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Lansarea Programului pentru stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor 

de către întreprinzătorii tineri”  
 

 

Agenţia pentru Implementarea Proiec-
telor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii anunţă lansarea oficială a înscrieri-
lor în cadrul „Programului pentru stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor 
de către întreprinzătorii tineri”, instituit prin 
O.U.G. nr. 6/2011, publicată în M.O. nr. 103/ 
09.02.2011. 

Seminar de informare „Acces la fondurile nerambursabile 2011” – Ploieşti, 21.02.2011 
 

Obiectivul programului îl constituie stimula-
rea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creş-
terea potenţialului de accesare a surselor de 
finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antre-
prenoriale ale tinerilor în scopul implicării 
acestora în structuri economice private.  
 

Finanţarea programului se va face cu fonduri 
de la bugetul de stat, prin acordarea de 
alocaţii financiare nerambursabile (AFN), pentru 
cel puţin 1.100 de microîntreprinderi.  
 

Beneficiarii programului sunt tinerii debu-
tanţi în afaceri, cu vârsta de până la 35 de 
ani, care nu au mai deţinut calitatea de acţio-
nar sau asociat în vreo firmă şi au un plan bun 
de afaceri cu care să obţină un punctaj cât 
mai mare la aplicaţia online. Microîntreprin-
derea aparţinând întreprinzătorului debutant 
beneficiază de următoarele facilităţi:  
a) acordarea de către AIPPIMM a unei alocaţii 
financiare nerambursabile reprezentând cel 
mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 de euro 
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SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa   

BB uu ll ee tt ii nn   II nn ff oo rr mm aa tt ii vv   nn rr ..   33 88                     
--  2211  --  2277  ffeebbrruuaarriiee  22001111  --                                               



 
 

2 
  
 

sau echivalentul în lei, din valoarea proiec-
tului aferent planului de afaceri, pentru care 
face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţi-
ile financiare nerambursabile se acordă în li-
mita sumelor aprobate cu această destinaţie 
în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri;  
 

b) garanţii acordate de Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii SA – IFN (FNGCIMM) pentru cre-
ditele contractate de beneficiari în vederea 
realizării planurilor de afaceri acceptate de 
AIPPIMM, cu respectarea condiţiilor prevăzu-
te în normele şi procedurile interne ale insti-
tuţiilor de credit şi ale FNGCIMM, până la cel 
mult 80% din valoarea creditului solicitat, în 
limita sumei de 80.000 de euro sau echivalen-
tul în lei;  
 

c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigu-
rări sociale datorate de angajatori, potrivit 
legii, pentru veniturile aferente timpului lu-
crat de cel mult patru salariaţi, angajaţi pe 
perioadă nedeterminată. Această perioadă con-
stituie stagiu de cotizare în sistemul public de 
pensii, iar pentru stabilirea şi calculul 
drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010, 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, se uti-
lizează câştigul salarial mediu brut lunar, 
pentru care asiguratul plăteşte contribuţia in-
dividuală de asigurări sociale. Pentru fiecare 
salariat, scutirea nu se acordă pentru venitu-
rile salariale lunare ce depăşesc cuantumul 
câştigului salarial mediu brut pe economie din 
anul anterior;  
 

d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţi-
unile de înmatriculare efectuate la Oficiile re-
gistrului comerţului, pentru înregistrarea micro-
întreprinderii;  
 

e) consiliere, instruire şi sprijin din partea 
OTIMMC al AIPPIMM în a cărui rază de compe-
tenţă îşi are sediul social.  
 

Condiţiile de eligibilitate fac referire la o 
microîntreprindere care poate fi înfiinţată de 
un întreprinzător debutant, ca asociat unic, 
sau de cel mult cinci întreprinzători debutanţi 
asociaţi. Microîntreprinderea trebuie să aibă 
în obiectul de activitate cel mult cinci grupe 
de activităţi CAEN, cu excepţia următoarelor  

activităţi: interme-
dieri financiare şi 
asigurări; tranzacţii 
imobiliare, activităţi 
de jocuri de noroc 
şi pariuri, producţie 
sau comercializare 
de armament, muniţii, explozibili, tutun, al-
cool, plante şi substanţe aflate sub control na-
ţional, precum şi activităţile exluse de normele 
europene cu privire la ajutorul de stat.  

De asemenea, tânărul întreprinzător tre-
buie să angajeze cel puţin doi salariaţi la 
momentul obţinerii facilităţilor de finanţare şi 
să reinvestească cel puţin 50% din profitul re-
alizat în anul precedent.  
 

Etapele din cadrul programului: 
- înmatricularea SRL-D la Oficiul Naţional al Re-
gistrului Comerţului; 
- înregistrarea SRL-D online pe site-ul www.ai-
ppimm.ro sau direct pe http://programenatio-
nale2011.aippimm.ro; 
- completarea planului de afaceri online şi trans-
miterea acestuia; 
- evaluarea planului de afaceri online de către 
aplicaţia software; 
- verificarea veridicităţii şi coerenţei infor-
maţiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv 
a legăturii activelor achiziţionate cu activită-
ţile codului CAEN pe care se accesează Pro-
gramul; 
- aprobarea de principiu a finanţării planului 
de afaceri de către Agenţie; 
- transmiterea planurilor acceptate la insti-
tuţia de credit; 
- finanţarea planurilor de afaceri. 
 

Date contact:  
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii (e-mail: agentia.imm@aippimm.ro, 
www.aippimm.ro, tel.: 021- 335.26.20)  
 

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Cooperaţie şi Mediul de Afaceri 
Ploieşti - Elena Gabriela ANGHEL, şef Oficiu 
(e-mail: gabriela.anghel@mimmc.ro; oficiu-
ploiesti@clicknet.ro, tel.: 0244/522.085; 
0757069.100, fax: 0244/544.054, adresă poş-
tală: str. Cuza-Vodă, nr. 8, Ploieşti, cod 100019). 
 

mailto:oficiu-ploiesti@clicknet.ro�
mailto:oficiu-ploiesti@clicknet.ro�
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Un nou impuls pentru întreprinderile mici 
 

 

În data de 23 februarie, Comisia Euro-
peană a prezentat noi propuneri menite să re-
ducă povara administrativă pentru întreprin-
derile mici, să le ofere sprijin pentru ieşirea 
din criză şi să încurajeze companiile noi. 

Întreprinderile mici reprezintă aproxi-
mativ 99% din totalul companiilor existente în 
Europa şi numără peste 90 de milioane de an-
gajaţi. Potrivit unei analize recente a politicii 
Uniunii Europene în materie de IMM-uri, adop-
tarea în 2008 a Small Business Act a fost bene-
fică pentru mediul antreprenorial din Europa, 
procedura de înfiinţare a unei companii deve-
nind mai uşoară şi mai ieftină. Cu toate aces-
tea, mai sunt încă multe de făcut pentru a-i în-
curaja pe antreprenori şi pentru a stimula 
întreprinderile mici şi mijlocii, deoarece aces-
tea se confruntă cu probleme diverse, cum ar 
fi obţinerea de finanţare, îndeplinirea 
cerinţelor administrative sau accesul la piaţă 
în Uniunea Europeană şi în ţări terţe. 

IMM-urile au nevoie de sprijin pentru a 
recupera terenul pierdut pe durata crizei eco-
nomice, care le-a obligat să renunţe la aproxi-
mativ 3,25 de milioane de angajaţi. Pentru ca 
Uniunea Europeană să-şi îndeplinească obiec-
tivul de ocupare a forţei de muncă în proporţie 
de 75% până în 2020, este esenţial ca IMM-urile 
să fie ajutate să se dezvolte, dat fiind faptul 
că ele oferă locuri de muncă pentru două tre-
imi din lucrătorii angajaţi în sectorul privat. 

Noile propuneri includ măsuri ce vizează: 
• să reducă şi mai mult birocraţia, prin 

înfiinţarea de ghişee unice unde întreprinderi-
le mici să poată solicita finanţare europeană, 
naţională sau locală, şi prin simplificarea pro-
cedurilor contabile şi a altor cerinţe legale; 

• să îmbunătăţească accesul la finanţa-
re, prin simplificarea procedurilor şi extin-
derea sistemelor de garantare a împrumutu-
rilor; 

• să ajute întreprinderile mici să pă-
trundă pe pieţele din afara Uniunii Europene, 
prin încheierea de acorduri de liber schimb; 

• să armonizeze regimul de impozitare a 
societăţilor comerciale şi să simplifice proce-

dura de recuperare a datoriilor în alte ţări ale 
Uniunii; 

• să promoveze antreprenoriatul şi crea-
rea de locuri de muncă, prin reducerea la o 
lună a termenului necesar pentru obţinerea 
licenţelor şi a permiselor. 

Analiza 
propune o mai 
bună monito-
rizare a apli-
cării de către 
statele mem-
bre a Small 
Business Act. 
Deşi în ultimii 
ani s-au făcut progrese mari în acest sens, 
guvernele naţionale nu au convenit încă asu-
pra unui nou act legislativ care să le permită 
întreprinderilor mici să se înregistreze ca so-
cietăţi private europene. Odată obţinut acest 
statut, întreprinderile nu vor mai fi nevoite să 
se înregistreze separat în diferite ţări ale Uni-
unii, ceea ce se traduce prin reducerea costu-
rilor şi simplificarea formalităţilor adminis-
trative. Astfel, Comisia invită statele membre 
să adopte cât mai rapid acest act legislativ. 

Informaţii suplimentare pot fi găsite la adre-
sa: http://ec.europa.eu/news/business/110223_1_ro.htm. 
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Chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia e-
fectuează în a-
ceastă perioadă o 
evaluare a mo-
dului în care răs-
punde nevoilor 
clienţilor săi. Ast-
fel, prin inter-
mediul unui chestionar (ce poate fi descărcat 
de pe website-urile ADR - http://www.adr-
muntenia.ro şi http://regio.adrmuntenia.ro) -, 
Agenţia urmăreşte să cunoască nivelul de satis-
facere şi nevoile de informare ale clienţilor.  

Răspunsurile dumneavoastră la chestio-
narul online vor reprezenta principala sursă 
de informare utilizată în desfăşurarea evaluă-

http://ec.europa.eu/news/business/110223_1_ro.htm�
http://www.adr-muntenia.ro/�
http://www.adr-muntenia.ro/�
http://regio.adrmuntenia.ro/�
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rii, acest document urmărind să culeagă infor-
maţii asupra următoarelor aspecte: 

• modul în care ADR Sud Muntenia este 
percepută de către clienţii săi; 

• performanţa de până acum a ADR Sud 
Muntenia şi modul în care serviciile sale cu-
rente pot fi îmbunătăţite; 

• cererea potenţială de noi servicii; 
• cum ar putea aceste noi servicii să fie 

livrate într-un mod cât mai eficient. 
 

 
Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a 

sprijini Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia prin completarea chestionarului 
în format electronic până cel târziu în data de 
20 martie 2011 la următoarele adrese web: 
http://www.adrmuntenia.ro/chestionar_satisfactie.
php şi http://regio.adrmuntenia.ro/chestionar_sa-
tisfactie.php. 

Vă asigurăm că informaţiile pe care ni 
le veţi oferi vor fi luate serios în considerare 
în stabilirea paletei de servicii ale ADR şi a 
modalităţii în care acestea să fie făcute dis-
ponibile. 

 

Vă mulţumim anticipat pentru cooperare! 
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Zonele cu potenţial turistic vor avea 
prioritate la obţinerea de fonduri pentru 

realizarea de lucrări 
 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Tu-
rismului a stabilit unele criterii de prioritizare 
a alocării de fonduri pentru finanţarea obiec-
tivelor de investiţii, realizate în conformitate 
cu H.G. nr. 577/1997. În limita surselor buge-
tare, alocarea su-
melor necesare fi-
nalizării lucrărilor de 
drumuri de interes 
judeţean şi local se 
va realiza astfel:  
a) prioritare sunt drumurile de interes jude-
ţean şi apoi cele de interes local, ce conduc/ 
ajung la obiective de interes turistic; 
b) după finanţarea obiectivelor descrise mai 
sus se vor avea în vedere obiectivele de in-
vestiţii la care lucrările sunt executate în pro-
porţie de minimum 80% şi ce vor fi finalizate. 

În cazul în care resursele financiare o 
permit, după finanţarea obiectivelor enunţate 
anterior, se are în vedere finanţarea obiecti-
velor de investiţii, în următoarea ordine: 

• drumurile de interes judeţean; 
• drumurile de interes local. 

În ceea ce priveşte lucrările aferente 
sub-programului de alimentare cu apă, canali-
zare şi epurarea apelor uzate la sate, aloca-
rea sumelor necesare se va face astfel: 
a) prioritare sunt localităţile din zonele turis-
tice şi localităţile de interes turistic; 
b) obiectivele de investiţii la care lucrările 
sunt executate în proporţie de minimum 80% 
şi care vor fi finalizate. 

Decizia de stabilire a acestor criterii   
s-a luat deoarece Ministerul Dezvoltării Regio-
nale şi Turismului are alocate în 2011 resurse 
insuficiente pentru a finaliza toate lucrările 
de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a 
drumurilor şi de alimentare cu apă, canalizare 
şi epurare a apelor uzate la sate executate 
conform H.G. nr. 577/1997 deja începute. 

Informaţii suplimentare despre decizia de 
stabilire a acestor criterii pot fi consultate la 
următoarea adresă: http://www.mdrt.ro/comunica-
re/buletine/newsletter-mdrt?newsID=55&art=348. 
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RReevviissttaa  RReeggiioo,,  uunn  nnoouu  iinnssttrruummeenntt    
ddee  ccoommuunniiccaarree  uuttiill  ppeennttrruu  cceeii  iinntteerreessaaţţii    

ddee  aaccttiivviittaatteeaa  PPOORR  
 

 

Autoritatea de Management a Progra-
mului Operaţional Regional (AM POR) din ca-
drul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Tu-
rismului a identificat, ca măsură optimă de 
diseminare a informaţiilor despre stadiul pro-
gramului, realizarea unei reviste lunare – Re-
gio. 

Astfel, AM POR a contractat servicii pen-
tru editarea, tipărirea şi distribuirea Revistei 
Regio în perioada ianuarie 2011 – ianuarie 
2012. Scopul acestei reviste este de a informa 
publicul larg şi beneficiarii programului în 
legătură cu stadiul de implementare al Regio – 
Programul Operaţional Regional. 

Principalele teme ale revistei vor avea 
în vedere stadiul de implementare a Regio, 
implicarea Uniunii Europene în dezvoltarea 
regională a statelor membre şi strategiile eu-
ropene ale viitoarei perioade de programare. 
De asemenea, prin intermediul revistei Regio, 
Autoritatea de Management atinge unul dintre 
obiectivele stabilite de Comisia Europeană în 
regulamentele privind fondurile structurale, 
respectiv asigurarea transparenţei în ceea ce 
priveşte utilizarea fondurilor europene neram-
bursabile şi informarea cu privire la contribu-
ţia Uniunii Europene în dezvoltarea regională. 

Revista va fi distribuită grupurilor ţintă 
cărora li se adresează programul, respectiv: 

• autorităţilor publice centrale şi locale; 
• Agenţiilor pentru dezvoltare regională; 
• mediului de afaceri şi ONG-urilor; 
• mediului educaţional (universităţi şi licee); 
• Centrelor Infoeuropa; 
• institutelor de cercetare; 
• grupurilor de sprijin pentru promova-

rea programului (Parlamentul României, Gu-
vernul României, Reprezentanţa Comisiei Euro-
pene la Bucureşti, Consilii pentru dezvoltare 
regională). 

 
 

Informaţii suplimentare despre Revista Regio 
pot fi consultate la următoarea adresă: http:// 
www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-
mdrt?newsID=55&art=351. 

 
 

 
   

RReezzuullttaatteellee  eevveenniimmeenntteelloorr  ddee  iinnffoorrmmaarree  
EESSPPOONN  „„NNooii  ooppoorrttuunniittăăţţii  ddee  ffiinnaannţţaarree  EESSPPOONN  
ppeennttrruu  pprrooiieeccttee  ddee  cceerrcceettaarree  aa  tteerriittoorriiuulluuii”” 

 

În contextul lansării noilor apeluri pen-
tru propuneri de proiecte, în cadrul Progra-
mului ESPON 2013, Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului (MDRT), în colaborare cu 
Punctul de Contact ESPON din România, a or-
ganizat trei evenimente de informare, cu ti-
tlul „Noi oportunităţi de finanţare ESPON pen-
tru proiecte de cercetare a teritoriului”. Aces-
tea s-au desfăşurat în Bucureşti - 3 februarie, 
Timişoara - 15 februarie şi Iaşi - 17 februarie. 

Scopul organizării evenimentelor a fost 
de a pregăti 
participarea 
instituţiilor din 
România la pro-
puneri de pro-
iecte, în vede-
rea valorifică-
rii ultimelor o-
portunităţi de 
cercetare/finanţare a cercetării de către un 
număr cât mai mare de instituţii. La eveni-
mentele de informare au participat reprezen-
tanţi ai mediului academic şi autorităţilor pu-
blice, practicieni, studenţi, masteranzi şi doc-
toranzi.  

Autorităţile publice au fost invitate să 
investigheze în ce măsura sunt corelate rezul-
tatele cercetărilor cu realităţile locale, spri-
jinind astfel MDRT în procesul de îmbunătă-
ţire a strategiilor la nivel naţional. 

În cadrul evenimentelor au fost pre-
zentate informaţii privind noile apeluri ESPON 
deschise în perioada 24 ianuarie – 21 martie 
2011, procedurile de elaborare şi implemen-
tare a proiectelor, posibilităţile de formare a 
parteneriatelor, controlul de prim nivel şi 
rambursarea cheltuielilor, experienţa institu-
ţiilor participante la Programul ESPON 2013 
(proiecte prezentate: ESPON Climate, ESPON 
TeDI, INTERSTRAT, ESPON Database). 

 

Prezentările susţinute în cadrul eveni-
mentelor, fotografii şi alte rezultate ale întâlnirilor 
pot fi accesate pe site-ul web www.mdrt.ro, la 
secţiunea ESPON.  

http://www.mdrt.ro/�
http://mdrt.ro/dezvoltare-regionala/programe-de-cooperare-teritoriala-europeana/-3072�
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

– 25 FEBRUARIE 2011 – 
 

 

Până în data de 25 februarie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 860 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 55 de proiecte, din care: patru contracte au fost semnate, şase au fost retrase de aplicanţi, opt 
proiecte au fost respinse, trei se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, patru proiecte se află în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 30 de proiecte se află în etapă precontractuală, valoarea asistenţei 
nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 21,23 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: 30 de contracte de finanţare sunt semnate, un 
proiect 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 



 
 

10 
  
 

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 
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29 
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare 
Şcoala cu clasele I-VIII Urluieni, comuna Bârla, 
judeţul Argeş 

UAT comuna Bârla 
6.529.408,63 4.326.592,65 

30 

Modernizarea, dotarea spaţiilor de cazare şi 
construirea unei săli de sport în campusul pentru 
învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar 
pentru zona de Nord Vest a judeţului Dâmboviţa, 
în comuna Voineşti 

UAT comuna 
Voineşti 

6.907.094,12   5.346.527,00 

TOTAL  - lei - 185.540.422,93 142.914.752,76 
 
 

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 
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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 

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..  

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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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 
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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PPrrooggrraammuull  EEuurrooddyysssseeee  ccoonnttiinnuuăă  llaa  CCoonnssiilliiuull  
JJuuddeeţţeeaann  AArrggeeşş  

  

Începând cu anul 2008, Consiliul Judeţean 
Argeş derulează Programul Eurodyssee al Ansamblu-
lui Regiunilor Europene. Acest program presupune 
schimburi de experienţă între tinerii din regiunile 
europene şi le permite acestora să câştige o expe-
rienţă profesională într-o instituţie publică sau privată, 
oferindu-le în acelaşi timp posibilitatea de a se per-
fecţiona în cunoaşterea unei limbi străine.  

Programul se adresează tinerilor cu domiciliul 
în judeţul Argeş, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de 
ani, având studii de specialitate şi cunoştinţe de limbi 
străine, în funcţie de stagiul propus. Stagiile au o 
durată cuprinsă între 3 şi 7 luni, iar domeniile sunt di-
verse: administrativ, comerţ şi servicii, turism, 
informatică, multimedia, industrial. La terminarea sta-
giului, beneficiarul primeşte un atestat profesional de 
la instituţia în cadrul căreia a efectuat stagiul. Pentru a 
participa la Eurodyssee se verifică mai întâi dacă 
regiunea este membră a programului. Se continuă 
prin realizarea unui cont de profil pe site-ul 
Eurodyssee: www.eurodyssee.eu.   

  

RReevv iissttaa  pprreessee ii   
  
  
  

 

 

 
 
 
 

 
  
  

  

 
După 

crearea con-
tului, pot fi con-
sultate toate o-
fertele de sta-
giu valabile şi 
se alege vari-
anta cea mai 
potrivită. Astfel 
veţi avea po-
sibilitatea să aplicaţi la stagii, să urmaţi paşii şi ac-
tualizările până la finalizarea stagiului. Toată proce-
dura de aplicare se desfăşoară online pe site. 

Dacă nicio ofertă nu vi se potriveşte, puteţi tri-
mite o aplicaţie spontană care să conţină cv-ul, ca-
pacităţile, competenţele, dar şi aşteptările profesionale 
şi preferinţele stagiului (tipul de companie, sectorul de 
activitate, postul vizat). Trimiteţi aplicaţia regiunii de 
origine. În scurt timp, responsabilul Eurodyssee vă va 
contacta pentru a stabili un interviu. 

Informatii suplimentare se pot obţine la Biroul 
de Relaţii Internaţionale, Cultură, Tineret al Consiliului 
Judeţean Argeş.  

  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3355228899  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  
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IIJJSSUU  CCăăllăărraaşşii  aaşştteeaappttăă  oopptt  aauuttoossppeecciiaallee  nnooii  
  

În judeţul Călăraşi vor ajunge opt autospeciale 
pentru dotarea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă (IJSU) „Barbu Ştirbei” Călăraşi. În momen-
tul de faţă, IJSU Călăraşi îşi desfăşoară activitatea cu 
80% dintre autoutilitare depăşite din punct de vedere 
tehnic. În ceea ce priveşte proiectul de achiziţionare a 
echipamentelor specifice pentru îmbunătăţirea capa-
cităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi 
a primului ajutor calificat în regiunea Sud Muntenia, a-
cesta se află în faza de implementare, în prezent de-
rulându-se licitaţia pentru atribuirea contractelor de 
furnizare a echipamentelor. În acest sens, în decem-
brie 2010 a fost organizată o licitaţie la sediul Aso-
ciaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Situaţii de 
Urgenţă” Sud Muntenia, ce a avut loc la Alexandria, în 
cadrul căreia a fost desemnat şi un reprezentant al 
IJSU „Barbu Ştirbei” Călăraşi, în calitate de membru al 
comisiei de evaluare.  

În urma licitaţiei au fost atribuite contractele 
de furnizare pentru loturile 2 (autospeciale NBCR 
nuclear, biologic, chimic, radiologic) şi 4 (autospeciale 
destinate centrului de comandă mobil ), iar pentru lotul 
1 (autospeciale destinate stingerii incendiilor) s-au 
prezentat doi ofertanţi, ale căror oferte au fost res-
pinse ca neconforme. Pentru loturile 3 (spitalul mobil) 
şi 5 (descarcerări grele şi ambulanţe) nu s-a prezentat 
niciun ofertant. Astfel, urmează să se organizeze o 
nouă licitaţie pentru atribuirea contractelor rămase. 
Având în vedere faptul că nu s-au atribuit contractele 
în cadrul primei licitaţii, ADI a solicitat şi a obţinut a-
probarea prelungirii duratei de implementare a pro-
iectului. Reamintim că în cadrul acestui proiect regional 
Călăraşiul ar urma să primească un număr total de opt 
autospeciale, dintre care: trei de capacitate mărită, 
două de capacitate medie, una pentru descarcerări 
grele şi două ambulanţe SMURD. 
 
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//IIJJSSUU--CCaallaarraassii--aasstteeaappttaa--oopptt--
aauuttoossppeecciiaallee--nnooii  

  

  
  

  

IInnaauugguurraarreeaa  ooffiicciiaallăă  aa  pprriimmeeii  iinnvveessttiiţţiiii                      
ddee  llaa  PPaarrccuull  IInndduussttrriiaall  PPrriibbooiiuu  

  

 În data de 22 februarie a avut loc inaugurarea 
oficială a primei investiţii 
realizată într-una din lo-
caţiile Parcului Industrial 
Priboiu - obiectiv moder-
nizat prin fonduri euro-
pene, aflat în administra-
rea Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa. Este vorba 
de o linie de producţie a unei companii germane din 
Hanovra, furnizor universal în industria cosmetică. În 
prezent lucrează aici peste 60 de femei, majoritatea 
angajatelor fiind recrutate prin AJOFM Dâmboviţa. 

În cadrul evenimentului de deschidere, 
doamna Ştefan Schotte, managerul general al puncte-
lor de lucru ale companiei, a ţinut să precizeze că, 
până la sfârşitul acestui an, vor mai fi încadrate în 
muncă peste 150 de persoane. Totodată, acesta a 
afirmat că Parcul Industrial Priboiu a îndeplinit condi-
ţiile optime pentru derularea investiţiei şi a apreciat 
seriozitatea de care a dat dovadă partea română, în 
special conducerea administraţiei judeţene, de la pri-
mele contacte şi până în prezent. 

Tot cu această ocazie, preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Dâmboviţa, domnul Florin Popescu, a sa-
lutat derularea acestei investiţii cu capital german în 
Parcul Industrial Priboiu şi a subliniat faptul că deschi-
derea unei linii de producţie va atrage după sine nu 
numai crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii 
zonei de nord a judeţului, afectată grav de rata şoma-
jului, ci şi o dezvoltare a serviciilor pe orizontală: „Ne 
onorează faptul că o firmă germană cu linii de produc-
ţie în cinci ţări, pe trei continente, a ales ca locaţie 
Parcul Industrial Priboiu. Ne bucurăm că am încheiat 
un contract prin care închiriem acest spaţiu pentru 
producţie, pentru o perioadă de cinci ani de zile. Este 
ştiut că orice investiţie productivă atrage după sine 
alte dezvoltări pe orizontală şi, implicit, noi locuri de 
muncă în domenii precum: servicii, transport sau 
alimentaţie”. 

 

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccjjdd..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ooppttiioonn==ccoomm__ccoonntteenntt&&vviieeww==aarrttiiccllee&&iidd==779977::  
iinnaauugguurraarreeaa--ooffiicciiaallaa--aa--pprriimmeeii--iinnvveessttiittiiii--rreeaalliizzaattaa--llaa--ppaarrccuull--iinndduussttrriiaall--

pprriibbooiiuu&&ccaattiidd==3366::ccoommuunniiccaattee--pprreessaa&&IItteemmiidd==8866  
  

                                            ◊◊  
  
  

  
  

LLooccaalliittăăţţiillee  ddiinn  GGiiuurrggiiuu  ssoolliicciittăă  ffoonndduurrii  ppeennttrruu  
ddeezzvvoollttaarreeaa  ssppaaţţiiiilloorr  vveerrzzii  

  

Un număr de 21 de primării din Giurgiu au be-
neficiat până în prezent de finanţare pentru realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, unele dintre acestea obţi-

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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nând chiar pentru a doua oară fonduri pentru creşte-
rea suprafeţelor verzi ale localităţilor.  

Urmărind prevenirea degradării spaţiilor verzi 
de pe teritoriul localităţilor din România, precum şi 
pentru realizarea unor obiective prevăzute de Pro-
gramul de acţiune pentru mediu al comunităţilor euro-
pene, Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii 
mediului, prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, în-
cepe să capete anvergură pe teritoriul judeţului Giur-
giu. Până în prezent, 21 de primării din judeţ au bene-
ficiat de finanţare prin hotărâri de guvern în cadrul 
acestui program, unele dintre ele, respectiv Roata de 
Jos, Daia, Comana şi Prundu, obţinând chiar pentru a 
doua oară fonduri pentru creşterea suprafeţei verzi a 
acestor localităţi. Judeţului Giurgiu i-au fost alocate 
fonduri în sumă totală de 17,5 milioane de lei pentru 
25 de proiecte dezvoltate de autorităţile locale.  

.  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3355331177  
  

◊◊  
  

UUrrzziicceenniiuull  vvaa  aavveeaa  aauuttooggaarrăă  
  

În primăvară, o societate din comuna Ion Roată va 
începe con-
struirea unei 
autogări ce 
le va oferi oa-
menilor con-
diţii civiliza-
te de aştep-
tare şi îmbar-
care. În auto-
gara impro-

vizată din Urziceni aşteaptă zilnic sute de pasageri. 
După zeci de minute de tremurat în frigul crâncen, 
oamenii se urcă în autocarele ce îi duc spre Capitală, 
ori spre Slobozia sau comunele învecinate. 

Anul viitor, suferinţa călătorilor va lua sfârşit. 
Pe Bulevardul Republicii se va înălţa o nouă şi moder-
nă autogară. 

Autogara se va schimba radical: sală de 
aşteptare, peroane moderne cu informaţii despre 
orele de sosire şi de plecare ale curselor, toalete şi 
chiar standuri de ziare.  

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//sslloobboozziiaa//SSlloobboozziiaa--
__UUrrzziicceenniiuull__vvaa__aavveeaa__aauuttooggaarraa__00__443322555566776655..hhttmmll##ccoommmmeennttssPPaaggee--11  

  

◊◊  
  

  
  

ÎÎnn  PPrraahhoovvaa,,  ppaattrruu  ccoommuunnee  vvoorr  ffiinnaalliizzaa  
iimmpplleemmeennttaarreeaa  pprrooiieecctteelloorr  ddee  ddeezzvvoollttaarree  rruurraallăă  

  

Dintre cele nouă comune prahovene care au 
în derulare proiecte de îmbunătăţire a calităţii vieţii 
locuitorilor, finanţate prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală, Măsura 322, patru vor încheia, în 

vara acestui an, implementarea programelor. Niciuna 
dintre cele patru comune nu a fost nevoită să 
contribuie, în calitate de solicitant al finanţării, cu o 
cotă-parte din cheltuielile eligibile, ci doar cu valoarea 
cheltuielilor neeligibile (cele care nu se încadrează în 
finanţare externă) şi cu cotă din taxa pe valoarea 
adaugată aferentă sumei totale a  proiectelor.  

În co-
muna Cornu 
mai sunt doar 
câteva luni pâ-
nă la finaliza-
rea proiectului 
integrat ce vi-
zează extinde-
rea şi îmbună-
tăţirea reţelelor 
de alimentare 
cu apă, a reţe-
lelor de canalizare şi a celei de drumuri, precum şi 
dotarea aşezămintelor culturale în scopul conservării 
tradiţiilor locale. Valoarea totală a contribuţiei externe 
pentru toate lucrările menţionate şi care sunt în curs 
de finalizare la Cornu este de aproape nouă milioane 
de lei. 

 
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullpprraahhoovvaa..rroo//ssttiirrii//aaddmmiinniissttrraattiiaa--llooccaallaa//8866661177//iinn--

pprraahhoovvaa--ppaattrruu--ccoommuunnee--vvoorr--ffiinnaalliizzaa--iinn--aacceeaassttaa--vvaarraa--iimmpplleemmeennttaarreeaa--
pprrooiieecctteelloorr--ddee--  

◊◊  
  

  
  

  

PPaarrcc  ddiinn  AAlleexxaannddrriiaa,,    
rreeaabbiilliittaatt  ccuu  ffoonndduurrii  nneerraammbbuurrssaabbiillee  

  

Primăria Alexandria a depus la Ministerul Me-
diului trei proiecte pri-
vind reabilitarea parcu-
rilor din municipiu, cu 
bani din Fondul de Me-
diu. Un singur proiect a 
fost aprobat şi Alexan-
dria urmează să pri-
mească finanţare în valoare de 549.000 de lei pentru 
reabilitarea parcului din faţa cinematografului. Banii 
alocaţi din Fondul de Mediu nu au ajuns deocamdată 
în bugetul local, dar edilii speră că reabilitarea par-
cului va deveni certitudine în acest an. Astfel, vor fi 
reamenajate aleile, va fi înlocuită fântâna arteziană, 
vor fi amenajate noi locuri de joacă pentru copii şi vor 
fi plantaţi copaci şi flori. La nivelul judeţului, pe lângă 
această investiţie, au mai fost aprobate alte trei pro-
iecte ce vizează reabilitarea parcurilor din comunele 
Lisa, Gratia şi Brânceni. Cea mai mare sumă alocată 
din Fondul de Mediu a revenit comunei Gratia - 
961.000 de lei. 

 
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//AAlleexxaannddrriiaa--__PPaarrccuull__ddiinn__  

ffaattaa__cciinneemmaattooggrraaffuulluuii--rreeaabbiilliittaatt__ccuu__bbaannii__ddee__llaa__MMeeddiiuu__00__  
443333115566992244..hhttmmll##ccoommmmeennttssPPaaggee--11 
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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 

DDaattee   CC oo nntt aacc tt   AAgg eenn ţţ ii aa   ppee nntt rruu   DD eezz vvoo ll tt aa rree   RReegg iioo nnaa llăă   SSuudd   MMuunntteenn 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: 28 februarie 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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