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Sesiune de informare şi instruire  
despre implementarea proiectelor Regio  

– 13, 15 aprilie, Călăraşi - 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a organizat săptămâna trecută o 
serie de seminarii de instruire pentru benefici-
arii de fonduri Regio. Astfel, în data de 13 a-
prilie, la sediul ADR Sud Muntenia a avut loc o 
întâlnire de lucru cu reprezentanţii echipelor 
de implementare a patru proiecte finanţate 
din fonduri nerambursabile Regio. 

 

Cele patru proiecte ce vizează reabilita-
rea infrastructurilor educaţionale şi de turism 
sunt următoarele: 

 

• „Reabilitare, modernizare, extinde-
re şi dotare Şcoala cu clasele I - VIII Urluieni, 
comuna Bârla, judeţul Argeş” (beneficiar: UAT 
comuna Bârla) – în valoare totală de 6.529.408,63 
lei, din care valoarea totală eligibilă este de 
4.326.592,65 lei; 

 

• „Reabilitare, modernizare, extinde-
re şi dotare Şcoala cu clasele I - VIII, sat Mo-
zăceni-Vale, comuna Bârla, judeţul Argeş” 
(beneficiar: UAT comuna Bârla) – în valoare 
totală de 6.760.091,00 lei, din care valoarea 
totală a asistenţei nerambursabile este de 
5.232.379,03 lei; 

 

• „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 Voi- 

neşti” (beneficiar: UAT comuna Voineşti) – în 
valoare totală de 6.907.094,12 lei, din care 
valoarea totală a asistenţei nerambursabile 
este de 5.346.527,00 lei; 

 

• „Complex turistic de nataţie Târgo-
vişte” (beneficiar: UAT Municipiul Târgovişte) 
– în valoare totală de 88.349.662,23 lei, din 
care valoarea asistenţei nerambursabile este 
de 32.716.401,71 lei. 

   

 Cel de-al doilea seminar de informare 
şi instruire a avut loc vineri, 15 aprilie, la se-
diul central al ADR Sud Muntenia. La această 
întâlnire de lucru au participat echipele de 
implementare a proiectelor ce vizează dezvol-
tarea microîntreprinderilor: 
 

• „Dezvoltarea societăţii COSMIN SRL 
prin investiţii în activitatea de întreţinere şi 
reparare a autovehiculelor” (beneficiar: SC 
COSMIN SRL) – în valoare totală de 1.529.699,52 
lei, din care valoarea totală nerambursabilă 
este de 840.000,00 lei; 

 

• „Modernizare service auto SC AUTO 
LAUREL SRL Turnu-Măgurele” (beneficiar: SC 
AUTO LAUREL SRL) – în valoare totală de 
988.454,84 lei, din care asistenţa nerambursa-
bilă este de 797.141,00 lei; 

 

• „Dezvoltarea activităţii productive 
la SC Naviland SRL prin extinderea halei de 
producţie şi achiziţionarea de mijloace fixe 
performante” (beneficiar: SC NAVILAND SRL) – 
în valoare totală de 1.302.896,31 lei, din care 
valoarea totală nerambursabilă este de 
840.000,00 lei.  

 

 
 



 
 

2 
 

 

• „Achiziţie de echipamente medicale 
pentru dotarea şi modernizarea centrului me-
dical în cadrul unor programe de combatere a 
obezităţii, de recuperare fizică şi psihică în 
diverse afecţiuni şi de antiaging” (beneficiar: 
SC GHETSBI SRL) – în valoare totală de 
977.377,30 lei, din care valoarea totală ne-
rambursabilă este de 790.754,27 lei.  

 

• „Fun house - Împreună creştem mai 
frumoşi” (beneficiar: SC Project Construct 
SRL) – în valoare totală de 1.108.542,95 lei, 
din care valoarea totală nerambursabilă este 
de 798.302,88 lei.  

 

• „Dezvoltare activitate de inscripţio-
nare prin printare, tampografie, serigrafie şi 
gravură” (beneficiar: SC Direct & Partners 
SRL) – în valoare totală de 909.870,07 lei, din 
care valoarea totală nerambursabilă este de 
733.766,18 lei.  

 

• „Achiziţia de aparatură medicală de 
diagnostic în clinica medicală Biaci Med” (be-
neficiar: SC BIACI MED SRL) – în valoare totală 
de 1.457.109,74 lei, din care valoarea totală 
nerambursabilă este de 840.000,00 lei.  

 

În cadrul întâlnirilor de lucru, echipele 
de implementare a proiectelor sus-menţionate 
au primit informaţii utile de specialitate des-
pre procesul de implementare a proiectului şi 
despre etapele de derulare a activităţilor pre-
văzute în cererea de finanţare.  

De asemenea beneficiarii au fost in-
formaţi despre documentele folosite în deru-
larea contractului (prefinanţare, notificare 
privind depunerea cererii de prefinanţare/ 
rambursare, termen de depunere, documente 

ce trebuie să însoţească cererile de plată). 
Totodată, aceştia au fost instruiţi despre mo-
dul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă 
distinctă folosind conturi analitice, despre Ra-
portul de progres şi au primit detalii legate de 
vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate 
pistele de audit. Ultima parte a întâlnirilor de 
lucru a fost dedicată discuţiilor despre acti-
vităţile de informare şi publicitate ce vor fi 
implementate în cadrul proiectului, conform 
regulilor specificate în Manualul de Identitate 
Vizuală pentru Programul Operaţional Regio-
nal, ediţia a III-a - septembrie 2010. 
 
 
 
 
   

Conferinţa de presă „Amenajare Centrul 
Comunitar al persoanelor în vârstă din 
municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa” 

– 15 aprilie, Slobozia - 
 

 

În data de 15 aprilie, ADR Sud Munte-
nia, prin experţii Biroului Judeţean Ialomiţa, a 
participat la conferinţa de presă, organizată 
în cadrul proiectului „Amenajare Centrul Co-
munitar al persoanelor în vârstă din municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa”. Evenimentul s-a 
desfăşurat la Centrul Cultural „Ionel Perlea” 
din Slobozia.  

 

Primăria Municipiului Slobozia, împreu-
nă cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, în cali-
tate de beneficiari, au fost gazdele celei de-a 
doua conferinţe de presă, organizată în ca-
drul proiectului „Amenajare Centrul Comuni-
tar al persoanelor în vârstă din municipiul Sl-
obozia, judeţul Ialomiţa”, finanţat prin Regio 
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– Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, 
Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi e-
chiparea infrastructurii serviciilor sociale”. 
Proiectul, al cărui contract de finanţare s-a 
semnat în cea de-a doua jumătate a lunii mai 
2010, este în valoare de 1.045.015 lei şi are o 
durată de implementare de 16 luni.  

 

Implementarea proiectului „Amenajare 
Centrul comunitar al persoanelor în vârstă din 
municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa”, prin 
crearea infrastructurii unui serviciu social nou, 
care răspunde nevoilor reale şi stringente ale 
populaţiei, actuale şi de viitor, contribuie la 
atingerea priorităţilor prevăzute în cadrul Pla-
nului Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 şi a 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Servicii-
lor Sociale, precum şi la dezvoltarea regiunii 
Sud Muntenia. 

Prin acest proiect se realizează condi-
ţiile pentru creş-
terea calitativă şi 
cantitativă de ser-
vicii sociale per-
sonalizate şi îm-
bunătăţirea in-
cluziunii sociale a 
grupului ţintă la 

care investiţia face referire. Proiectul creează 
premisele pentru dezvoltarea infrastructurii 
sistemului de servicii sociale, întărirea capaci-
tăţii furnizorilor de servicii sociale de a răs-
punde la standarde de calitate corespunzătoa-
re şi în mod personalizat nevoilor beneficia-
rilor şi întărirea sistemului de asistenţă soci-

ală din municipiu, prin parteneriatul public-
privat promovat. 

Serviciile acordate în cadrul Centrului 
comunitar pentru vârstnici sunt servicii sociale 
cu caracter primar, dintre care menţionăm: 
informare cu privire la drepturi şi alte infor-
maţii din domeniul social, consiliere socială, 
consiliere juridică, servicii socio-medicale şi 
administrare tratament, activităţi de socia-
lizare (miniconferinţe, minispectacole), recre-
ere (presă, acces internet, şah, rummy, table, 
documentare video, filme), terapie ocupaţională 
(reparaţii îmbrăcăminte, reparaţii casnice). 

 
 
 

   

Şedinţa ordinară a Consiliului Director  
al Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră România – Bulgaria 

 
 

Joi, 7 aprilie a.c., începând cu ora 
11:00, la sediul BRCT Călăraşi a avut loc 
şedinţa ordinară a Consiliului Director, ur-
mată de cea a Adunării Generale a Biroului 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
pentru Graniţa România – Bulgaria. Reuniu-
nile de lucru au fost conduse de directorul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, domnul Liviu Muşat, în calitate de 
preşedinte al Consiliului Director. 

 
În cadrul şedinţei ordinare a Consili-

ului Director au fost supuse adoptării urmă-
toarele proiecte de hotărâre: aprobarea ra-
portului de activitate şi financiar-contabil al 
BRCT Călăraşi pentru anul 2010, precum şi 
aprobarea organigramei şi a statului de func-
ţii al BRCT Călăraşi pentru 2011. De aseme-
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nea, membrii Consiliului au fost informaţi cu 
privire la: stadiul implementării Programului 
de Cooperare Transfrontalieră România - 
Bulgaria 2007 - 2013. Scopul organizării şe-
dinţei Adunării Generale a fost aprobarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli al BRCT 
Călăraşi pentru anul 2011. Şedinţa ordinară 
a Adunării Generale precede pe cea a Con-
siliului Director, întrucât, conform Statu-
tului Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa Ro-
mânia - Bulgaria, Consiliul Director prezintă 
Adunării Generale raportul de activitate pe 
perioada anterioară, executarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, 
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
proiectul programelor asociaţiei. 

Adunarea Generală este organismul 
de conducere alcătuit din totalitatea mem-
brilor fondatori, membrilor onorifici şi mem-
brilor simpatizanţi. Consiliul Director al Bi-
roului Regional pentru Cooperare Transfron-
talieră Călăraşi asigură punerea în execu-
tare a hotărârilor Adunării Generale, prin e-
miterea de decizii. 
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ADR Sud Muntenia semnează un nou contract 
de finanţare! 
 

Fonduri Regio pentru restaurarea 
Ansamblului Brâncovenesc Potlogi 

 

 

Vineri, 15 aprilie, s-a semnat un nou 
contract de finanţare, al cărui proiect a fost 
depus la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, pentru a obţine a-
sistenţă nerambursabilă din Regio – Progra-
mul Operaţional Regional 2007 - 2013. La 
acest eveniment, ce a avut loc în comuna 
Potlogi, judeţul Dâmboviţa, au participat, în 
calitate de semnatari ai contractului de fi-
nanţare, reprezentanţi ai Consiliului Jude-
ţean Dâmboviţa, în calitate de beneficiar, ai 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, în calitate de Organism Inter-
mediar, şi reprezentanţi ai Ministerului Dez-
voltării Regionale şi Turismului, în calitate 

de Autoritate de Management pentru Pro-
gramul Operaţional Regional. 

 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa primeş-
te finanţare nerambursabilă din Regio, Axa 
prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promo-
varea turismului”, Domeniul major de inter-
venţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea du-
rabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor co-
nexe” pentru proiectul „Restaurarea şi va-
lorificarea durabilă a patrimoniului cul-
tural, precum şi crearea/modernizarea in-
frastructurii conexe în zona Ansamblului 
Brâncovenesc Potlogi”. Valoarea totală a 
proiectului este 42.809.489,34 lei, din care 
valoarea totală eligibilă este de 32.403.880,26 
lei (fonduri FEDR: 27.543.298,221 lei; va-
loare finanţare buget naţional: 4.212.006,43 
lei; contribuţie beneficiar: 648.575,61 lei). 
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Durata de implementare a proiectului 
este de 39 de luni. Obiectivele specifice ale 
investiţiei sunt reabilitarea, restaurarea şi 
reconstruirea Ansamblului Brâncovenesc 
Potlogi, precum şi creşterea numărului de 
turişti ce vor vizita acest obiectiv de patri-
moniu. 

Contractul de finanţare semnat vineri 
are ca obiectiv general valorificarea dura-
bilă a patrimoniului cultural, precum şi cre-
area/modernizarea infrastructurilor conexe 
din zona Ansamblului Bâncovenesc de la 
Potlogi.  

 

Prin restau-
rare şi refuncţio-
nalizare, se inten-
ţionează transfor-
marea Ansamblu-
lui Palatului în- tr-
un centru cultural 
de artă şi cultură 

românească, cu funcţiune multiplă (muzeală, 
informare prin biblioteca tematică, manifes-
tări culturale, expoziţii de artă temporare, 
seminarii naţionale şi internaţionale), ceea 
ce implică utilizare intensivă a posibilită-
ţilor funcţionale. Proiectul are în vedere 
menţinerea identităţii istorice, fapt ce de-
termină dezvoltarea ansamblului palatului 
într-o asemenea manieră încât stilul istoric 
brâncovenesc să nu fie compromis. 

 
 

   

Municipiul Târgovişte va semna un nou 
contract de finanţare Regio pentru 

infrastructura educaţională 
 

 

În cea de-a doua jumătate a săptămânii 
viitoare, municipiul Târgovişte va semna un 
nou contract de finanţare în cadrul Regio, 
pentru reabilitarea infrastructurii educaţionale. 
Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvolta-
rea şi echiparea infrastructurii educaţionale – 
Liceul Teoretic <<Petru Cercel>> Târgovişte” 
va primi finanţare din Axa prioritară 3 „Îmbu-
nătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul ma-
jor de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, moderni-
zarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”. Valoarea totală a proiectului este 
de 7,018,965.09 lei, din care valoarea totală 
eligibilă este de 5,477,769.33 lei (fonduri 
FEDR: 4,656,103.93 lei; cofinanţare buget na-
ţional: 712,105.69 lei; contribuţie eligibilă be-
neficiar: 109,559.71 lei). Durata de implemen-
tare a proiectului este de 16 luni.  

Obiectivele spe-
cifice ale proiectului 
sunt următoarele: rea-
bilitarea şi moderniza-
rea corpului de clădire 
existent din cadrul Li-
ceului Teoretic „Petru 
Cercel” Târgovişte; reabilitarea terenului de 
sport existent în curtea şcolii; extinderea spa-
ţiilor de învăţământ existente prin construcirea 
unui corp nou de clădire (P, P+1E) - în pre-
lungirea corpului existent; dotarea liceului cu 
echipamente didactice şi sportive, mobilier şi 
echipamente IT necesare procesului de învăţă-
mânt.        
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Consiliul Uniunii Europene a aprobat 
Strategia UE pentru Regiunea Dunării 

 
 

În data de 13 aprilie, miniştrii de exter-
ne ai celor 27 de state membre ale Uniunii Eu-
ropene au aprobat, la Luxemburg, Strategia U-
niunii Europene pentru Regiunea Dunării, a-
doptată de Comisia Europeană în decembrie 
2010. Pregătirile pentru punerea în aplicare a 
strategiei sunt deja în curs de desfăşurare. A-
proximativ 200 de acţiuni prioritare vor con-
tribui la dezvoltarea potenţialului economic al 
regiunii şi la îmbunătăţirea condiţiilor de 
mediu în regiune.  

Referitor la acest subiect, domnul Jo-
hannes Hahn, Comisarul Uniunii Europene pen-
tru Politica Regională, care a participat la re-
uniunea din data de 13 aprilie, a subliniat: 
„De acum este responsabilitatea ţărilor dună-
rene, a regiunilor şi a părţilor implicate la fa-
ţa locului să facă eforturi de punere în apli-
care, activitate ce ar trebui să înceapă cât 
mai curând posibil. Până în anul 2020, Regiu-
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nea Dunării ar trebui să ofere locuitorilor săi 
o calitate a vieţii ameliorată, mai multe o-
portunităţi economice, mai multe societăţi 
inovatoare creatoare de locuri de muncă, un 
mediu îmbunătăţit şi schimburi culturale mai 
intense. Succesul în regiunea Dunării va con-
tribui la prosperitatea Europei în ansamblul 
său”.  

Având în vedere faptul că locuitorii din 
Regiunea Dună-
rii reprezintă o 
cincime din po-
pulaţia Uniunii 
Europene, apro-
ximativ 115 de 
milioane de per-
soane, este evi-
dent că repre-

zintă un factor cheie pentru bunăstarea UE în 
ansamblu. Majoritatea problemelor identifica-
te în Regiunea Dunării sunt de natură trans-
frontalieră - inundaţiile, liniile de transport şi 
energetice, protecţia mediului şi securitatea -, 
toate necesitând o abordare unitară. 

Strategia Uniunii Europene pentru Regi-
unea Dunării vizează, în principal, 14 ţări, 
dintre care opt sunt state membre ale Uniunii 
Europene - Germania, Austria, Ungaria, Repu-
blica Cehă, Republica Slovacă, Slovenia, Bul-
garia şi România -, iar şase dintre acestea nu 
sunt state membre ale Uniunii Europene - Cro-
aţia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Muntene-
gru, Ucraina şi Moldova. De asemenea, organi-
zaţiile care reprezintă societatea civilă şi 
companiile private sunt implicate în punerea 
în aplicare a acţiunilor şi proiectelor, precum 
şi în atingerea unor obiective precise. 

Strategia Uniunii Europene pentru Re-
giunea Dunării se bazează pe o nouă metodă 
de lucru, ce este fundamentată pe o abordare 
„macroregională”, urmând în principal etape-
le Strategiei Uniunii Europene pentru Regi-
unea Mării Baltice. Noutatea metodei constă 
în modul în care aceasta reuneşte state dife-
rite în vederea cooperării pentru stabilirea o-
biectivelor, pentru alinierea fondurilor, pre-
cum şi pentru a-şi uni eforturile în vederea a-
tingerii obiectivelor, Comisia urmând să joace 
un rol major în coordonare. 

Strategia Uniunii Europene pentru Regi-
unea Dunării este rezultatul unui proces am-

plu de  consultări publice, proces care a debu-
tat în luna februarie 2010. Obiectivul consul-
tărilor publice a constat în contactarea tutu-
ror părţilor interesate şi în colectarea tuturor 
ideilor acestora, pentru a se asigura că obiec-
tivele sunt realiste şi că răspund nevoilor e-
fective ale locuitorilor regiunii. 

 

Informaţii suplimentare cu privire la Stra-
tegia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 
pot fi găsite accesând următoarele link-uri: http: 
//www.dae.gov.ro/articol/1911/comisia-salut-acor-
dul-consiliului-privind-strategia-ue-pentru-regiunea -
dun-rii; http://ec.europa.eu/romania/news/130-
411_strategia_dunarii_ro.htm; http://ec.europa.eu/ 
regional_policy/cooperation/danube. 

 
 
 
 
   

Ediţia I 
a Salonului Regional Internaţional 

 

  
Salonul Regional Internaţional, ce se va 

desfăşura sub Patronajul Preşedinţiei OCEMN, 
deţinută în prezent de România şi sub aus-
piciile Zilei Europene Maritime, coordonată de 
Comisia Europeană, este primul şi unicul HIGH 
LEVEL LOBBY EVENT din zona de joncţiune 
Dunăre - Bazinul Mării Negre, destinat să îi 
aşeze faţă în faţă pe principalii stakeholderi 
(deţinători de interese economico-sociale: pa-
tronate, asociaţii profesionale, companii, or-
ganizaţii) cu reprezentanţii autorităţilor publi-
ce române şi instituţiilor UE, care vor decide 
curând asupra listei finanţării proiectelor pri-
oritare, demne de promovat pentru recon-
strucţie, inovare şi reforme radicale, pentru 
câteva domenii-cheie precum: 

- infrastructura de transport, navigare 
pe apele interioare şi pe Marea Neagră; 

-  promovarea inovării tehnologice, nou-
lui management şi noii politici sociale viabile; 

- dezvoltarea durabilă, în special pe com-
ponentele de turism şi patrimoniu cultural; 

- combaterea riscurilor majore de me-
diu şi noile soluţii energetice de aplicat. 
 

Pentru toate acestea sunt prevăzute 
fonduri europene în valoare de zeci de miliar-
de de euro, gestionate direct de la Bruxelles, 
îndeosebi prin INNOVATION UNION - noul pro-
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gram-cadru de inovare şi competitivitate, Pro-
gramul Cadru 7 pentru componenta economică 
şi de inovare şi „Social Innovation Initiative” 
pentru regândirea finanţării proiectelor şi 
asistenţei sociale, dar şi prin implementarea 
celor două noi Strategii Comunitare, ce ur-
mează a fi adoptate de Consiliul European în 
iunie 2011 pentru Regiunea Dunării şi Bazinul 
Mării Negre. 
 

Actorii esenţiali sunt:  
- Componenta de consultanţă care joacă un 
rol important; 
- Mediul de afaceri. 
 

Noul cadru de implementare al Uniunii 
Europene o-
bligă la un 
mod de lucru 
în mari con-
sorţii (sistem 

partenerial 
transnaţio-

nal) şi, deci, 
la o identifi-

carea rapidă a celor mai buni parteneri, a in-
tereselor comune şi a competenţelor de acti-
vat şi gestionat. 

 

Mai multe informaţii despre acest eveni-
ment se pot găsi la adresa web: http://www. 
houseofeurope.ro/maritimeday/index_en.html.   

 
 

 
 
   

Energie inteligentă  
pentru un viitor durabil 

 

  
Ediţia din 2011 a Săptămânii energiei du-

rabile invită cetăţenii, întreprinderile şi admi-
nistraţiile publice să caute soluţii pentru a re-
duce consumul de energie în Europa. Produsă 
cu ajutorul soarelui, vântului, apei şi bioma-
sei, energia regenerabilă reprezintă puţin pes-
te 10% din totalul energiei consumate în Uni-
unea Europeană. Începând din 2005, Săptămâ-
na europeană a energiei durabile pledează 
pentru utilizarea pe scară cât mai largă a e-
nergiei regenerabile şi îşi propune să demon-
streze că fiecare dintre noi poate contribui la 
reducerea consumului energetic total. 

 În săp-
tămâna 11 - 
15 aprilie 
2011, 43 de 
ţări europene 
vor organiza 
peste 600 de 
evenimente 
la care se es-
timează că vor participa aproximativ 30.000 de 
persoane. Ediţia de anul acesta pune accent 
pe eficienţa energetică şi energia regenera-
bilă. În oraşul suedez Örebro, de exemplu, 
câştigătorii unui quiz de mare amploare vor 
pleca acasă cu produse eficiente din punct de 
vedere energetic. La Albacete, în Spania, o 
agenţie locală va prezenta tehnici de condu-
cere auto ce permit diminuarea consumului de 
combustibil cu până la 15%. Un „dejun verde” 
organizat la Paris va reprezenta ocazia ideală 
de a aduce în discuţie rolul antreprenorilor în 
contextul unei economii mai ecologice. La 
Bruxelles vor avea loc conferinţe şi expoziţii 
ce vor reuni responsabili politici, reprezentan-
ţi ai industriei şi oameni de ştiinţă în cadrul 
celui mai mare forum european dedicat ener-
giei durabile. Printre temele abordate se nu-
mără ameliorarea performanţelor energetice 
ale clădirilor şi promovarea unei industrii eu-
ropene mai ecologice. De asemenea, capitala 
europeană va recompensa proiectele cele mai 
ambiţioase şi mai inovatoare. Şase dintre aces-
tea vor primi premiile europene pentru ener-
gie durabilă, decernate de Comisia Europea-
nă. Printre proiectele câştigătoare în 2010 se 
numără şi un program care a permis unor şcoli 
din Budapesta să-şi diminueze cu 40% consu-
mul energetic. 

Toate aceste eforturi contribuie la în-
deplinirea obiectivelor pe care Uniunea Euro-
peană şi le-a fixat pentru anul 2020: reduce-
rea, cu 20%, a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, acoperirea a 20% din necesarul energetic 
cu ajutorul surselor regenerabile de energie şi 
reducerea cu 20% a consumului total de ener-
gie. 

 

Informaţii suplimentare pot fi găsite la 
următoarea adresă: http://ec.europa.eu/news/e-
nergy/110411_ro.htm. 
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III nnn fff ooo    OOO ppp ooo rrr ttt uuu nnn iii ttt ăăă ţţţ iii    ddd eee    fff iii nnn aaa nnn ţţţ aaa rrr eee   

  

Calendarul actualizat al lansărilor 
 de apeluri de proiecte în cadrul 

Programelor Operaţionale! 
 

  
ACIS a publicat la începutul săptămânii 

trecute ca-
lendarul o-
rientativ la 
31 martie 
2011 al lan-
sărilor de a-
peluri de 

proiecte 
pentru toa-
te Progra-

mele Operaţionale finanţate prin intermediul 
instrumentelor structurale. 

Conform acestuia, pentru aprilie este 
anunţată lansarea unor linii de finanţare mult 
aşteptate de către sectorul privat din Româ-
nia, cum ar fi: 

• O 111 „Sprijin financiar în valoare cu-
prinsă între 1.075.001 şi 6.450.000 de lei acor-
dat pentru investiţii în IMM-uri” (POS CCE); 

• O 111 „Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv prin inves-
tiţii tangibile şi intangibile pentru întreprin-
deri mari” (POS CCE); 

• O 331 „Suport pentru implementarea 
sistemelor informatice integrate şi a altor a-
plicaţii electronice pentru managementul afa-
cerilor” (POS CCE); 

• O 332 „Suport pentru dezvoltarea sis-
temelor de comerţ electronic şi a altor soluţii 
electronice pentru afaceri” (POS CCE). 

 

Atragem atenţia potenţialilor benefici-
ari că există însă anumite diferenţe între ca-
lendarul publicat de ACIS şi calendarul publi-
cat de OI din cadrul MCSI, care gestionează 
Axa prioritară 3 a POS CCE, în ceea ce priveş-
te lansarea Operaţiunilor 331 şi 331. Astfel, 
conform calendarului publicat de MCSI în data 
de 11 aprilie, cele două linii de finanţare ur-
mează să se lanseze în luna mai. 

 

Pentru a consulta calendarul publicat de 
MCSI pentru Axa prioritară 3 a POS CCE accesaţi 
link-ul: http://www.fonduri-structurale.ro/deta-
liu.aspx?t=Stiri&eID=9025. 

 
 
 

   
  

III nnn fff ooo    AAA MMM    PPP OOO RRR   

  

• Instrucţiunea nr. 68, privind conturile 
beneficiarilor în care se efectuează 

plăţile pentru proiecte Regio 
 

  
Autoritatea de Management pentru Pro-

gramul Operaţional Regional a emis Instruc-
ţiunea nr. 68, privind conturile beneficiarilor 
în care sunt efectuate plata prefinanţării şi 
rambursarea cheltuielilor, inclusiv finanţarea 
contravalorii taxei pe valoarea adăugată plă-
tită aferentă cheltuielilor eligibile, în cadrul 
Programului Operaţional Regional şi obligaţia 
depunerii cererilor de rambursare de către 
beneficiarii prevăzuţi la art. 5 din OUG nr. 
64/2009. 

 

Textul integral al documentului este 
publicat pe site-ul ADR Sud Muntenia, 
http://regio.adrmuntenia.ro, la secţiunea Cla-
rificări utile

  

A demarat Programul „10.000 km  
drumuri judeţene şi locale”! 

 

  
În data de 15 aprilie, la sediul Minis-

terului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
avut loc o conferinţă de presă, ocazie cu care 
reprezentanţii MDRT au prezentat detalii des-
pre prima axă de finanţare derulată în cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare a Infra-
structurii - componenta de drumuri judeţene 
şi de interes local. 

 > Prevederi aplicabile beneficia-
rilor, link: http://regio.adrmuntenia.ro/pre-
vederi-aplicabile-beneficiarilor-p14.html. 
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Programul a apărut ca răspuns la o ne-
cesitate, aceea de a îmbunătăţi starea neco-
respunzătoare a drumurilor judeţene şi locale. 
Astfel, componenta „10.000 km drumuri jude-
ţene şi locale” a debutat cu o consultare am-
plă a autorităţilor publice locale. Toate consi-
liile judeţene au fost invitate în Consiliul Teh-
nico-Economic al Ministerului pentru a-şi pre-
zenta proiectele pentru care solicită finanţare 
prin PNDI.  

În acest moment au fost aprobate pro-
iectele pentru toate judeţele ţării. Valoarea 
însumată a proiectelor prezentate în CTE a 
fost de trei - patru ori mai mare decât fon-
durile alocate, fiind necesară o selecţie a 
acestora: „S-au aplicat strict criteriile prevă-
zute în legislaţia care reglementează acest 
program. Au prioritate obiectivele depuse pen-
tru finanţare în cadrul programelor derulate 
din fonduri europene, dar care nu au mai 
prins finanţare; vorbim despre proiecte eli-
gibile depuse pe Axa 2 din POR, care au rămas 
fără finanţare – circa 100 de proiecte, în va-
loare de peste 900 milioane de euro. O altă 
prioritate o reprezintă obiectivele pentru 
care autorităţile publice locale dispun de do-
cumentaţii tehnico-economice întocmite con-
form legislaţiei în vigoare, precum şi cele 
care au fost finanţate într-o primă etapă din 
fonduri proprii, iar, din cauza lipsei surselor 
de finanţare, nu au putut fi realizate inte-
gral. De asemenea, am considerat prioritare 
şi drumurile de interes judeţean şi de interes 
local care deservesc obiective de interes tu-
ristic”, a declarat ministrul Elena Udrea. 

Tot vineri, 15 aprilie, a fost trimis că-
tre Sistemul Electronic de Achiziţii Publice a-
nunţul de participare pentru primul pachet de 
drumuri ce va fi licitat (judeţele Suceava şi 
Botoşani). În perioada viitoare vor urma şi ce-
lelalte judeţe, în ordinea pregătirii documen-
taţiilor. Licitaţia se organizează simultan pen-
tru proiectare şi execuţie, iar obiectivele vor 
fi licitate pe pachete. Fiecare pachet va cu-
prinde două judeţe – grupate pe criterii de ve-
cinătate, în aşa fel încât constructorii să nu 
fie nevoiţi să deruleze lucrări în zone diferite 
ale ţării. Etapa următoare o reprezintă apro-
barea indicatorilor tehnico-economici pentru 
componenta de canalizare a Programului Na-
ţional de Dezvoltare a Infrastructurii.  

   
  

Stadiul fondurilor europene gestionate  
de MDRT a fost prezentat în faţa REGI 

 

  
În data de 12 aprilie, domnul Răzvan 

Murgeanu, 
secretar de 
stat în Mi-
nisterul Dez-
voltării Re-
gionale şi 
Turismului, 
a susţinut o 
prezentare 
în faţa Co-
misiei pen-
tru Dezvol-
tare Regio-
nală (REGI) 
din Parla-
mentul European privind implementarea poli-
ticii de coeziune în România. Subiectele abor-
date au vizat stadiul implementării Progra-
mului Operaţional Regional, al programelor de 
cooperare teritorială europeană, măsurile vi-
zate de Guvern pentru creşterea capacităţii 
de absorbţie a fondurilor europene în România 
şi priorităţile ţării noastre cu privire la vii-
toarea perioadă de programare 2013 - 2019. 

Legat de Programul Operaţional Regio-
nal, încă din anul 2010 a fost suspendată de-
punerea cererilor de finanţare pentru majori-
tatea domeniilor de intervenţie, în diferite re-
giuni de dezvoltare, ca urmare a atingerii pra-
gului de 150% din suma alocată acelui dome-
niu pentru regiunea respectivă.  

Până în data de 1 aprilie a.c., au fost 
încheiate 1.231 de contracte, în valoare tota-
lă de aproximativ 3.336,82 milioane de euro, 
plăţile efectuate către beneficiari (prefinan-
ţări şi rambursări) însumând 704,54 milioane 
de euro. Totodată, au fost finalizate 237 de pro-
iecte de investiţii finanţate din POR. „În ceea 
ce priveşte viitoarea perioadă de programare 
susţinem o politică de coeziune puternică, cu 
un buget corespunzător şi cu o arhitectură 
similară celei actuale. Considerăm că ţările şi 
regiunile cel mai puţin dezvoltate trebuie să 
fie principalele beneficiare ale acestei poli-
tici”, a declarat domnul Răzvan Murgeanu. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  18 APRILIE 2011 – 
 

 
 

Până în data de 18 aprilie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 865 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. De 
asemenea au fost semnate 124 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 
1.490.154.585,45 lei. 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 de finanţare se află în 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 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti, 
împreună cu 13 cereri de finanţare, din care: două cereri au fost retrase, două contracte de finanţare au 
fost semnate, două sunt în evaluare tehnică, 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 se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană, Sub-domeniul „Centre urbane”, 
a fost 31 martie 2009, ora 16:00. 
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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 

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  

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, judeţul 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 oraşul 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 mil. 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, un proiect este în precontractare, iar pentru 17 s-au semnat contractele de 
finanţare. 
 

DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  aaxxee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1111..0033..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 
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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 

 
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 

Modernizare 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 Reabilitare DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu 

– Șirna – Hăbud – Crivăţu (DN 1A) km 0+000 – km 
24+020, judeţul Prahova, km 24+020 – km 30+120, 
judeţul Dâmboviţa 

Parteneriatul 
între 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 DJ303, 
tronsonul Călăreţi  –  Valea Argovei, km 0+000 – 
26+294 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

 
15 

Reabilitare DJ506, 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 

 
17 

Reabilitare şi modernizare DJ411: Limită judeţ 
Călăraşi - Hotarele - Isvoarele - Teiuşu - Mironeşti - 
Comana - Budeni - Brăniştari - Călugăreni - Crânguri - 
Singureni - Iepureşti - Bulbucata - Podu Doamnei - 
Clejani (DN61) 

Consiliul 
Judeţean 
Giurgiu 
 

109.216.190,48 86.193.360,43 

TOTAL  - lei - 888.584.559,22 716.917.663,88 
 
Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenţie: 
Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
– alocare regională 24,21 milioane de euro. 
Au fost depuse 12 proiecte, din care nouă proiecte sunt în rezervă şi trei contracte au fost semnate. Valoarea 
totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 48,72 milioane de euro. 
  
  

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0099..22000099,,  
oorraa  1166::0000..  
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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 

Consiliul 
Judeţean 
Teleorman 

83.496.061,52 66.568.370,17 

 
3 

Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean 
Dâmboviţa 

Consiliul 
Judeţean 
Dâmboviţa 

83.106.684,78 65.278.696,09 

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

Au fost depuse 60 de proiecte, din care: patru contracte au fost semnate, şapte proiecte au fost retrase de 
aplicanţi, 11 au fost respinse, trei se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, opt proiecte se află 
în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 27 de proiecte se află în etapa precontractuală, valoarea asistenţei 
nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 22,97 milioane de euro. 
 

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0033..22001111,,  
oorraa  1122::0000..  
 

 
Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 
Nr. 
Crt. Total Asistenţa 

nerambursabilă 
 
1 Amenajare Centrul comunitar al persoanelor în 

vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 

Parteneriat dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi 
Episcopia Sloboziei şi 
Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337,00 

 
2 

Centrul rezidenţial de asistenţă medico-socială 
pentru persoane vârstnice 

Asociaţia „Suflet 
pentru oameni” 3.457.593,56 2.374.261,68 

 
3 

Centru social pentru recuperare persoane 
vârstnice oraş Zimnicea, judeţul 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 
Un proiect depus şi 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 infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare 
regională 39,73  mil. euro. 
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Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 31 de contracte de finanţare sunt semnate, 64 
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  îînncceeppâânndd  ccuu  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 
 
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 

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

Comuna Albeştii de 
Argeş 

2.108.056,47 1.645.639,52 

 
11 

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

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 

 
12 

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 

 
13 

Construire şcoală cu 22 de 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 

 
14 

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

 
15 

 
Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung 

Colegiul Tehnic 
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 
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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 Văcărescu” 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 3.801.115,04 2.785.075,72 

 
22 

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

4.102.331,52 3.039.079,96 

 
23 

Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare 
infrastructura educaţională Şcoala Ghergani, 
oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
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 

 
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 

31 Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare 
Şcoala cu clasele I-VIII, sat Mozăceni-Vale, 
comuna Bârla, judeţul Argeş 

Consiliul Local Bârla 
 

6.760.091,00 5.232.379,03 

TOTAL  - lei - 205.737.016,68 157.820.251,44 

 
 

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, trei proiecte au fost retrase de către aplicant, 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. 
 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

 Total Asistenţa nerambursabilă 
 
1 
 

Centru Multifuncţional de dezvoltare a 
afacerilor 

SC Camion Logistic 
SRL, com. Bolintin 
Deal, jud. Giurgiu 

15.377.529,99 8.506.947 
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2 

Lucrări de modernizare a 
infrastructurii la SC Moreni Parc 
Industrial SA 

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

50.403.568,50 
 

17.872.914,63 
 

TOTAL  - lei - 65.781.098,49 26.379.861,63 
 
Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi 
activităţi – alocare regională 33,50 mil. euro 
 

NICIUN PROIECT DEPUS. 
 

Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 
milioane de euro 
 

În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de 
finanţare, în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă 
solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea 
contractului, iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finanţare. 
  

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  22  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaatt  GGhhiidduull  ssoolliicciittaannttuulluuii  ppeennttrruu  DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  44..33  „„SSpprriijjiinniirreeaa  
ddeezzvvoollttăărriiii  mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr””,,  iiaarr  cceerreerriillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  aauu  ppuuttuutt  ffii  ddeeppuussee  ccoonnttiinnuuuu,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  pprreecciizzaattee  îînn  gghhiidd,,  îînncceeppâânndd  
ccuu  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099..  AAllooccaarreeaa  ffiinnaanncciiaarrăă  ddiissppoonniibbiillăă  ppeennttrruu  aacceeaassttăă  cceerreerree  ddeesscchhiissăă  ddee  pprrooiieeccttee  eessttee  ddee  2277,,2288    mmiill..  
eeuurroo..  
 

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 466 de proiecte, din care: 32 de proiecte au 
fost respinse, iar 16 proiecte au fost retrase de aplicanţi. În momentul de faţă au fost semnate 17 contracte, 87 de 
proiecte se află în etapa de contractare, 186 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 mil. euro reprezintă valoarea solicitată de proiectele în rezervă. 
 

*Notă: Începând cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, s-a suspendat procesul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul 
Domeniului major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în regiunea  Sud Muntenia.  
 

Nr.  
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

 Total Asistenţa 
nerambursabilă 

 
1 

Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat hârtie 

SC ALMIMOS SRL, oraş 
Buşteni 

1.245.727,04 853.080,00 

 
2 Igienă şi confort, necesitate zilnică 

SC Softsense SRL, municipiul 
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, municipiul Piteşti 

573.335,08 462.367,00 

 
 
4 

Achiziţionarea unor utilaje şi 
echipamente pentru creşterea 
productivităţii şi competitivităţii 
economice a societăţii TOYLAND 
INTERNATIONAL SRL 

SC TOYLAND 
INTERNATIONAL  SRL 

756.017,00 609.861,29 

 
5 

Achiziţionare aparat tipărit True Press 
344RL 

SC ROTATIP SRL 1.518.628,00 846.880,00 

 
6 

Achiziţie echipamente pentru service roţi 
auto 

SC PARA-CONTROL SRL 478.048,52 385.523,00 

 
7 

Creşterea competitivităţii SC MIROPTIC 
MED SRL, prin achiziţionarea unor 
echipamente medicale inovative 

SC MIROPTIC MED SRL 
 

1.208.089,57 840.000,00 

8 Construire service auto şi utilităţi SC RBR IMPORT EXPORT SRL 1.512.566,79 840.000,00 

 
9 Construcţie pensiune 

SC EST-TRANS 
INTERNATIONAL SRL 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 

 
SC ATCHIM SRL 

 
1.668.708,92 

 
840.000,00 
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11 Dezvoltarea societăţii COSMIN SRL prin 
investiţii în activitatea de întreţinere şi 
reparare a autovehiculelor 

SC COSMIN SRL  
1.529.699,52 

 
840.000,00 

12 Modernizare service auto SC AUTO 
LAUREL SRL Turnu-Măgurele 

SC AUTO LAUREL SRL  
 

988.454,84 797.141,00 

13 Dezvoltarea activităţii productive la SC 
Naviland SRL prin extinderea halei de 
producţie şi achiziţionarea de mijloace 
fixe performante 

 
SC NAVILAND SRL 
 

 
1.302.896,31 

 
840.000,00 

14 Achiziţie de echipamente medicale 
pentru dotarea şi modernizarea centrului 
medical în cadrul unor programe de 
combatere a obezităţii, de recuperare 
fizică şi psihică în diverse afecţiuni şi de 
antiaging 

SC GHETSBI SRL 
 

977.377,30 790.754,27 

15 "Fun house" - Impreuna crestem mai 
frumosi 

SC Project Construct SRL 1.108.542,95 798.302,88 

16 Dezvoltare activitate de inscriptionare 
prin printare, tampografie, sergrafie si 
gravura 

SC Direct & Partners SRL 909.870,07 733.766,18 

17 Achizitia de aparatura medicala de 
diagnostic in clinica medicala Biaci Med 

SC BIACI MED SRL 1.457.109,74 840.000,00 

TOTAL  - lei - 19.442.190,47 12.715.095,87 
 
Axa prioritară 5

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  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 mil. euro.  
Au fost depuse 30 de proiecte, din care cinci au fost respinse, opt contracte de finanţare au fost semnate, patru 
proiecte se află în etapa precontractuală, iar 13 proiecte se află în rezervă. Valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,53 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 

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  

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 2.551.521,16 2.001.230,05 

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

Parteneriatul dintre UAT 
Judeţul Giurgiu şi 
Mânăstirea Comana 

30.402.000,96 23.279.300,86 

8 Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurii 
conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc 
Potlogi 

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

42.809.489,34 32.403.880,26 

TOTAL  - lei - 110.745.105,35 84.353.281,08 
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Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din 
FEDR este de 32,87 mil. 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    ddee  2222,,117777  
mmiill..  eeuurroo..  
  

**NNoottăă::  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, patru proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, şase se află în etapa precontractuală, două proiecte au fost retrase, unul se află în 
rezervă, iar pentru şase 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 de 4 stele 

SC Valea cu Peşti SA, 
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 SC 
Resalcom SA în vederea diversificării 
serviciilor turistice 

SC RESALCOM SA, 
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, jud. Prahova 

SC ALPA SRL, Sinaia, jud. 
Prahova 

4.499.257,58 2.251.175,29 

6 Complex turistic de nataţie Târgovişte UAT Municipiul Târgovişte 88.349.662,23 32.716.401,71 

TOTAL  - lei - 155.637.482,86 69.313.796,68 
 
Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro.  
 

Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional. Coordonatele Organismului Intermediar 
pentru DMI 5.3 al POR:  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare 
pentru Turism, b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, poarta C, sector 1, Bucureşti, 010873, Director: Gabriela Elena 
BOSTĂNESCU, e-mail: gabriela.bostanescu@mturism.ro, site www.turism.gov.ro. 
 

Explicaţie *Notă:

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

 Pentru axele prioritare/domeniile majore de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 pentru 
care sunt lansate cereri de proiecte cu depunere continuă, suspendarea depunerii de cereri de finanţare, ca urmare a atingerii valorii alocate, 
se va realiza în momentul în care valoarea solicitată a contractelor de finanţare încheiate şi a cererilor de finanţare aflate în proces de 
evaluare şi selecţie depăşeşte cu cu 50% valoarea totală alocată pe regiunea respectivă (suma între alocarea FEDR şi alocarea de la bugetul de 
stat, mai puţin contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile ale proiectului), pentru respectivul domeniu major de intervenţie, în perioada 
de programare 2007 - 2013. 
Anunţul de suspendare a depunerii cererilor de finanţare se va publica cu minim 15 zile lucrătoare înainte de data limită până la care mai pot 
fi depuse cereri de finanţare în cadrul acelui domeniu major de intervenţie, pentru una sau mai multe regiuni, după caz. Anunţul va menţiona 
data şi ora până la care se mai pot depune cereri de finanţare în cadrul acelui domeniu major de intervenţie. 
 

info.regio@adrmuntenia.ro. 

http://www.turism.gov.ro/�
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro�
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SSiimmffoonniiaa  LLaalleelleelloorr  ––  eeddiiţţiiaa  aa  XXXXXXIIVV--aa  
1155  --  1177  aapprriilliiee  22001111  

  

Consiliul Local al Municipiului Piteşti şi Primă-
ria Municipiului Piteşti au organizat, în perioada 15 - 
17 aprilie, cea de-a XXXIV-a ediţie a Simfoniei Lalele-
lor. Alături de expoziţia florală organizată la Complexul 
Expoziţional ,,Casa Cărţii’’, municipalitatea a pregătit 
o serie de manifestări culturale, sportive şi comerciale 
care, pe de o parte, au creat o atmosferă sărbătoreas-
că în întreg oraşul, iar, pe de altă parte, au contribuit la 
susţinerea financiară a manifestării tradiţionale. 

 

Simfonia Lalelelor a fost „acompaniată” de un 
târg al florilor, organizat în perimetrul Str. Victoriei, deli-
mitată de sediul Casei Cărţii şi Magazinul Trivale, zonă 
amenajată prin grija Serviciului Public de Exploatare a 
Patrimoniului Municipiului Piteşti. În această zonă     
s-au comercializat produse cu specific dendro-floricol.  
  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..pprriimmaarriiaappiitteessttii..rroo//ppoorrttaall//aarrggeess//ppiitteessttii//ppoorrttaall..nnssff//AAllllBByy  
UUNNIIDD//77CC448844EE55EE5599DD22330011DDCC222255778844DD000022DD991177DD??OOppeennDDooccuummeenntt  

  

      ◊◊  
  
  

SSaallvvaarree  ppeennttrruu  ssppiittaalluull  ddee  llaa  BBuuddeeşşttii!!  
  

Săptămâna trecută, consilierii judeţeni au votat, 
în unanimitate, proiectul de hotărâre privind propunerea 
de preluare a managementului asistenţei medicale al 
Spitalului Orăşenesc Budeşti de la Consiliul Local al Ora-
şului Budeşti la CJ Călăraşi şi reorganizarea acestuia 
ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Călăraşi.  

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Rădu-
cu Filipescu, a declarat că la Budeşti va funcţiona o 
secţie de cronici a Spitalului Judeţean de Urgenţă Că-
lăraşi cu condiţia să se asigure o linie de gardă. 
„40.000 de oameni depind de existenţa acestui spital. 
Să nu mai ajungem în situaţia în care să moară oa- 

 
meni la poarta spitalului sau în ambulanţă", a precizat 
Filipescu. Din cele 1.068 de paturi aprobate pentru 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, 52 de locuri 
vor fi la unitatea din Budeşti. „Se vor lua câte zece pa-
turi de la Spitalul de Pneumoftiziologie, Săpunari şi Ju-
deţean, astfel încât să putem funcţiona cu aproximativ 
50 de paturi şi la Budeşti”, a mai spus Răducu Fili-
pescu. Banii pentru Budeşti vor veni de la Casa Jude-
ţeană de Asigurări de Sănătate prin Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Călăraşi.                           (Luminiţa Moraru) 
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//ssppiittaalluull--bbuuddeessttii--vvaa--ffuunnccttiioonnaa--ccaa--sseeccttiiee--
eexxtteerrnnaa--ssppiittaalluulluuii--ddee--uurrggeennttaa--ccaallaarraassii  

  

◊◊  
  
  

  

CCeennttrruu  rreeggiioonnaall  ddee  rreessuurrssee    
ppeennttrruu  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  ddeesscchhiiss  îînn  TTâârrggoovviişşttee  

  

După lan-
sarea Centrelor re-
gionale de resur-
se Craiova şi Si-
biu, Centrul Regio-
nal de Resurse (CRR) din Târgovişte îşi deschide por-
ţile pentru a oferi informaţii persoanelor cu dizabilităţi 
şi celor care trăiesc din venitul minim garantat din re-
giunea Sud Muntenia. Având ca obiective consolida-
rea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei 
de sine pentru persoanele vulnerabile social şi susţine-
rea integrării lor în câmpul muncii, CRR Sud Muntenia 
vine în sprijinul autorităţilor locale, oferind gratuit infor-
maţii utile persoanelor dezvantajate.  

Până în august 2012, CRR Sud Muntenia va 
dezvolta o întreprindere socială activă în domeniul ma-
nufacturării de produse din hârtie reciclată. Întreprin-
derea socială va susţine integrarea pe piaţa muncii a 
persoanelor cu dizabilităţi şi a celor care trăiesc din 
venitul minim garantat (persoane supuse riscului de 
excluziune socială). Începând cu septembrie 2012 vor 
fi angajate, în cadrul întreprinderii sociale,  25 de per-
soane vulnerabile social - 15 persoane cu dizabilităţi 
şi 10 persoane care trăiesc din venit minim garantat.  

Asociaţia React dezvoltă proiectul strategic 
„Dezvoltarea Economiei Sociale prin Înfiinţarea şi 
Dezvoltarea de Întreprinderi Sociale”, cofinanţat din 
Fondul Social European, prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
Axa prioritară 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”. Va-
loarea proiectului este de 18.073.582 RON, din care fi-
nanţare nerambursabilă de 16.698.525 RON.   (Adi Vasiliu) 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aarrggeess--oonnlliinnee..rroo//eeuurrooppaa//iitteemm//11228855--cceennttrruull--rreeggiioonnaall--ddee--rreessuurrssee--
ssuudd--mmuunntteenniiaa--%%EE22%%8800%%9933--pprriimmuull--ppaass--aall--aassoocciiaa%%CC55%%AA33iieeii--rreeaacctt--cc%%CC44%%8833ttrree--
%%CC33%%AAEEnnffiiiinn%%CC55%%AA33aarreeaa--%%EE22%%8800%%99EEffaabbrriicciiii--ddee--bbiinnee%%EE22%%8800%%99DD--%%CC33%%AAEEnn--
tt%%CC33%%AA22rrggoovvii%%CC88%%9999ttee..hhttmmll          
                  

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

http://www.arges-online.ro/media/k2/items/cache/fe77b047cf65bbf66915926fa3c00c93_XL.jpg�
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PPrrooiieecctt  RReeggiioo  ddee  rreeaabbiilliittaarree    

aa  CCeennttrruulluuii  ddee  TTeerraappiiee  OOccuuppaaţţiioonnaallăă  TTâânnttaavvaa  
  

Aproape 150 de persoane asistate şi angajaţii 
din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupa-
ţională de la Tântava, judeţul Giurgiu, vor fi beneficiarii 
unui proiect de reabilitare, modernizare şi dotare a Cen-
trului de integrare, în valoare de aproape 4 milioane 
de lei, finanţat prin Programul Operaţional Regional. 

„Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt repre-
zentaţi de 93 de persoane asistate din cadrul Centru-
lui de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava şi 
52 de angajaţi ai Centrului, care, implicit, vor beneficia 
de condiţii de muncă mai bune“, a declarat vineri, 15 
aprilie, cu ocazia lansării proiectului, administratorul 
public al judeţului Giurgiu, doamna Cristina Ingeaua.  

Lucrările în cadrul acestui proiect de reabilita-
re şi modernizare a Centrului de Integrare prin Terapie 
Ocupaţională de la Tântava vor începe în iunie şi sunt 
programate a se finaliza anul viitor. 
 
SSuurrssăă:: hhttttpp::////sseemmnnaall..eeuu//??pp==1166227755  
  

◊◊  
  

  
DDoottăărrii  nnooii  ppeennttrruu  ppoommppiieerriiii  iiaalloommiiţţeennii  

  

Parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al jude-
ţului Ialomiţa va fi 
înnoit anul acesta 
cu nouă autospe-
ciale, investiţia fi-
ind estimată la 
aproximativ 300 
mii de euro, fon-
duri asigurate de 
Uniunea Europea-
nă, prin Regio, 

Axa prioritară 3, DMI 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 
în situaţii de urgenţă”. Banii vor fi folosiţi pentru achizi-
ţionarea a trei autospeciale de capacitate mare, două 
autospeciale de capacitate medie, o autospecială de 
cercetare, una pentru descarcerare grea, precum şi 
două ambulanţe.                                    (Cristian Şuca) 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//sslloobboozziiaa//SSlloobboozziiaa--
__DDoottaarrii__nnooii__ppeennttrruu__ppoommppiieerriiii__iiaalloommiitteennii__00__446644995533555511..hhttmmll  

  

◊◊  
  

  
  

SS--aa  sseemmnnaatt  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannţţaarree    
ppeennttrruu  pprrooiieeccttuull  „„DDrruummuull  VVooiieevvoozziilloorr““  

  

Contractul de finanţare pentru „Drumul Vo-
ievozilor” a fost semnat vineri, în Filipeştii de Pă-
dure, valoarea acestuia fiind de 754.274 de lei. 

Proiectul, iniţiat 
de preşedintele CJ Pra-
hova, domnul Mircea 
Cosma, este finanţat de 
Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului, 
prin Programul Operaţional Regional. „Drumul Voie-
vozilor“ promovează, atât în interiorul ţării, cât şi la ni-
velului Uniunii Europene, monumentele istorice şi de 
arhitectură, punând în valoare descoperirile arheologi-
ce şi monumentele arhitecturale de mare interes de pe 
traseul cu o lungime de 62 km, ce începe în comuna 
Filipeştii de Pădure şi traversează 16 localităţi. 

Deocamdată, finanţarea obţinută vizează pro-
movarea a doar 18 dintre cele 84 de obiective identifi-
cate pe întregul traseu, acestea fiind grupate în patru 
dintre cele 16 localităţi cuprinse în proiect – Filipeştii de 
Pădure, Filipeştii de Târg, Floreşti şi Ariceştii Răhti-
vani. Printre cele 18 obiective se numără ruinele Co-
nacului Matei şi Toma Cantacuzino, Palatul „Micul 
Trianon“, Conacul „Pană Filipescu“, ruinele Palatului pos-
telnicului Constantin Cantacuzino, statuia lui Al. I. Cuza, 
Moara veche de apă şi Biserica „Sfinţii Voievozi“. 

Potrivit preşedintelui CJ Prahova, perioada de 
implementare a proiectului este de un an, acesta esti-
mând că va fi nevoie de aproximativ 15 ani pentru ca 
„Drumul Voievozilor“ să devină un produs care să a-
tragă turiştii.   

SSuurrssăă::  hhttttpp::////sseemmnnaall..eeuu//??pp==1166225533 
  

◊◊  
  

  
AAlleexxaannddrriiaa  vvaa  aavveeaa  CCoonnssttiittuuţţiiee  llooccaallăă!!  

 

La 177 de ani de la apariţia Ekstrucţiei, docu-
mentul după care a fost organizată Alexandria la înfi-
inţare, primăria revine cu o nouă Constituţie locală. Re-
gulamentul de convieţuire socială în mediul urban a fost 
afişat în loc public şi lansat în dezabatere, urmând a fi 
aprobat în Consiliul local. 

Reînvierea Ekstrucţiei este o idee mai veche a 
primarului Victor Drăguşin, la care se lucrează din 
2008. Documentul cu reguli şi sancţiuni în toate dome-
niile este acum finalizat şi supus dezbaterii publice. Con-
stituţia Alexandria a fost expusă la Centrul de infor-
maţii pentru cetăţeni. „Până în data de 22 aprilie, la 
Registratură, cei interesaţi pot depune în scris reco-
mandări, sugestii şi opinii la aceste documente. În data de 
28 aprilie, în sala de şedinţe va avea loc o dezbatere 
publică pe marginea acestui proiect de hotărâre”, a 
transmis edilul-şef Drăguşin. De la reguli privind con-
vieţuirea la bloc, până la reguli privind creşterea ani-
malelor de companie sau folosirea echipamentelor de 
joacă, primăria propune alexăndrenilor un set de pre-
vederi a căror încălcare va atrage după sine sancţiuni 
şi amenzi contravenţionale.    (E. Bouleanu; C. Ştefan) 
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//AAlleexxaannddrriiaa--
AAlleexxaannddrriiaa__vvaa__aavveeaa__CCoonnssttiittuuttiiee__llooccaallaa__00__446611335544116644..hhttmmll  
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http://anunturi.judetulgiurgiu.eu/�
http://anunturi.judetulprahova.ro/�
http://anunturi.judetulprahova.ro/�
http://semnal.eu/?attachment_id=16256�
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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 
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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: 18 aprilie 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.  
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