

Creşterea siguranţei şi securităţii cetăţenilor 
din municipiul Curtea de Argeş, prin 
implementarea unui sistem de supraveghere 
video 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
2.159.042,38 1.565.597,00 

7 

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

Municipiul 
Târgovişte 75.804.429,76 60.025.799,16 

8 

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

Municipiul 
Târgovişte 69.893.929,74 55.345.077,46 

9 

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

Municipiul 
Târgovişte 3.392.503,63 2.552.811,19 

10 
„Reabilitare şi modernizare străzi urbane, 
poduri, trotuare şi parcări în oraşul Costeşti, 
jud. Argeş” 

UAT Oraşul 
Costeşti 

 
40.112.999,59 

 
25.842.189,22 

11 
„Realizare sistem de supraveghere video pentru 
creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea 
criminalităţii în oraşuI Costeşti, judeţul Argeş” 

UAT Oraşul 
Costeşti 

 
1.238.205,72 

 
771.362,41 

TOTAL  - lei - 243.127.831,07 191.290.913,81 
 
 
 

AXA PRIORITARĂ 2

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

: 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 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 două proiecte retrase de aplicanţi. Valoarea 
totală solicitată prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 241 milioane de euro.  
Din cele 27 de proiecte rămase, nouă proiecte sunt în rezervă, două sunt în precontractare, 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) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa nerambursabilă 

1 
Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean 
DJ 201B, km 0+000 - km 19+000, Ciochina – 
Orezu - Raşi 

Judeţul Ialomiţa 36.462.900,65 29.423.908,41 

2 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
drumuri în staţiunea balneară Amara Oraşul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10 

3 Modernizarea şi reabilitarea drumului de 
centură al municipiului Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 88.789.047,00 70.273.252,50 

4 

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

Judeţul 
Dâmboviţa 66.894.836,12 53.968.478,48 
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5 

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

Judeţul 
Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38 

6 
Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean 
DJ 301, tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 
– km 36+578 

Judeţul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80 

7 

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 

8 

Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) 
– Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov, 
în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării 
infrastructurii de turism, km 0+000 – 9+550, 
L=9,550 km 

Judeţul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62 

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

10 

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 

11 

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

Judeţul Argeş 46.020.473,81 37.926.152,00 

12 

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

Judeţul Călăraşi 44.944.350,96 36.974.362,74 

13 Modernizare Calea Daciei Consiliul Local 
Câmpina 25.477.127,02 20.308.570,08 

14 
Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean 
DJ 303, tronsonul Călăraşi - Valea Argovei, km 
0+000 - 26+294 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

15 Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti - 
Băbăiţa, km 17+400 - km 58+000 

Judeţul 
Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57 

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

Oraşul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84 

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) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean 
Călăraşi 

Judeţul Călăraşi 19.783.631,62 14.809.448 

2 Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman CJ Teleorman 83.496.061,52 66.568.370,17 

3 Reabilitarea şi modernizarea Spitalului 
Judeţean Dâmboviţa CJ Dâmboviţa 83.106.684,78 65.278.696,09 

TOTAL  - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26 
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Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro 
 

Au fost depuse 51 de proiecte, din care: patru contracte au fost semnate, cinci au fost retrase de aplicanţi, şase 
proiecte au fost respinse, unul se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 10 proiecte se află în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 25 de proiecte se află în etapă precontractuală, valoarea asistenţei 
nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 19,88 milioane de euro. 
 

Nr. 
crt. 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 
Amenajare Centrul Comunitar al 
Persoanelor în vârstă din municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337 

2 Centrul rezidenţial de asistenţă medico-
socială pentru persoane vârstnice 

Asociaţia „Suflet pentru 
oameni”, comuna Bucşani, jud. 
Dâmboviţa 

3.457.593,56 2.374.261,68 

3 
„Centru social pentru recuperare 
persoane vârstnice oraş Zimnicea, jud. 
Teleorman“ 

Parteneriatul dintre UAT Oraşul 
Zimnicea şi DGASPC Teleorman 2.857.072,84 1.900.956,23 

4 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
„Centrul de integrare prin terapie 
ocupaţională Tântava” 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
 

3.636.281,84 2.588.827,78 

TOTAL  - lei - 10.995.963,24 7.687.382,69 
 

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

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 

Achiziţie echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă şi pentru acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă şi a primului ajutor 
calificat, în Regiunea Sud Muntenia 

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Situaţii de 
urgenţă Sud Muntenia” 

49.995.241,98 41.155.892,21 

TOTAL  - lei - 49.995.241,98 41.155.892,21 
 

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infra-
structurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare pro-
fesională continuă – alocare regională 39,73 milioane de euro 
 

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 28 de contracte de finanţare sunt semnate, trei 
proiecte se află în etapa de contractare, 65 de proiecte sunt în rezervă, iar cinci proiecte au fost respinse, 
asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 101,86 milioane de euro.  
 

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

 
Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Beneficiar 
                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 
Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul 
Naţional „Constantin Carabella” (corp A + B), 
Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 10.305.346,07 8.471.678,00 

2 
Modernizare cămine, modernizare sală de festivităţi, 
amenajare bază sportivă – Liceul Teoretic „Iancu C. 
Vissarion”, oraş Titu 

Oraşul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01 

3 Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34 
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4 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul 
Voineşti, jud. Argeş 

Consiliul Local Lereşti 2.162.459,38 1.723.987,58 

5 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul 
Pojorâta, jud. Argeş 

Consiliul Local Lereşti 
 

727.056,29 
 

588.818,30 

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

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

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

Oraşul Titu 
 7.139.282,12 5.710.574,66 

8 Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Generală cu 
clasele I - VIII, sat Râca, comuna Râca, judeţul Argeş Consiliul Local Râca 1.941.023,74 1.540.201,72 

9 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Şcoala cu clasele I - VIII 
„Paul Bănică” din Municipiul Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 7.790.229,86 6.421.824,64 

10 
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 

11 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 

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

Oraş Răcari 
 8.994.070,33 7.146.417,74 

13 
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 

14 Consolidare, reablitare Colegiul Pedagogic  „Carol I” Municipiul Câmpulung 12.449.657,26 9.866.312,47 

15 Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung Municipiul Câmpulung 6.116.088,16 4.696.040,44 

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

Municipiul Târgovişte 4.825.344,88 3.294.953,95 

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

Consiliul Local 
Dârmăneşti 1.783.286,24 1.315.114,92 

18 Dotare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-
VIII, sat Cocu, comuna Cocu, judeţul Argeş Consiliul Local Cocu 2.006.966,99 1.575.156,94 

19 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul 
Lereşti, jud. Argeş 

Consiliul Local Lereşti 3.856.577,84 2.906.389,68 

20 

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

Municipiul Târgovişte 7.208.183,08 4.710.028,24 

21 Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, 
judeţul Argeş 

Comuna Corbeni, jud. 
Argeş 3.801.115,04 2.785.075,72 

22 Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna Budeasa, 
judeţul Argeş 

Comuna Budeasa, jud. 
Argeş 4.102.331,52 3.039.079,96 

23 
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 

24 Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare 
Şcoala cu cls. I - VIII „Coresi” din Municipiul Târgovişte Municipiul Târgovişte 11.790.225,15 9.123.865,23 

25 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Şcoala cu clasele I - VIII 
„Smaranda Gheorghiu” Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 
6.065.942,38 4.506.188,24 

26 
Modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I-
VIII, sat Robaia, comuna Muşăteşti, judeţul Argeş 

Consiliul Local 
Muşăteşti 

3.088.617,92 2.356.796,12 

27 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaţionale - Colegiul Naţional 
„Constantin Cantacuzino” din Municipiul Târgovişte, 
jud. Dâmboviţa 

Municipiul Târgovişte 

13.840.476,17 10.651.461,05 

28 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale – Grup 
Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu” Municipiul 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

14.985.041,05 11.722.811,56 

TOTAL  - lei - 185.540.422,93 142.914.752,76 
 



 
 

12 
  
 

 
AXA PRIORITARĂ 4:  
Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local  
 

Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală – alocare regională 38,27 milioane de euro 
S-au depus 21 de proiecte, din care: trei proiecte au fost retrase de către aplicanţi, patru proiecte au fost 
respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, două proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară, nouă proiecte se află în etapa precontractuală şi un proiect se află în rezervă. Asistenţa financiară 
nerambursabilă solicitată este de aproximativ 52,59 milioane de euro. 
 
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 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 

2 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 este de 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: 32 au fost 
respinse, iar 16 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate 10 contracte, 76 de 
proiecte se află în etapa de contractare, 204 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 128 de 
proiecte sunt în rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 73,35 milioane 
de euro, din care 22,63 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..  
  
  

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

1 Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat hârtie 

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

2 Igienă şi confort, necesitate zilnică SC Softsense SRL,  
Mun. Călăraşi 691.201,11 557.420,25 

3 
Dotarea cabinetului medical al SC Tehno 
Doctor Endoscopy SRL cu aparatură 
modernă 

SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, mun. 
Piteşti, jud. Argeş 573.335,08 462.367,00 

4 

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

SC TOYLAND INTERNATIONAL  SRL, 
mun. Olteniţa, jud. Călăraşi 756.017,00 609.861,29 

5 Achiziţionare aparat tipărit True Press 
344RL 

SC ROTATIP SRL, mun. Slobozia, jud. 
Ialomiţa 1.518.628 846.880 
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6 Achiziţie echipamente pentru service roţi 
auto 

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

7 
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 

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

9 Construcţie pensiune S.C. EST-TRANS INTERNATIONAL 
S.R.L. 

1.515.917,71 840.000,00 

10 

Extindere suprafaţă de producţie prin 
supraetajarea halei de fabricaţie, dotarea 
cu o linie nouă de producţie, echipament 
tehnologic, aparatură de laborator şi alte 
echipamente 

 
S.C. ATCHIM S.R.L. 

 
1.668.708,92 

 
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 cinci au fost respinse, şapte contracte de finanţare au fost semnate, trei 
se află în etapa precontractuală, iar 15 proiecte se află în rezervă. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile 
solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,53 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..  
  

Până la termenele limită au fost depuse 32 de proiecte (13 până la termenul limită de 19.12.2008 şi 19 începând cu 
23.11.2009 până la 25.02.2010, inclusiv), din care: 13 proiecte au fost respinse, un proiect se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, nouă se află în etapa precontractuală, două proiecte a fost retrase, două proiecte 
se află în rezervă, iar pentru cinci proiecte s-au semnat contractele de finanţare. Proiectele aflate în diferite stadii 
de evaluare şi contractele semnate au o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile solicitate de 
aproximativ 63,36 milioane de euro. 
 
 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total Asistenţa 
nerambursabilă 

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

Parohia Vărbila, com. 
Iordăcheanu, jud. Prahova 8.214.351,04 6.656.946,88 

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

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

Parohia Apostolache, jud. 
Prahova 12.926.435,20 9.386.998,60 

4 
Consolidare-restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril, Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş 

Consiliul Local al oraşului 
Topoloveni, judeţul Argeş 4.570.758,76 3.536.642,83 

5 
Consolidare-restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
Goleştii-Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş 

Consiliul Local al oraşului 
Topoloveni, judeţul Argeş   7.142.139,18 5.535.846,33 

6 
Restaurarea, realizarea picturilor interioare, a 
frescelor şi anexelor bisericii Sf. Dumitru din 
comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa 

Parohia Potlogi, comuna 
Potlogi, jud. Dâmboviţa 2.551.521,16 2.001.230,05 

7 

Restaurarea si valorificarea turistică durabilă a 
monumentului istoric Mănăstirea Fortificată 
Comana şi modernizarea infrastructurii conexe 

Parteneriatul dintre Unitatea 
Administrativ-Teritorială 
Judeţul Giurgiu şi  
Mânăstirea Comana 

30.402.000,96 23.279.300,86 

TOTAL  - lei - 67.935.616,01 51.949.400,82 
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Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

Buget              (lei) 
Total Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Modernizare prin extindere şi transformare cabana 
Valea cu Peşti în complex turistic şi agrement 4 
stele 

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

2 Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara Oraşul Amara 16.545.748,10 12.967.959,00 

3 
Modernizarea infrastructurii de turism a 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 

4 Modernizarea infrastructurii şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice în staţiunea Buşteni Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 

5 

Extindere Pensiune Marald, amenajare parcare, 
branşamente utilităţi, ziduri de sprijin, 
împrejmuire teren în staţiunea Sinaia, 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  ffiinnaannţţaarree  îînncchheeiiaattee  şşii  aa  cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  aaffllaattee  îînn  pprroocceess  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  sseelleeccţţiiee  ddeeppăăsseeşşttee  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  iinntteerrvveennţţiiee,,  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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SSeemmiinnaarr  ddee  iinnssttrruuiirree  aa  ppeerrssoonnaalluulluuii  
PPrriimmăărriieeii  CCuurrtteeaa  ddee  AArrggeeşş  --  „„MMaannaaggeemmeennttuull  

ccaalliittăăţţiiii,,  îînn  aaddmmiinniissttrraaţţiiaa  ppuubblliiccăă””  
  

În data de 25 ianuarie, în Sala Mare a Primă-
riei Municipiului Curtea 
de Argeş a avut loc 
seminarul cu tema „Ma-
nagementul calităţii, în 
administraţia publică”, 
din cadrul proiectului 
„Îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor furnizate de 
către Primăria Curtea 

de Argeş, prin implementarea sistemelor integrate de 
management”. Proiectul este cofinanţat cu fonduri 
FSE, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capa-
cităţii Administrative” 2007 - 2013, Axa prioritară 2 
„Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 
publice, cu accentul pus pe procesul de descen-
tralizare”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Îmbună-
tăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”, Ope-
raţiunea „Introducerea şi menţinerea în funcţiune a 
sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS”. 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 
luni, urmând a se încheia în data de 25 octombrie 
2011. Obiectivul general vizează creşterea calităţii şi 
eficienţei serviciilor publice, prin implementarea unui 
sistem de management integrat în municipiul Curtea 
de Argeş. Grupul-ţintă al proiectului este format din 
personalul instituţiei, respectiv 68 de angajaţi, din care 
59 de funcţionari publici şi nouă angajaţi cu contract 
individual de muncă. Proiectul propune transformarea 
managerială fundamentală a administraţiei publice, 
prin implementarea sistemului integrat de manage-
ment al calităţii ISO 9001 şi ISO 14001 Sistem de Ma-
nagement şi Mediu, precum şi prin implementarea 
unui sistem informatic de management al documen-
telor şi înregistrărilor. 

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aarrggeesseexxpprreess..rroo//aarrttiiccllee__ddeettaaiill..pphhpp??iiddaarrttiiccllee==2277551100  

  

      ◊◊  
  
  

EElleevviiii  oolltteenniiţţeennii  ddee  llaa  „„NNiiccoollaaee  BBăăllcceessccuu””,,  
ccââşşttiiggăăttoorrii  llaa  TTâârrgguull  ddee  FFiirrmmee  ddee  llaa  PPllooiieeşşttii  

  

Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu – 
Ploieşti, ediţia a II-a, şi Concursul Romanian Business 
Challenge, ediţia a II-a, s-au încheiat cu rezultate bu-
ne pentru elevii participanţi ai Grupului Şcolar „Nicolae 
Bălcescu” din Olteniţa. Potrivit profesorului de econo-
mie din cadrul liceului, doamna Adina Dobre, firma de  

 
exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare 
pentru dezvoltarea 
spiritului antreprenori-
al. „Elevii se familiari-
zează cu activităţile 
unei firme reale şi îşi 
perfecţionează un 
limbaj de afaceri. Fir-
ma de exerciţiu a 
Grupului Şcolar 'Nico-
lae Bălcescu' Olteniţa se cheamă Video Hunter şi are 
ca obiect de activitate comercializarea camerelor de 
supraveghere şi a obţinut premiile II şi III la Romanian 
Business Challenge, un premiu special şi menţiune 
pentru 'Cele mai multe tranzacţii efectuate'. Elevii au 
funcţie de încadrare profesională. Prin acest concurs, 
elevii claselor a IX-a se iniţiază pentru ca cei mari să 
aibă cui preda ştafeta când termină liceul”, a declarat 
doamna Adina Dobre 

Cu rezultatul obţinut la Ploieşti, elevii se vor 
înscrie la faza naţională a competiţiei de la Timişoara, 
cea mai importantă de acest gen la nivel naţional, ce 
se va desfăşura în perioada 20 - 23 martie 2011.  
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//eelleevviiii--oolltteenniitteennii--ddee--llaa--ggrruuppuull--ssccoollaarr--
nniiccoollaaee--bbaallcceessccuu--ccaassttiiggaattoorrii--llaa--ttaarrgguull--ddee--ffiirrmmee--ddee--llaa--ppllooiieessttii  

  

◊◊  

  
  

  

PPrrooiieecctt  ppeennttrruu  sspprriijjiinniirreeaa  şşoommeerriilloorr,,    
llaannssaatt  llaa  TTâârrggoovviişşttee  

  

 Săptămâna trecută s-a lansat la Târgovişte 
proiectul „Susţinere pentru şomerii din regiunea Sud 
Muntenia în vederea integrării pe piaţă”, implementat 
de Buturuga Militaru şi Asociaţii SPCJ SRL. Proiectul 
este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul 
POS DRU, Axa prioritară 5  „Promovarea măsurilor 
active de ocupare”, DMI 5.1 „Dezvoltarea şi imple-
mentarea măsurilor active de ocupare”. Valoarea tota-
lă a proiectului este de 2.131.290 de lei, din care asistenţa 
financiară nerambursabilă este 2.024.725 de lei.  

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 
24 de luni şi se adresează şomerilor şi persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă. Vor beneficia de 
servicii individuale de consiliere şi informare 300 de 
persoane. Alte 200 vor fi incluse într-un sistem 
inovativ de consultanţă şi asistenţă pentru deschide-
rea propriilor afaceri. Se adaugă cei 100 de şomeri 
care vor fi instruiţi privind metodele şi tehnicile eficien-
te de căutare a unui loc de muncă. Iniţiatorii proiec-
tului speră să-şi găsească locuri de muncă cel puţin 
70 de persoane şi să se înfiinţeze 100 de firme.  

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ttaarrggoovviissttee//SSoommeerriiii--ccoonnssiilliiaattii__ssaa--
ssii__iinnffiiiinntteezzee__ffiirrmmee__00__441155115588555511..hhtt  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    
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SSuupplliimmeennttaarree  ddee  ffoonndduurrii    
ppeennttrruu  pprrooggrraammuull  „„CCaassaa  VVeerrddee””  

  

Mai mulţi giurgiuveni pot beneficia de 
programul „Casa Verde”, în urma suplimentării fon-
durilor alocate judeţului Giurgiu, cu peste 1,9 milioane 
de lei, prin redistribuire de la judeţele care nu au 
consumat sumele puse la dispoziţie. 

Lansat în iulie 2010, programul ce vizează 
instalarea sistemelor de încălzire folosind energia re-
generabilă prin panouri solare, centrale pe peleţi

  

 sau 
pompe de căldură nu i-a lăsat indiferenţi pe giur-
giuveni, mai ales că investiţia este suportată integral 
de stat, din Fondul pentru Mediu. Până acum, 342 de 
giurgiuveni au depus cereri de finanţare la Agenţia 
pentru protecţia mediului, cea care se ocupă, la nivel 
local, de programul „Casa Verde”, 23% dintre aceştia 
fiind din mediul rural. Valoarea proiectelor se ridică la 
peste 2 milioane de lei. 
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ggiiuurrggiiuu//MMaaii__mmuullttii__bbaannii__ppeennttrruu__--
CCaassaa__VVeerrddee__00__441155775588886633..hhttmmll  
  

◊◊  
  

  

  
  

ÎÎnn  SSlloobboozziiaa,,  iinnvveessttiiţţiiiillee  ddiinn  22001111    
vvoorr  aavveeaa  uunn  ccaarraacctteerr  mmuullttiiaannuuaall,,    

ddiinn  ccaauuzzaa  ccrriizzeeii  ffiinnaanncciiaarree  
  

Criza financiară din administraţie afectează di-
rect investiţiile anu-
lui 2011 în munici-
piul reşedinţă al ju-
deţului Ialomiţa. Cu 
un buget total esti-
mat pentru 2011 la 
76,4 milioane de lei, 
din care veniturile 
proprii reprezintă a-

proape 75 %, Slobozia se vede obligată să transforme 
investiţiile prognozate pentru acest an în investiţii mul-
tianuale. 

Potrivit informaţiilor oferite de către autorităţi, 
investiţiile din 2011 vor avea un caracter multianual 
din cauza crizei financiare. Astfel, modernizarea sta-
ţiei de epurare, extinderea sistemului de canalizare în 
cartierele Bora şi Slobozia Nouă, precum şi lucrările 
din domeniul învăţământului vor fi executate la relanti, 
pe parcursul următorilor ani. Singurele lucrări ce vor fi 
finalizate cu certitudine sunt Centrul Comunitar pentru 
Persoane Vârstnice, sediul poliţiei locale, proiectele 
din domeniul mediului (instalaţiile cu panouri solare) şi 
piaţa agricolă din Cartierul 500.  

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..iinnddeeppeennddeennttoonnlliinnee..rroo//22001111//0011//2277//IIoonnaassccuu--ppaarriiaazzaa--ppee--
iinnvveessttiittiiiillee--mmuullttiiaannuuaallee__33669955//  

  
  

IISSUU  PPrraahhoovvaa  vvaa  pprriimmii  îînn  aacceesstt  aann    
1100  aauuttoossppeecciiaallee  

În cursul acestui an, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” va achizi-
ţiona 10 autospeciale, în vederea îmbunătăţirii dotării 
cu echipamente a bazelor operaţionale pentru inter-
venţii şi pentru asistenţă medicală de urgenţă. Auto-
specialele respective se vor achiziţiona în baza Pro-
gramului Operaţional Regional, judeţului Prahova fiin-
du-i alocate 1,7 milioane de euro. Din  cele 10 auto-
speciale, cinci vor fi destinate stingerii cu apă şi spu-
mă a incendiilor, o altă maşină fiind destinată descar-
cerărilor. Pe lista viitoarelor dotări vor fi şi trei ambu-
lanţe SMURD şi o autospecială destinată accidentelor 
colective. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Si-
tuaţii de Urgenţă Sud Muntenia“ a fost cea care a obţi-
nut finanţarea proiectului „Achiziţie echipamente spe-
cifice pentru îmbunătăţirea capacităţii sistemului de 
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor cali-
ficat, în Regiunea Sud Muntenia“. Potrivit purtătorului 
de cuvânt al ISU Prahova, doamna Raluca Vasiloae, 
în perioada următoare se va desfăşura licitaţia, iar au-
tospecialele urmează să sosească până în septem-
brie. Menţionăm că la nivelul inspectoratului există şa-
se detaşamente în Ploieşti (2), Câmpina, Sinaia, Mizil, 
Boldeşti, cinci gărzi de intervenţie – Băicoi, Peleş, Ur-
laţi, Măneciu, Vălenii de Munte şi două echipaje de 
pompieri la Cheia şi Plopeni.  

 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaattiiaapprraahhoovveeii..rroo//iinnddeexx..pphhpp//mmssoocciiaall//3355--
ssoocciiaall//1144441188--iissuu--pprraahhoovvaa--vvaa--pprriimmii--iinn--aacceesstt--aann--1100--aauuttoossppeecciiaallee  

  

◊◊  
  

  

  
  

  

UUnniirreeaa  lluuii  CCuuzzaa,,  ssăărrbbăăttoorriittăă  llaa  AAlleexxaannddrriiaa  
  

Frigul şi ninsoarea nu au stat în calea sutelor 
de alexăndreni, care au venit  la manifestările cu 
ocazia unirii  mici. Festivitatea a avut loc de la ora 10, 
în faţa statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pe 
strada Avocat Colfescu, iar circulaţia a fost oprită pe 
tronsonul dintre străzile Dunării şi Confederaţiei. La 
ceremonie au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor, 
asociaţiilor şi partidelor politice şi au ţinut discursuri 
primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Dră-
guşin, prefectul judeţului Teleorman, domnul Teodor 
Niţulescu, şi vicepreşedintele Consiliului judeţean 
domnul Eugen Vlad. Festivitatea s-a deschis după 
ascultarea imnului naţional şi a continuat cu o slujbă 
religioasă ţinută de un sobor format din cinci preoţi.  A 
urmat depunerea de coroane la statuia lui Alexandru 
Ioan Cuza. Sărbătoarea s-a încheiat cu câteve mo-
mente artisce.  

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//UUnniirreeaa--CCuuzzaa--

ssaarrbbaattoorriittaa--AAlleexxaannddrriiaa__00__441144555588993366..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: 31 ianuarie 2011 

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

mailto:office@adrmuntenia.ro�
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