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Şedinţa Colegiului Prefectural  
 

– 28 aprilie, Călăraşi - 
 

 

În data de 28 aprilie, directorul adjunct 
al Direcţiei Dezvoltare din cadrul ADR Sud Mun-
tenia, domnul Mircea Enescu, a participat la 
şedinţa Colegiului Prefectural. Evenimentul    
s-a desfăşurat la sediul Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie Călăraşi, începând cu ora 10:00. 

 

 

Sursă foto: http://www.radiovocescampi.ro/wp-content/uploads/ 
2011/04/colegiu_prefectural.jpg 

 

În cadrul acestei întâlniri, Comisariatul 
pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi a pre-
zentat o informare cu privire la modul de apli-
care, de către unităţile bancare a prevederi-
lor OUG nr. 50/2010, privind contractele de cre-
dit pentru consumatori. Tot cu această oca-
zie, Direcţia de sănătate publică a prezentat 
un raport privind stadiul implementării legis-
laţiei în domeniul serviciilor medicale de ur-
genţă, la nivelul unităţilor medicale de urgen-
ţă din Călăraşi. Al treilea punct pe ordinea de 
zi a constat într-o informare privind starea 
culturii în mediul rural, material ce a fost pre-
zentat de către reprezentanţii Direcţiei pen-
tru Cultură şi Patrimoniul Naţional Călăraşi.  

Ultima parte a şedinţei a fost rezervată 
informărilor cu privire la situaţia participării 
la cursul de pregătire în domeniul manage-
mentului situaţiilor de urgenţă de la Craiova, 
situaţia memoriilor nesoluţionate de Comisiile 
locale de fond, precum şi informarea privind 
stadiul îndeplinirii sarcinilor ce revin autorită-
ţilor locale referitor la protecţia apelor împo-
triva poluării cu nitraţi din surse agricole. 
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Concurs fotografii proiecte Regio 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia te provoacă să surprinzi în 
imagini investiţii în derulare de la nivelul 
regiunii Sud Muntenia, finanţate prin Regio – 
Programul Operaţional Regional 2007 – 
2013. Menţionăm că regiunea Sud Muntenia 
este formată din şapte judeţe, şi anume: 
Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 
Prahova şi Teleorman. 

 
Ai 

trecut prin 
regiunea 
Sud Munte-
nia şi ai  vă-
zut un pro-
iect Regio 
în desfăşu-
rare? Trimi-
te-ne o fo-
tografie pe 
adresa de e-
mail comuni-
care@adr-
muntenia.ro, 
iar noi o 
vom publica pe website-ul Agenţiei, 
www.adrmuntenia.ro.  

 

Cele mai reuşite fotografii vor fi premiate!!! 
 
 

 
Condiţii de participare:  

Participanţii sunt unicii răspunzători pen-
tru fotografiile trimi-
se, neantrenând în 
niciun mod răspunde-
rea Agenţiei în mate-
ria drepturilor de pro-
prietate intelectuală. 
Participanţii vor agre-
ea, prin trimiterea fo-
tografiilor pentru con-
curs, postarea pe site-
ul www.adrmunte-
nia.ro atât a numelui lor, cât şi a fotografiilor. 
Utilizarea după terminarea concursului a aces-
tor date şi imagini, de către Agenţie, se va putea 
face numai cu acordul expres al deţinătorilor lor. 
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Oportunităţi de stagiu pentru studenţii 
din anii terminali, în domenii relevante 

pentru dezvoltarea teritoriului 
 

 

Unitatea de Coordonare a Programului 
ESPON 2013 (UC ESPON) oferă posibilitatea e-
fectuării a două stagii pe durata a cinci luni în 
Marele Ducat al Luxemburgului. Pentru fiecare 
dintre aceste stagii se acordă suma de 1.000 
de euro/lună. UC ESPON are misiunea de a co-
ordona implementarea Programului ESPON 2013 
- Reţeaua europeană de observare a dezvol-
tării şi coeziunii teritoriale (www.es-pon.eu). 

ESPON 2013 este un program operaţio-
nal în cadrul Obiectivului Cooperare Terito-
rială Europeană al Politicii de Coeziune a Uni-
unii Europene, prin care este finanţată cerce-
tarea teritoriului european. 

Se pot înscrie studenţi din următoarele 
domenii: 

• dezvoltare spaţială şi planificare; 
• geografie; 
• economie regională; 
• studii europene şi/sau alte domenii re-

levante pentru dezvoltarea teritorială. 
UC ESPON este localizată în Esch-sur-

Alzette, la 15 km SV de oraşul Luxemburg şi 
este formată dintr-o echipă internaţională alcă-
tuită din 14 membri permanenţi şi doi stagi-

http://www.espon.eu/�
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ari. Termenul limită pentru transmiterea pro-
punerii este 13 mai 2011. Stagiile prezentate 
sunt o bună oportunitate pentru studenţii din 
România, care îndeplinesc cerinţele de partici-
pare, de a-şi consolida cunoştinţele şi de a se 
pregăti pentru „viaţa” profesională în cadrul 
unei structuri europene, cu un înalt nivel de 
profesionalism.  

România, prin Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului, 
participă alături de toa-
te statele membre ale 
Uniunii Europene şi al-
te patru state partene-
re - Norvegia, Elveţia, 
Islanda şi Liechtenstein 

- la implementarea Programului ESPON 2013 – 
Reţeaua europeană de observare a dezvoltării 
şi coeziunii teritoriale. 

ESPON 2013 este un program operaţio-
nal în cadrul Obiectivului Cooperare Teritoria-
lă Europeană al Politicii de Coeziune a Uniunii 
Europene, prin care este finanţată cercetarea 
teritoriului european.  

Scopul Programului ESPON 2013 este de 
a sprijini formularea politicii care vizează coe-
ziunea şi dezvoltarea armonioasă a teritoriului 
european prin: 

• furnizarea de informaţii, statistici, ana-
lize şi scenarii comparabile privind dinamica 
teritoriului; 

• evidenţierea capitalului teritoriului şi 
potenţialului de dezvoltare a regiunilor şi teri-
toriilor de dimensiuni mai mari, contribuind, 
astfel, la creşterea competitivităţii, intensifi-
carea cooperării teritoriale şi dezvoltarea du-
rabilă şi echilibrată a teritoriului european. 

 
 

Pentru alte informaţii despre stagiu şi UC 
ESPON puteţi contacta mats.stjern-berg@espon.eu 
sau istvan.horvath@espon.eu. 
 
 
 
 
   

Lansarea celui de-al treilea apel de proiecte 
finanţat din Programul de Cooperare 

Transnaţională Sud-Estul Europei 
 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turis-
mului vă invită în data de 9 mai, la Constan-
ţa, la Hotel Royal şi în data de 24 mai, la Cluj, 
la Hotel Best Western Topaz, la seminariile pri-

vind lansarea celui de-al treilea apel strategic 
de proiecte în cadrul Programului de Coopera-
re Transnaţională Sud Estul Europei, organizat 
pentru sprijinirea potenţialilor aplicanţi ro-
mâni implicaţi în implementarea proiectelor.  

Pe agenda seminariilor sunt incluse as-
pecte referitoare la temele strategice identi-
ficate la nivelul programului care au fost lan-
sate, manualul de implementare al programu-
lui, expresia de interes şi ghidul pentru com-
pletarea acesteia, achiziţii publice.  

Apelul de proiecte a fost lansat în data 
de 28 aprilie 2011 şi va fi deschis până pe 17 
iunie a.c., având un buget alocat de 30 mili-
oane de euro FEDR, opt milioane IPA şi un mi-
lion ENPI. Apelul de proiecte se desfăşoară în 
două etape: într-o primă etapă aplicanţii de-
pun o expresie de interes (aplicaţie scurtă), ur-
mând ca proiectele preselectate să fie invita-
te să depună aplicaţia completă. 

 
 

Pentru mai multe informaţii privind lan-
sarea celui de-al treilea apel de proiecte vă ru-
găm să accesaţi următoarele două link-uri 
http://www.southeast-europe.net/en/, precum şi 
http://www.sudestul-europei.ro/. 
  
 
   

 A apărut numărul 3 al Revistei REGIO, 
editată de MDRT 

 
 

În luna aprilie 
a apărut numărul 3 al 
Revistei Regio, publi-
caţie editată de Au-
toritatea de Manage-
ment a Programului 
Operaţional Regional 
din cadrul Ministeru-
lui Dezvoltării Regi-
onale şi Turismului 
(MDRT). Revista are 
scopul de a disemina 
informaţii despre sta-
diul Programului Operaţional Regional către 
publicul larg şi către beneficiarii programului. 

 
 
 

Pentru a citi cea de-a treia ediţie a 
Revistei REGIO accesaţi următoarea adresă: 
http://www.mdrt.ro/revista-regio-nr.-3-2011-
programul-operational-regional. 

 
 

 
 
 

mailto:istvan.horvath@espon.eu�


 
 

4 
 

   

III nnn fff ooo    CCC ooo mmm iii sss iii aaa    EEE uuu rrr ooo ppp eee aaa nnn ăăă   

 

Consultare publică „Planul de acţiune 
privind e-sănătatea 2012 - 2020” 

 

 

Comisia Europeană a lansat, în data de 
12 aprilie, o consultare publică referitoare la 
obiectivele ce ar trebui să fie incluse în 
viitorul „Plan de acţiune privind e-sănătatea 
2012 - 2020”. Astfel, Comisia doreşte să afle 
punctele de vedere ale părţilor interesate şi 
să evalueze dacă obiectivele de politică pro-
puse sunt viabile din punct de vedere tehnic, 
dacă sunt aplicabile în practică şi corespund 
aşteptărilor acestora, dar şi dacă există alte 
elemente ce trebuie explorate de viitorul „Plan 
de acţiune privind e-sănătatea pentru perioa-
da 2012 - 2020”. 

Scopul consultării publice este de a ob-
ţine un feedback din partea tuturor părţilor 
interesate, inclusiv a profesioniştilor din do-
meniul sănătăţii, dar şi să ofere o viziune cla-
ră privind principalele avantaje ale e-sănă-
tăţii, principalele obstacole în calea introdu-
cerii acesteia pe scară largă şi acţiunile pe 
care Comisia Europeană ar trebui să le între-
prindă pentru a depăşi aceste obstacole. 
Obiectivele planului de acţiune privind e-sănă-
tatea pentru perioada 2012 - 2020 constau în:  

- sporirea sensibilizării cu privire la avanta-
jele şi posibilităţile oferite de e-sănătate; 

- rezolvarea problemelor de interoperabili-
tate a tehnologiilor de e-sănătate; 

- îmbunătăţirea certitudinii juridice în pri-
vinţa e-sănătăţii; 

- sprijinirea inovării şi a cercetării în ma-
terie de e-sănătate. 

Planul de acţiune privind e-sănătatea 
pentru perioada 2012 - 2020 are ca scop valo-
rificarea şi continuarea acţiunilor prevăzute 
de Planul de acţiune lansat în anul 2004, pre-
cum şi furnizarea unei viziuni pe termen lung 
privind e-sănătatea în Europa, în contextul 
„Agendei digitale pentru Europa”, precum şi 
al Strategiei „O Uniune a inovării” şi al „Par-
teneriatului european pentru inovare privind 
îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de să-
nătate”. 

La nivel naţional, implementarea servi-
ciilor de e-sănătate are potenţialul de a aduce 
beneficii atât sectorului public şi celui privat, 

cât şi cetăţenilor, prin creşterea transparenţei 
instituţionale şi a credibilităţii, îmbunătăţirea 
calităţii actului medical, eficientizarea îngri-
jirii pacienţilor şi reducerea timpului de aş-
teptare, scăderea costurilor, precum şi prin 
optimizarea fluxului de activităţi. 

Implementarea „Planu-
lui de acţiune privind e-sănă-
tatea pentru perioada 2012 - 
2020” presupune crearea unei 
structuri electronice pentru în-
registrarea datelor medicale 
prin sprijinirea schimbului de 
informaţii şi a standardizării, 
crearea unor reţele de infor-
maţii medicale între diverse centre de îngriji-
re pentru a coordona reacţiile în caz de ame-
ninţare la adresa sănătăţii, asigurarea unor 
servicii medicale online, precum şi dezvolta-
rea consultaţiilor la distanţă. 

Aplicaţiile de e-sănătate ocupă un rol 
din ce în ce mai important în practica medicală, 
după cum arată analiza comparativă a CE pri-
vind utilizarea Tehnologiei informaţiei şi co-
municaţiilor de către medicii generalişti din Eu-
ropa. Aproximativ 70% dintre medicii europeni 
utilizează internetul, iar 66% folosesc compu-
terele pentru efectuarea consultaţiilor. 

Persoanele interesate îşi pot exprima 
punctul de vedere cu privire la „Planul de ac-
ţiune privind e-sănătatea 2012 - 2020” prin 
completarea chestionarului pus la dispoziţie 
de Comisia Europeană la adresa: http://ec.eu-
ropa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=
ehap2012&lang=en.  

Consultarea publică referitoare la „Pla-
nul de acţiune privind e-sănătatea 2012 – 2020” 
este deschisă până în data de 25 mai. Răspun-
surile primite vor contribui la pregătirea „Pla-
nului de Acţiune privind e-sănătatea 2012 - 
2020”, pe care Comisia Europeană trebuie să-l 
prezinte până la sfârşitul anului 2011.   

 

Informaţii suplimentare referitoare la con-
sultarea publică privind „Planul de acţiune privind 
e-sănătatea 2012 - 2020” pot fi consultate la ur-
mătoarele link-uri: http://ec.europa.eu/informa-
tion_society/activities/health/ehealth_ap_consult
ation/index_en.htm şi http://www.dae.gov.ro/ar-
ticol/1920/comisia-euro-pean-a-lansat-o-consulta-
re-public-referitoare-la-viitorul-plan-de-ac-iune-
privind-e-s-n-tatea-2012-2020. 
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Raportul anual „Progrese înregistrate  
în atingerea obiectivelor europene comune 
privind educaţia şi formarea 2010 - 2011” 

 
 

Comisia Europeană a dat publicităţii, în 
data de 19 apri-
lie, Raportul anu-
al privind situaţia 
învăţământului din 
Uniunea Europea-
nă, ce reliefează 
progresele înregis-
trate de statele 

membre în anumite domenii educaţionale, dar 
care evidenţiază nevoia de eforturi suplimen-
tare pentru atingerea obiectivelor fixate pen-
tru 2020 în Cadrul strategic comun pentru co-
operarea europeană în educaţie şi formare şi 
prin Strategia Europa 2020. 
            Raportul Progrese înregistrate în atin-
gerea obiectivelor privind educaţia şi forma-
rea  2010 - 2011 (COM), elaborat de Comisia Eu-
ropeană, analizează evoluţia măsurilor luate 
de statele membre în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale, prin utilizarea unor in-
dicatori, valori de referinţă şi statistici 
naţionale. 
            Potrivit Raportului COM, ţările Uniunii 
Europene au înregistrat progrese şi şi-au îm-
bunătăţit sistemele de învăţământ în domenii-
cheie în ultimul deceniu. Astfel, statele mem-
bre au reuşit să atingă cu uşurinţă indicatorul 
de referinţă legat de creşterea cu 15% a nu-
mărului de absolvenţi de discipline matema-
tice, ştiinţifice şi tehnologice, înregistrând o 
creştere de 37% încă din anul 2000. Uniunea 
Europeană a înregistrat progrese semnificati-
ve, dar nu şi suficiente, în ceea ce priveşte re-
ducerea părăsirii timpurii a şcolii, creşterea 
numărului de elevi absolvenţi de învăţământ 
secundar superior (liceu), îmbunătăţirea com-
petenţelor de citire, precum şi în creşterea 
ponderii adulţilor care participă la o formă de 
învăţământ sau formare profesională. Strate-
gia Europa 2020 pentru creşterea economică 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii 
fixează, pentru educaţie, un obiectiv de redu-
cere a ratei părăsirii timpurii a şcolii la sub 
10%, şi de creştere a procentajului de absol-

venţi de învăţământ terţiar (studii superioare) 
la cel puţin 40% la nivel european. 

În ceea ce priveşte România, Raportul 
COM menţionează că în ţara noastră rata par-
ticipării la învăţământul preşcolar, înregis-
trând la nivelul anului 2008 o rată de 82,8%, 
faţă de obiectivul UE ca cel puţin 95% dintre 
minori să participe la învăţământul destinat 
copiilor de vârstă mică. Raportul menţionează 
că Franţa este singura ţară membră cu o rată 
de 100%, aceasta fiind urmată de Belgia şi 
Olanda (99,5%) şi Italia (98,8%). În privinţa 
indicatorului de referinţă pentru anul 2010, 
potrivit căruia cel puţin 85% din tinerii cu vâr-
sta de 22 de ani să fi încheiat învăţământul 
secundar superior, România înregistrează o 
rată de 78,3%. 
            Pe de altă parte, Raportul arată că Ro-
mânia a avut în 2009 o rată de absolvire a în-
văţământului terţiar de 16,8%, faţă de media 
de 32,3% înregistrată în Uniunea Europeană şi de 
obiectivul de 40% stabilit pentru 2020. În pri-
vinţa indicatorului legat de scăderea la 17%, 
până în 2010, şi la 15%, până în 2020, a pon-
derii persoanelor cu nivel scăzut al competen-
ţelor de citire, România deţine o rată îngrijo-
rătoare de 40,4%, faţă de media europeană de 
20% în 2009. Raportul mai arată că, în 2009, 
ţara noastră a înregistrat şi o rată a părăsirii 
timpurii a şcolii de 16,6%, faţă de media UE 
de 14,4% şi de obiectivul Uniunii Europene de 
10% pentru anul 2020. 
           Potrivit Comisiei Europene, în săptămâ-
nile următoare, statele membre vor prezenta 
programele lor naţionale de reformă, în care 
vor stabili obiective naţionale privind părăsi-
rea timpurie a şcolii şi absolvenţii de învăţă-
mânt superior, precum şi modul în care doresc 
să îşi atingă obiectivele. 
            Raportul CE a analizat situaţia învăţă-
mântului din cele 27 de state membre ale UE, 
plus Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Mace-
doniei, Islanda, Turcia, Norvegia şi Liechtenstein. 
 

Informaţii suplimentare pot fi găsite la ur-
mătoarele adrese: http://www.dae.gov.ro/arti-
col/1950/comisia-european-a-publicat-raportul-a-
nual-progrese-inregistrate-in-atingerea-obiective-
lor-europene-comune-privind-educa-ia-i-formarea-
2010-2011 şi http://ec.europa.eu/education/life-
long-learning-policy/doc2881_en.htm. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REGIO 
 

–  2 MAI 2011 – 
 

 

Până în data de 2 mai 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 
866 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 125 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 
1.495.522.895,07 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 cinci cereri de finanţare, din care: 
o cerere de finanţare se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, două cereri se află în evaluare 
tehnică, o cerere se află în precontractare şi un contract a fost semnat. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile 
solicitate este de aproximativ 25,90 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. 
 
 

 
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 
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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 

 
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 
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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..  
  

 
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 
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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. 
 

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 32 de contracte de finanţare sunt semnate, 63 
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 
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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 

 
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 
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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 

32 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale – Liceul 
Teoretic „Petru Cercel” – Municipiul Târgovişte 

Municipiul Târgovişte 7.018.965,09 5.368.209,62 

TOTAL  - lei - TOTAL  - lei - 212.755.981,77 
 
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 aplicanţi, patru proiecte au fost respinse, două 
contracte de finanţare au fost semnate, un proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 10 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 

 
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 
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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 

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 
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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” - Împreună creştem mai 
frumoşi SC Project Construct SRL 1.108.542,95 798.302,88 

16 
Dezvoltare activitate de inscripţionare 
prin printare, tampografie, sergrafie şi 
gravură 

SC Direct & Partners SRL 909.870,07 733.766,18 

17 Achiziţia de aparatură medicală de 
diagnostic în clinica medicală 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 
 
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..  
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**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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MMaaggiiuunnuull  ddee  pprruunnee  TTooppoolloovveennii,,  ssiinngguurruull  
pprroodduuss  ttrraaddiiţţiioonnaall  rroommâânneesscc    

pprrootteejjaatt  llaa  nniivveell  eeuurrooppeeaann  
  

Comisia Europeană a acordat în data de 8 apri-
lie Magiunului de prune Topo-
loveni prima certificare de Indi-
caţie Geografică Protejată pentru 
un produs tradiţional românesc. 
Noua etichetă a Magiunului, ce 
va conţine logo-ul certificării, va 
fi lansată în prezenţa mai mul-
tor oficialităţi, în cadrul unei con-

ferinţe de presă, ce va avea loc marţi, 3 mai, la Hotel 
Royal Bucureşti  

După mai bine de patru ani de la integrarea 
României în UE, un singur produs alimentar românesc 
de calitate a obţinut protecţia mărcii la nivel european 
şi totodată promovarea la nivelul statelor membre ale 
UE şi garanţia oferită consumatorilor că produsul este 
autentic, tradiţional şi întruneşte criteriile europene de 
securitate, igienă, etichetare, control de sănătate şi in-
formare nutriţională. 

Specialitatea românească se adaugă unei lis-
te de mai mult de 1.000 de denumiri de produse pro-
tejate în baza legislaţiei privind protecţia indicaţiilor 
geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor 
tradiţionale. Publicarea în Jurnalul oficial al UE ca 
marcă protejată reprezintă o recunoaştere a autentici-
tăţii, tradiţiei, istoriei, ariei geografice, reputaţiei şi a 
calităţilor excepţionale ale Magiunului de prune Topo-
loveni şi îl plasează în gama PREMIUM pe piaţa ali-
mentelor conservate. 
  
SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..ccoommuunniiccaatteeddeepprreessaa..rroo//ssoonniimmppeexx--sseerrvv--ccoomm--ssrrll//mmaaggiiuu--
nnuull--ddee--pprruunnee--ttooppoolloovveennii--ssiinngguurruull--pprroodduuss--ttrraaddiittiioonnaall--rroommaanneesscc--pprrootteejjaatt--llaa--
nniivveell--eeuurrooppeeaann//  

  

      ◊◊  
  

  
SS--aa  sseemmnnaatt  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannţţaarree  ppeennttrruu  
pprrooiieeccttuull  „„SSiisstteemm  IInntteeggrraatt  ddee  MMaannaaggeemmeenntt    

aall  DDeeşşeeuurriilloorr  SSoolliiddee  îînn  jjuuddeeţţuull  CCăăllăărraaşşii””  
  

În data de 28 aprilie, la sediul Ministerului Me-
diului şi Pădurilor, a fost semnat contractul de finan-
ţare pentru proiectul „Sistem Integrat de Management 
al Deşeurilor Solide în judeţul Călăraşi”. Documentele 
au fost parafate de ministrul mediului şi pădurilor, Las-
zlo Borbely, de preşedintele Consiliului Judeţean Că-
lăraşi, Răducu George Filipescu, şi de Diana Culcer, 
director Organism Intermediar POS Mediu Bucureşti 
pentru Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov. Din delegaţia de 
la Călăraşi au mai făcut parte Gabriela Aldea, director  

 
Direcţia Managementul Proiectelor, şi Mihai Poteacă, 
coordonator Unitatea de Implementare a Proiectului. 
Valoarea totală de proiectului este de 140.729.770 de 
lei, iar perioada de implementare este de 50 de luni 
de la data semnării contractului de finanţare. 

Obiectivul proiectului vizează rezolvarea pro-
blemelor de gestionare a deşeurilor pe raza judeţului 
şi respectarea legislaţiei naţionale privind deşeurile, 
prin implementarea unui sistem integrat de manage-
ment al deşeurilor solide în Călăraşi.   (Octavian Câju) 
                        

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aarreennaammeeddiiaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ooppttiioonn==ccoomm__ccoonntteenntt&&vviieeww==aarrttiiccllee  
&&iidd==33337744::--ss--aa--sseemmnnaatt--ccoonnttrraaccttuull--ddee--ffiinnaannaarree--ppeennttrruu--pprrooiieeccttuull--ssiisstteemm--iinntteeggrraatt--  

  

◊◊    
  
  

RReeaabbiilliittaarreeaa  şşii  mmooddeerrnniizzaarreeaa    
ddrruummuurriilloorr  îînn  TTâârrggoovviişşttee  

  

Vineri a fost depusă, la Ministerul Transpor-
turilor, hotărârea de Consiliu local, prin care municipiul 
Târgovişte urmează să beneficieze de finanţare 100% 
de la Ministerul Dezvoltării şi Turismului, prin progra-
mul „Reabilitarea şi modernizarea a 10.000 km de 
drumuri de interes judeţean şi interes local”. „Cele trei 
zone ale municipiului Târgovişte vor avea asfalt 100%. 
Este vorba despre Cartierul Priseaca - 6,58 km, valoa-
re 104 miliarde de lei vechi; Cartierul Prepeleac - 2,9 
km, valoare 46 miliarde de lei vechi; Cartierul Romlux 
- 1,605, valoare 23 miliarde de lei vechi. Guvernul, prin 
MDRT, alocă municipiului Târgovişte 170 de miliarde 
de lei vechi pentru a reface infrastructura în zone şi 
cartiere care până acum au fost departe de standar-
dele unui oraş. Mă bucur foarte mult că suntem prima 
administraţie, după 50 de ani, care reuşeşte să asfal-
teze aceste trei zone”, a declarat primarul municipiului 
Târgovişte, domnul Gabriel Boriga.      (E. A. Oprescu) 

  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..zziiaarrddaammbboovviittaa..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ccaatteeggoorryyiidd==99&&pp22__aarrttiicclleeiidd==2288995500        

  

            ◊◊        
  
  

UUnn  ssttaaddiioonn  ddee  1111..000000  ddee  llooccuurrii    
aarr  ppuutteeaa  ffii  ccoonnssttrruuiitt  îînn  GGiiuurrggiiuu  

  

Consiliul Local Municipal Giurgiu a aprobat în 
data de 28 aprilie vânzarea, prin licitaţie publică cu 
strigare, a unui teren proprietate privată a municipiului 
în suprafaţă de aproape 30 ha, în vederea construirii 
unui stadion la standardele FIFA şi UEFA, de mini-
mum 11.000 de locuri. Valoarea de piaţă a terenului a 
fost stabilită la 1,57 de euro/mp, ceea ce înseamnă o 
valoare totală de 455.450 de euro. 

Investitorul care a solicitat cumpărarea terenu-
lui în vederea construirii stadionului a susţinut că ar pu-
tea să realizeze această investiţie în maximum 24 de 
luni şi că a început şi demersurile necesare transfe-

ŞŞŞTTTIIIRRRIII   DDDIIINNN   JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEE   
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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rului echipei de fotbal FC Astra Ploieşti în Giurgiu, ceea 
ce va contribui substanţial la imaginea sportivă a mu-
nicipiului, alături de construirea unui stadion la stan-
darde internaţionale. 
 
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3366111100  
  

◊◊  
  

  
      FFeetteeşşttiiuull  vvaa  aavveeaa  ppoorrtt  ttuurriissttiicc  

ppeennttrruu  aammbbaarrccaaţţiiuunnii  ddee  mmiiccii  ddiimmeennssiiuunnii  
 

 Un port turistic pentru ambarcaţiuni de agre-
ment va fi realizat, în viitorul a-
propiat, la Feteşti, proiectul ad-
ministraţiei locale fiind declarat 
eligibil. Potrivit primelor schiţe, por-
tul se va întinde pe o suprafaţă 
de un hectar, va avea deschide-

re la braţul Borcea şi va fi destinat ambarcaţiunilor de 
mici dimensiuni. Odată cu amenajarea portului, autori-
tăţile locale speră ca municipiul să aibă avantaje eco-
nomice şi turistice, cum ar fi investiţii masive în con-
struirea unor hoteluri, moteluri, restaurante, cafenele, 
înfiinţarea de firme de turism, societăţi pentru închirieri 
de maşini, deschiderea unei şcoli de navigat şi chiar 
showroom-uri pentru vânzarea de ambarcaţiuni. 

Primarul municipiului Feteşti, Gheorghe Catri-
noiu, iniţiatorul acestui proiect, a declarat la începutul 
săptămânii trecute că nu are, deocamdată, o valoare 
estimativă a investiţiei, studiul de fezabilitate urmând 
a fi întocmit în curând. 

„Este un lucru bun că proiectul a fost declarat 
eligibil şi că avem ca partener Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. Din punct de vedere eco-
nomic şi turistic trebuie să ne dezvoltăm cât mai re-
pede şi să atragem cât mai mulţi investitori. Este pă-
cat că un număr mare de turişti, în drumul lor spre 
mare, trec pe lângă Feteşti fără să vină la noi în 
municipiu. Încercăm să atragem cât mai mulţi turişti şi 
oameni de afaceri şi sunt convins că portul este un 
proiect foarte atractiv, o adevărată provocare pentru 
oamenii de business din România”, a declarat edilul 
Feteştiului.  

             
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddmmiinniissttrraattiiee..rroo//aarrttiiccooll..pphhpp??iidd==3366009900  

  

◊◊  
  

  
  

IIttaalliieenniiii  vvoorr  îînnffiiiinnţţaa  uunn  cceennttrruu  rreeggiioonnaall  
aaggrrooaalliimmeennttaarr  îînn  PPrraahhoovvaa  

  

Sâmbătă, preşedintele CJ Prahova, domnul 
Mircea Cosma, a primit o delegaţie formată din zece 
oameni de afaceri italieni, care doresc să investească 
în domeniul agroalimentar şi în cel de producere a 
energiei verzi.  

După cum a declarat un reprezentant al dele-
gaţiei din Italia, scopul deplasării pleacă de la rădăcinile 

comune pe care cele două popoare le au, precum şi 
de la activităţile diplomatice intense care permit din ce 
în ce mai mult strângerea acestor raporturi de natură 
economică.  

Preşedintele 
Mircea Cosma, a de-
clarat: „Al treilea val i-
talian după EuroPra-
hova - Roma are ca 
scop o colaborare în 
trei direcţii. O primă di-
recţie este aceea de a 
reuşi împreună să în-
fiinţăm un centru agroalimentar de preluare, valori-
ficare şi punere la dispoziţia consumatorilor a produc-
ţiei agricole din judeţele Prahova, Ilfov şi Ialomiţa. A 
doua este de a vedea capacitatea în aceste trei judeţe 
pentru culturile de rapiţă şi plante oleaginoase pentru 
producerea bioenergiei, iar o a treia direcţie este de a 
amplasa împreună un parc fotovoltaic de 10 MW, care 
să asigure energia necesară dezvoltării centrului de 
preluare, sortare şi valorificare a legumelor din bazinul 
râului Ialomiţa”.                                     (Violeta Stoica) 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullpprraahhoovvaa..rroo//ssttiirrii//eeccoonnoommiiee//9900444477//iittaalliieenniiii--
vvoorr--iinnffiiiinnttaa--uunn--cceennttrruu--rreeggiioonnaall--aaggrrooaalliimmeennttaarr--iinn--pprraahhoovvaa 

  

◊◊  
  

  
SSee  îînnffiiiinnţţeeaazzăă  SSMMUURRDD  îînn  TTeelleeoorrmmaann!!  

 

Ministrul secretar de 
stat Raed Arafat vrea să în-
fiinţeze SMURD la Teleorman şi 
a anunţat că va trimite în judeţ 
cinci ambulanţe de tip B. Ser-
viciul va fi în subordinea ISU 
Teleorman, care deja a pregătit 
46 de subofiţeri, care să lucreze pe aceste ambulanţe.  
În ţară mai sunt şase judeţe ce nu au serviciu mobil 
de urgenţă, reanimare şi descarcerare, printre care se 
numără şi Teleormanul. Numai că, în urmă cu câteva 
săptămâni, ministrul secretar de stat Raed Arafat a 
anunţat că, până la sfârşitul acestui an, judeţul va 
avea SMURD, care va fi în subordinea Inspectora-
tului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al Te-
leormanului. Se preconizează că vor fi aduse cinci 
ambulanţe de la Ministerul Sănătăţii şi, totodată, prin 
proiectul derulat cu fonduri europene de către Con-
siliul judeţean, se vor mai primi alte cinci ambulanţe. 
Serviciul va putea fi operaţional imediat ce se vor 
primi ambulanţele de la minister. SMURD-ul va prelua 
atribuţiiile actualul SIAMUD, cu precizarea că specia-
liştii de pe aceste ambulanţe vor acorda şi primul 
ajutor şi vor avea posibilitatea să transporte bolnavii la 
unitatea de primire urgenţe.                  (Cristina Ciulei)  

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//AAlleexxaannddrriiaa--
__SSee__iinnffiiiinntteeaazzaa__SSMMUURRDD__iinn__TTeelleeoorrmmaann__00__447711555522991177..hhttmmll  

  

JJuuddeeţţuull  IIAALLOOMMIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  PPRRAAHHOOVVAA    

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

 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

SSeerr vviicc iiuu ll CCoommuunn iiccaarree 
  

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
 Cristina RADU 
Diana NEAGU   

Alexandra GHERASIM  
Liviu Georgian OLTENACU  

Marinică FOLOGEA  
Mădălina CILIBEANU 
Aurelian MOROIANU 

Alexandru VOINESCU 
 

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

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro 
  

 
Editor: Serviciul Comunicare 

Data publicării: 2 mai 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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