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Sesiune de informare  
pentru beneficiarii Regio  

 
 

În perioada 9 – 17 noiembrie, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
organizat o nouă serie de evenimente dedica-
te beneficiarilor de fonduri Regio din Sud Mun-
tenia. Seminariile de informare s-au desfăşu-
rat la Ploieşti, în data de 9 noiembrie, la Pi-
teşti, în data de 10 noiembrie, şi la Alexan-
dria, în data 17 noiembrie.  

 

                     

 

                     

 
 
 

 

                     

 
La aceste întâlniri a participat un nu-

măr de peste 170 de reprezentanţi ai adminis-
traţiei publice locale şi ai mediului privat, be-
neficiari de fonduri nerambursabile Regio care 
implementează proiecte europene la nivelul 
celor două judeţe. 

 
Sesiunea de informare dedicată benefi-

ciarilor este finanţată prin Regio, Axa priori-
tară 6 „Asistenţă tehnică”, având ca scop di-
seminarea rezultatelor implementării Progra-
mului Operaţional Regional, precum şi de a fa-
cilita un schimb de experienţă între Orga-
nismul Intermediar şi beneficiarii de proiecte 
finanţate prin POR 2007 – 2013 pentru preve-
nirea şi constatarea neregulilor apărute în ob-
ținerea și utilizarea fondurilor europene și/ 
sau a fondurilor publice naționale (OUG nr. 
66/29 iunie 2011), precum şi pentru informa-
rea despre problemele întâlnite în derularea 
achiziţiilor publice. De asemenea au fost prezen-
tate detalii despre următoarea perioadă de 
programare 2014 – 2020. 
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Instruire despre implementarea  
proiectelor Regio 

 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a organizat miercuri, 9 noiem-
brie, un seminar de instruire dedicat benefi-
ciarilor de fonduri Regio. Reprezentanţii echi-
pelor de implementare a proiectelor Regio pen-
tru care s-a organizat această întâlnire de lu-
cru au primit asistenţă financiară în cadrul A-
xei prioritare 4 „Sprijinirea mediului de afa-
ceri regional şi local”, DMI 4.3 „Sprijinirea dez-
voltării microîntreprinderilor”. La acest eveni-
ment au fost prezenţi aproximativ 30 de re-
prezentanţi ai societăţilor beneficiare de pro-
iecte Regio, dintre care amintim: SC Industri-
al MB Plus SRL, SC Oftalmo Terapia Liz 2007 
SRL, SC Info Adriano SRL, SC Prima Gas Group 
SRL, SC Royalmed SRL, SC The First Swimming 
Pool SRL, SC Rosan Medical SRL, SC Med Cen-
ter Plus SRL, SC Proprint Company etc.. 

 

În cadrul seminarului, ce a fost organi-
zat la sediul ADR Sud Muntenia, echipele de 
implementare a proiectelor sus-menţionate au 
primit detalii utile de specialitate despre pro-
cesul de implementare a proiectelor şi despre 
etapele de derulare a activităţilor prevăzute 
în cererile de finanţare. De asemenea, bene-
ficiarii au fost informaţi despre documentele 
folosite în derularea contractelor (prefinan-
ţare, notificare privind depunerea cererii de 
prefinanţare/rambursare, termen de depune-
re, documente ce trebuie să însoţească cereri-
le de plată).  

Totodată, aceştia au fost instruiţi des-
pre modul în care trebuie ţinută evidenţa con-
tabilă distinctă folosind conturi analitice, despre 
 
 

 
despre Raportul de progres şi au primit detalii 
legate de vizita la faţa locului şi cum trebuie 
realizate pistele de audit. În ultima parte a 
întâlnirii de lucru s-au purtat discuţii despre 
activităţile de informare şi publicitate ce vor 
fi implementate în cadrul proiectelor, con-
form regulilor de identitate vizuală Regio.     
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Sesiune de informare destinată 
parlamentarilor din regiunea Sud Muntenia 

 

 

În data de 16 noiembrie, la Călăraşi, A-
genţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, în calitate de Organism Intermediar pen-
tru Programul Operaţional Regional 2007 - 
2013, a organizat Sesiunea de informare des-
tinată parlamentarilor din regiunea Sud Mun-
tenia. Evenimentul s-a desfăşurat începând cu 
ora 15:00 la sediul central al ADR Sud Munte-
nia din municipiul Călăraşi.  

Scopul organizării acestei întâlniri a 
fost de a prezenta parlamentarilor stadiul im-
plementării Programului Operaţional Regional 
în judeţele regiunii Sud Muntenia, precum şi a 
rezultatelor proiectelor finanţate cu asistenţă 
nerambursabilă europeană. În acelaşi context, 
întâlnirea a constituit un bun prilej pentru a 
a-borda tema privind procesul de planificare 
pentru următoarea perioadă de programare 
(2014 – 2020). „Viitorul Plan de Dezvoltare Re-
gională trebuie să fie rezultatul colaborării 
dintre Agenţie şi reprezentanţii tuturor insti-
tuţiilor şi organizaţiilor din regiunea Sud Mun-
tenia. Este vital ca acest document strategic 
să corespundă în mod realist nevoilor comuni-
tăţii locale şi regionale, deoarece acesta va sta 
la baza distribuirii fondurilor europene în pe-
rioada 2014 - 2020”, a declarat domnul Liviu 
Muşat, directorul ADR Sud Muntenia. 

 

                        
                       

 

                        
 

 
Sesiunea interactivă a antrenat partici-

panții într-o discuţie privind priorităţile de in-
vestiţii în regiunea Sud Muntenia şi corelarea 
nevoilor identificate cu obiectivele tematice 
atât de la nivel european, cât şi naţional. 
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 Evenimentul, la care au participat a-
proximativ 20 de parlamentari, a fost organi-
zat cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă teh-
nică”, finanţată din Regio, acesta având sco-
pul de a disemina rezultatele implementării 
Programului Operaţional Regional în Sud Mun-
tenia. 
 
 
 

III nnn fff ooo    EEE vvv eee nnn iii mmm eee nnn ttt eee    VVV iii iii ttt ooo aaa rrr eee    
 

Şedinţa Comitetului  
de Monitorizare al Programului  
Operaţional Regional 2007-2013  

– 22 – 23 noiembrie - 

 

În perioada 22 - 23 noiembrie, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va 
participa, în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 
2013, la Bucureşti, la şedinţa Comitetului de 
Monitorizare al Programului Operaţional Re-
gional 2007-2013.  

La această întâlnire, Autoritatea de Ma-
nagement pentru Programul Operaţional Regio-
nal va prezenta detaliat stadiul implementării 
POR, pe axe prioritare, domenii majore de in-
tervenţie şi regiuni de dezvoltare privind evo-
luţia derulării programului până la data de 31 
octombrie 2011. Reprezentanţii celor opt regi-
uni de dezvoltare vor avea posibilitatea să in-
tervină punctual la fiecare domeniu de inter-
venţie pentru a evidenţia proiectele de succes 
implementate la nivel regional, precum şi pro-
blemele întâmpinate şi măsurile luate în im-
plementarea Programului Operaţional Regional. 
 
 

  

 
 
Totodată se vor purta discuţii despre 

măsurile întreprinse pentru accelerarea im-
plementării Regio, dar şi despre gradul de ab-
sorbţie, previziuni financiare, precum şi deta-
lii privind realocările financiare pe domenii de 
intervenţie şi regiuni de dezvoltare. 
 
 

 
   

III nnn fff ooo    CCC ooo nnn ttt rrr aaa ccc ttt eee    RRR eee ggg iii ooo    
   

Municipiul Moreni primeşte finanţare 
nerambursabilă din Regio  

pentru dezvoltarea urbană 
 

 

În data de 11 noiembrie, în municipiul 
Moreni s-au semnat primele cereri de finan-
ţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dez-
voltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
Sub-domeniul „Centre urbane”.  

Beneficiarul finanţării nerambursabile 
din fonduri Regio este Unitatea administra-
tiv-teritorială municipiul Moreni, care pri-
meşte asistenţă financiară pentru trei proiec-
te: „Reabilitarea/modernizarea şi extinde-
rea spaţiilor publice urbane, străzi şi spa-
ţii verzi în municipiul Moreni”, „Creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în mu-
nicipiul Moreni prin achiziţionarea de echi-
pamente specifice şi amenajarea unui cen-
tru de supraveghere” şi „Reabilitare şi mo-
dernizare Centrul de Recuperare şi Reabi-
litare Persoane cu Handicap Ţuicani, mu-
nicipiul Moreni”.  
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Contractul de finanţare al proiectului 
„Reabilitarea/modernizarea şi extinderea 
spaţiilor publice urbane, străzi şi spaţii 
verzi în municipiul Moreni” are o valoare 
totală de 12.612.814,76 lei, din care: valoa-
rea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 
8.148.160,12 lei, valoarea eligibilă neram- 
 

 
 

bursabilă din bugetul naţional este de 
1.789.857,20 lei, iar cofinanţarea eligibilă a 
beneficiarului este de 202.816,68 lei. Durata 
de implementare a proiectului este de 12 de 
luni, interval de timp în care se vor executa 
lucrări de reabilitare, modernizare şi extin-
dere a infrastructurii rutiere, pietonale şi a 
spaţiilor verzi. Astfel, se vor reabilita şi mo-
derniza două străzi, trotuarele aferente şi po-
dul peste râul Cricovul Dulce. De asemenea, 
se vor amenaja şase treceri de pietoni pentru 
persoanele cu dizabilităţi, vor fi create piste 
pentru biciclişti şi se vor realiza lucrări de 
extindere a Parcului Central. 

 

Proiectul „Creşterea siguranţei şi pre-
venirea criminalităţii în municipiul Moreni 
prin achiziţionarea de echipamente speci-
fice şi amenajarea unui centru de suprave- 

ghere” are o valoare totală de 760.154,04 
lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabi-
lă din FEDR este 490.421,05 lei, valoarea eligi-
bilă nerambursabilă din bugetul naţional este 
de 107.727,83 lei, iar cofinanţarea eligibilă a 
beneficiarului este de 12.207,12 lei. Durata de 
implementare a proiectului este de 12 luni, 
iar obiectivul general vizează reducerea crimi-
nalităţii sociale şi creşterea siguranţei cetăţe-
nilor din municipiul Moreni, prin achiziţiona-
rea şi instalarea unui sistem de supraveghere. 

 

Cel de-al treilea contract de finanţare 
semnat are o valoare totală de 2.550.403,50 
lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă 
din FEDR este 1.651.225,48 lei, valoarea eligi-
bilă nerambursabilă din bugetul naţional este 
de 362.714,74 lei, iar cofinanţarea eligibilă a 
beneficiarului este de 41.100,82 lei.  

 
Proiectul „Reabilitare şi modernizare 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Per-
soane cu Handicap Ţuicani, municipiul Mo-
reni” are o durată de implementare de 19 
luni. Cu ajutorul fondurilor Regio se vor exe-
cuta lucrări de reabilitare a centrului, se vor 
reface finisajele exterioare şi interioare, se 
vor moderniza instalaţiile sanitare şi electrice 
şi, totodată, se vor achiziţiona echipamente 
specifice. 
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Fonduri Regio pentru modernizarea  
Complexului de Servicii Sociale Găeşti 

 
 

În data de 18 noiembrie, Direcţia Gene-
rală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Dâmboviţa, în calitate de beneficiar, a sem-
nat contractul de finanţare pentru proiectul 
„Modernizare spaţii existente şi extindere 
construcţie parter Centru social Găeşti”. 

 

Proiectul a primit finanţare din Regio, 
Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructu-
rii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi e-
chiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Va-
loarea totală a contractului este de 
3.626.026,96 lei, din care valoarea totală 
eligibilă este de 2.899.205 lei (finanţare 
FEDR: 2.464.324,25 lei; finanţare din bugetul 
naţional: 376.896,65 lei; cofinanţare eligibilă 
beneficiar: 57.984,10 lei).  

Proiectul vizează îmbunătăţirea cali-
tăţii infrastructurii pentru trei centre sociale 
din Complexul de Servicii Sociale Găeşti: Cen-
trul de plasament pentru copii cu dizabili-
tăţi, Centrul de primire în regim de urgenţă 
pentru copilul cu handicap sever şi Centrul 
de zi pentru copii cu dizabilităţi.  

Durata de implementare a proiectului 
este de 21 de luni, perioadă în care se vor re-
aliza lucrări de modernizare a spaţiilor de la 
parter şi etajul I din Complexul de Servicii 
Sociale Găeşti şi se vor asigura dotările nece-
sare pentru implementarea de noi activităţi 
de recreere, de educaţie, integrare/reinte-
grare socială (ergoterapie, cromoterapie şi me-
loterapie) în cadrul celor trei centre sociale 
aflate în complex. De asemenea, spaţiile de 
la parterul clădirii se vor extinde cu o sală de 

 
mese şi bucătărie, precum şi cu o spălătorie, 
o uscătorie şi o călcătorie.  

Pe lângă acest contract de finanţare 
semnat astăzi, Direcţia Generală de Asisten-
ţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 
mai implementează proiectul „Centrul multi-
funcțional de resurse şi servicii pentru a-
dulți cu handicap Dâmboviţa”, a cărui va-
loare totală este de 3.546.753,47 lei, din 
care asistenţa nerambursabilă FEDR este de 
2.814.275,8 lei. 

 

 
   

III nnn fff ooo    FFF iii nnn aaa nnn ţţţ ăăă rrr iii    EEE uuu rrr ooo ppp eee nnn eee    
   

Catalogul surselor de finanţare   
- noiembrie 2011 - 

 

 

Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, prin Direcţia Dezvoltare, editează perio-
dic un Catalog al surselor de finanţare neram-
bursabilă. Scopul editării acestei publicaţii este 
de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de 
fonduri nerambursabile din regiunea Sud Mun-
tenia care doresc să realizeze diferite investiţii. 
Astfel, în acest document sunt prezentate opor-
tunităţile de finanţare ale celor şapte programe 
operaţionale ce se derulează în prezent în Ro-
mânia, Programul Naţional pentru Dezvoltare 
Rurală 2007 – 2013 şi programele de cooperare 
transfrontalieră ce se implementează în zonele 
de graniţă ale ţării.  
 

Pentru oportunităţile de finanţare dispo-
nibile pentru luna noiembrie 2011, publicaţia poa-
te fi accesată pe site-ul Agenţiei, www.adrmun-
tenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente utile. 
 
 
 

Calendarul lansărilor  
de apeluri de proiecte în cadrul POS CCE  

 
  
ACIS a publicat calendarul orientativ 

actualizat la 31 octombrie 2011 al lansări-
lor de apeluri de proiecte în cadrul progra-
melor operaţionale finanţate din fondurile struc-
turale şi de coeziune. 

Conform acestuia, cele mai multe linii 
de finanţare a căror lansare este anunţată pen-
tru luna noiembrie fac parte din POS CCE. Ast-
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fel, în această lună sunt lansate apeluri pen-
tru următoarele operaţiuni din cadrul acestui 
program: 
 Op. 111 - Sprijin financiar în valoare de până 

la 1.075.000 de lei acordat pentru investiţii în 
întreprinderile mici şi mijlocii; 

 Op. 112 - Sprijin pentru implementarea stan-

dardelor; 
 Op. 131 - Dezvoltarea structurilor de sprijin al 

afacerilor (SSA) de interes naţional şi internaţio-
nal – poli de competitivitate; 
 Op. 132 - Sprijin pentru consultanţă acordat 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 
 Op. 332 - Suport pentru dezvoltarea siste-

melor de comerţ electronic şi a altor soluţii elec-
tronice pentru afaceri; 
 Op. 431 - Sprijinirea investiţiilor pentru in-

terconectarea reţelelor naţionale de transport al 
energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele 
europene. 
 

Mai multe detalii găsiţi pe website-ul 
www.fonduri-ue.ro.  

 
 

 

Noi reglementări pentru creşterea 
absorbţiei fondurilor europene  

 
  
Taxa pe valoarea adăugată aferentă pro-

iectelor finanţate din fonduri structurale şi de 
coeziune va deveni cheltuială eligibilă şi va fi 
suportată din fonduri comunitare. Reglemen-
tările se vor aplica pentru contractele încheia-
te începând cu 1 ianuarie 2012. 
     Executivul a modificat şi completat Hotă-
rârea Guvernului nr. 759/2007, privind regu-
lile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 
operaţionale. 
    „Hotărârea are în vedere două obiective: 
pe de-o parte, creşterea gradului de absorb-
ţie a fondurilor comunitare, prin faptul că 
TVA devine eligibilă, deci poate fi suportată 
din fondurile comunitare. Pe de altă parte 
are un efect pozitiv asupra beneficiarilor, 
care astfel vor putea să-şi deducă această 
cheltuială, ce va fi suportată din fonduri UE”, 
a afirmat ministrul afacerilor europene, Leo-
nard Orban. 

Ministrul afacerilor europene a precizat 
că noile prevederi vor intra în vigoare înce-
pând cu 1 ianuarie 2012. În termen de 30 de 

zile de la publicarea în Monitorul Oficial a a-
cestei hotărâri vor fi emise instrucţiuni de apli-
care la nivelul autorităţilor de management. 
 

Detalii despre acest subiect puteţi citi 
accesând următorul link: http://www.bursa.ro/ 
fonduri-europene/noi-reglementari-pentru-cresterea-
absorbtiei-fondurilor-europene-148137&articol=14 
8137.html. 

 
 

   

Lansarea negocierilor privind programele 
de asistenţă nerambursabilă destinate 

României 2009 – 2014 
 

 
 

Lansarea negocierilor privind programe-
le de asistenţă nerambursabilă destinate Ro-
mâniei aferente Spaţiului Economic European 
pentru perioada 2009 - 2014 a avut loc în data 
de 9 noiembrie la sediul Ministerului Afaceri-
lor Europene. 

 

 
Reuniunea s-a axat pe calendarul trata-

tivelor pentru stabilirea domeniilor ce urmea-
ză a fi finanţate prin programele de asistenţă 
nerambursabilă aferente Spaţiului Economic 
European pentru perioada 2009 - 2014. Toto-
dată, a fost abordată şi tema alocărilor finan-
ciare pentru fiecare dintre domeniile vizate. 
Negocierile urmează să se finalizeze prin sem-
narea a două memorandumuri de înţelegere în 
prima parte a anului 2012. 

 
„Suntem pregătiţi să încheiem procesul 

de negociere cât mai curând, astfel încât im-
plementarea efectivă a celor două acorduri să 
poată începe în cursul semestrului I al anului 
viitor. Bazându-ne pe utilizarea fondurilor ne-
rambursabile acordate de SEE în perioada 
2009 - 2014, avem motive întemeiate să fa-
cem tot ceea ce este necesar pentru ca şi asis-
tenţa pentru intervalul 2009 - 2014, care este 
semnificativ mai mare, să poată ajunge cât 
mai repede la beneficiarii români”, a declarat 
ministrul Leonard Orban în timpul întrevederii. 
           

Pentru mai multe detalii accesaţi link-ul: 
http://www.esimplu.ro/stiri/5415-lansarea-nego-
cierilor-privind-programele-de-asistenta-nerambur-
sabila-destinate-romaniei-2009-2014. 
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SITUAŢIA PROIECTELOR  DEPUSE ÎN CADRUL REG IO 
 

–   18 NOIEMBRIE 2011 –  
 
 

 
 
 

Până în data de 18 noiembrie 2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 876 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 284 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 1.995.360.072,17 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 12 cereri de finanţare, din care: trei cereri se află in etapa 
de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, o cerere se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, trei cereri se află în 
precontractare, două cereri de finanţare au fost restrase şi trei contracte au fost semnate.  
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 61,45 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 

 

2 Reabilitarea/Modernizarea şi echiparea specifică a 
Centrului de primire în regim de urgenţă 
„Cireșarii” Ploieşti 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Municipiul 

Ploieşti 

8.684.387,97 6.768.453,68 

3 
Realizarea parcului municipal Ploieşti Vest, 
inclusiv a căilor de acces şi a reţelelor edilitare 
specifice - Parc Municipal Ploieşti Vest 

Municipiul 
Ploieşti 

93.684.950,15 70.739.838,97 

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, trei contracte de finanţare au fost semnate, unul este 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 

3 Modernizare Pod Argeş 
UAT Municipiul 
Piteşti 

12.675.130,55 8.878.668,92 

TOTAL  - lei - 56.769.130,36 30.220.921,78 
 
 

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, trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în precontractare (9 cereri de finanţare), şase Planuri Integrate de 
Dezvoltare Urbană (16 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 

12 
Modernizarea străzii I.C. Brătianu din oraşul Mioveni, prin crearea 
a 2 benzi suplimentare 

Oraşul Mioveni 6.445.880,40 5.103.830,2 

13 
Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru 
creşterea siguranţei cetăţenilor din oraşul Mioveni 

Oraşul Mioveni 2.937.935,89 3.946.753,43 

14 
Reabilitarea/modernizarea şi extinderea spaţiilor publice urbane, 
străzi şi spaţii verzi în municipiul Moreni 

UAT Municipiul 
Moreni 

12.612.814,76 9.938.017,32 

15 
Reabilitare şi modernizare „Centrul de recuperare şi reabilitare 
persoane cu handicap Tuicani”, municipiul Moreni 

Parteneriatul UAT 
Municipiul Moreni şi  

UAT Jud. 
Dâmboviţa 

2.550.403,50 2.013.940,22 

16 
Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul 
Moreni prin achiziţionarea de echipamente specifice şi 
amenajarea unui centru de supraveghere 

UAT Municipiul 
Moreni 760.154,04 598.148,88 

TOTAL  - lei - 292.624.646,95 226.183.686,66 
 
 
 
 

AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 122,26 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 s-au semnat 18 
contracte de finanţare, iar nouă proiecte se află în rezervă. 
 
 

**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..  

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 Jud. Prahova şi 

UAT Jud. 
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 

18 Modernizarea şi reabilitarea reţelei de străzi urbane în oraşul Topoloveni Oraşul Topoloveni 33.779.554,91 23.703.998,33 

TOTAL  - lei - 922.364.114,13 
 
 
 

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 35,70 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 

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: 15 contracte au fost semnate, şapte proiecte au fost retrase de aplicanţi, 
11 au fost respinse, şapte proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 11 proiecte se află în 
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etapa precontractuală, nouă proiecte se află în rezervă, 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 UAT 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 

5 
Schimbare destinaţie din cazarmă în cămin de bătrâni, 
recompartimentare interioară 

Parteneriatul UAT 
Municipiul Ploieşti şi 
Fundaţia pentru Copii 

„Sfântul Sava” 

3.624.455,04 2.524.195,8 

6 
Modernizare reţele utilităţi, facilităţi de acces şi dotări 
cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de 
servicii din CIAPAH Mislea, jud. Prahova 

CIAPAH Mislea, com. 
Scorţeni, sat Mislea, Prahova 

3.555.415,81 2.423.799,99 

7 Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de 
Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu 

Parteneriatul dintre UAT Giurgiu 
şi Centrul de Asistenţă 

Medico-Socială Mogoşeşti 
3.647.313,44 2.831.802,12 

8 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Cantinei sociale 
din Oraşul Mioveni şi a Centrului de sprijin la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice, Mioveni, judeţul Argeş 

Parteneriatul dintre UAT 
Mioveni şi Fundaţia 
Consorţiul pentru 

Dezvoltare Locală Mioveni 

1.739.283,16 1.332.494,24 

9 
Lucrări de modernizare, reţele utilităţi, facilităţi acces şi 
dotări la C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi, judeţul Prahova 

CITOPAH Urlaţi 3.617.331,28 2.783.353,86 

10 
Centrul multifuncţional de resurse şi servicii pentru 
adulţi cu handicap Dâmboviţa 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Dâmboviţa 

3.546.753,47 2.814.275,8 

11 
Reabilitare şi extindere Complex de Servicii Sociale 
Giurgiu 

UAT Judeţul Giurgiu Giurgiu 3.639.292,49 2.709.579,29 

12 
Extindere, reabilitare termică şi dotare „Centru îngrijire 
şi asistenţă”, Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa 
3.446.360,00 2.681.051,66 

13 
Înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuro-
Psihică pentru Adulţi Movila 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa 
3.710.023,60 2.868.546,24 

14 
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de 
Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu 

Consiliul Judeţean Giurgiu 3.653.824,80 2.807.968,52 

15 
Modernizare spaţii existente şi extindere construcţie 
parter „Centru Social Găeşti” 

DGASPC Dâmboviţa 3.626.026,96 2.841.220,90 

TOTAL  - lei - 45.176.016,33 36.278.726,01 
 
 
 
 

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 
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Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare regională 39,73 mil. euro. 
 

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 33 de contracte de finanţare sunt semnate, 62 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 

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 
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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, com. Bârla, jud. 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 

33 Reabilitare Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” Municipiul Câmpulung 3.681.668,59 2.673.168,09 

TOTAL  - lei - 216.437.650,36 165.861.629,15 

 
 

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 37,11 milioane de euro  
 

S-au depus 22 de proiecte, trei proiecte au fost retrase de către aplicant, patru proiecte au fost respinse, opt contracte de 
finanţare au fost semnate, un proiect se află în etapa conformităţii administrative şi eligibilităţii, cinci proiecte se află în etapa 
precontractuală, iar un proiect se află în rezervă. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 56,38 
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 

 

3 Centru de dezvoltare a afacerilor 
SC SANVA CONSTRUCT 
SRL mun. Alexandria 

4.964.564,33 2.634.702,59 

4 
Structură de sprijinire a afacerilor municipiului 
Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, 
judeţul Giurgiu/municipiul Giurgiu 

S.C. Omega Impex 
S.R.L. Giurgiu 

13.832.060,75 7.382.678,04 

5 Dezvoltare Centru de afaceri „Hamilton” 
S.C. OCH LOGISTIC AG 

S.R.L. 
39.856.622,30 21.274.427,01 

6 
Înfiinţare centru de afaceri în municipiul 
Piteşti, judeţul Argeş 

S.C. FAST FINANCE 
FINDER S.R.L. 

78.688.793,24 40.837.618,51 

7 
Centrul de Sanatate, recuperare, intretinere si 
birouri S+D+P+2E 

S.C. ADM INSTAL 
TEHNOLOGY S.R.L. 

5.663.178,03 3.151.508,08 

8 Business Center, Pitesti, Arges 
S.C. IMOBILIAR 

DEVELOPMENT TRADING 
S.R.L. 

12.884.207,48 7.074.806,20 

TOTAL  - lei - 221.670.524,62 108.735.602,06 
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Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi  
 

NICIUN PROIECT DEPUS. 
 

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie se suspendată începând cu data de 25.08.2011, ora 12:00, fondurile 
fiind realocate. 
 
 

Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 52,53 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..    
  

  

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 466 de proiecte, din care: 57 de proiecte au fost respinse, 
iar 15 de proiecte au fost retrase de aplicanţi şi 14 aplicanţi au renunţat la semnarea contractelor. În momentul de faţă au fost 
semnate 146 de contracte de finanţare, 110 proiecte se află în etapa de contractare, 49 de proiecte se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, 75 de proiecte au fost admise pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară, cu o valoare totală 
a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 64,62 milioane de euro. 

 
 

*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.  
 
 

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                    Buget              (lei) 

Nr. 

crt. 
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 

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 
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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 

18 
Dezvoltarea şi consolidarea societăţii SC FIX 
TOUR SRL prin modernizarea activităţilor din 
domeniul turismului  

SC FIX TOUR SRL 189.227,77 152.603,04 

19 
Modernizarea şi diversificarea producţiei în 
domeniul reciclării DEEE 

SC GREEN TRONICS SRL 1.463.200,00 840.000,00 

20 
Extindere portofoliu de servicii şi activităţi 
suport pentru implementare birou digital 

SC SINERGY SRL 715.356,00 576.900,00 

21 
Extinderea activităţii SC J.B.E. MANAGEMENT 
CONSULTANCY AND INVEST SRL 

SC J.B.E. MANAGEMENT 
CONSULTANCY AND INVEST SRL 

1.128.665,39 858.000,00 

22 
Creşterea competitivităţii economice a SC 
BRIHAMED SRL prin achiziţia de aparatură 
performantă 

SC BRIHAMED SRL 329.469,86 265.701,50 

23 

Armonizarea cu standardele Uniunii Europene 
a serviciilor de radiologie dentară prin 
creşterea competitivităţii, introducerea de 
servicii noi şi retehnologizare 

SC AS. F. Trandafirescu SRL 329.840,00 266.000,00 

24 Producţie sisteme de compartimentare SC MAUSMANN CONSULTING SRL 1.057.100,00 852.500,00 

25 
Diversificarea activităţii societăţii SC CARTEL 
SRL, prin demararea activităţilor de producţie 

SC CARTEL SRL 1.189.292,97 858.000,00 

26 
Modernizarea firmei  SC EUROTEHNIC 
INDUSTRIES SRL, prin achiziţia de utilaje şi 
echipamente tehnologice noi 

SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL 1.111.201,67 858.000,00 

27 
Adaptarea serviciilor turistice la tendinţele 
pieţei actuale 

SC GROUP G4 PROMOTION SRL 149.773,91 116.492,67 

28 

Modernizarea, extinderea şi dezvoltarea 
sustenabilă a firmei LAST TIME STUDIO S.R.L. 
prin achiziţionarea de echipamente şi 
programe informatice necesare realizării 
activităţii de post-producţie cinematografică, 
video şi de televiziune 

SC LAST TIME STUDIO SRL 613.676,00 489.400,00 

29 
Diversificarea activitatii S.C. BALNICANI 
TRAVEL S.R.L. prin infiintarea unui 
cinematograf 

S.C. BALNICANI TRAVEL S.R.L. 1.057.819,20 757.219,71 

30 Dotare spaţiu întreţinere corporală S.C. BYAMAX GROUP S.R.L. 1.055.752,12 827.468,00 

31 
Achiziţie echipamente pentru întreţinere şi 
reparaţii autovehicule 

SC AMRO AUTO SRL 486.835,16 342.835,00 

32 
Investiţii în lansarea unui nou produs tip data 
center pentru dezvoltarea microîntreprinderii 
din mediul urban Club Info SRL 

SC CLUB INFO SRL 1.057.727,03 853.005,67 

33 
Creşterea competitivităţii pentru activitatea de 
producţie confecţii metalice prin tehnologii noi 

SC ELCRIS SRL 1.526.097,95 858.000,00 

34 
Modernizarea editurii „Gimnasium” pentru 
creşterea accesului la o carte de calitate 

SC GIMNASIUM SRL 792.124,40 634.010,00 

35 Înfiinţare service auto Bolintin-Vale, Giurgiu S.C. AUTO SMART S.R.L. 1.625.474,17 858.000,00 

36 
Achizitie echipamente necesare desfasurarii 
activitatii de colectare si epurare ape uzate 

S.C. GOPIN COM S.R.L. 733.539,76 591.564,32 

37 Modernizare cabinet medical S.C. PULMO SANA S.R.L. 709.652,00 544.700,00 

38 

Investiţiile permanente în echipamente 
moderne la Centrul Medical Prolife S.R.L. - 
cheia oferirii de servicii stomatologice la 
standarde europene 

S.C. CENTRUL MEDICAL PROLIFE 
S.R.L. 

961.818,40 775.660,00 

39 Partener pentru siguranţa la drum S.C. ENGINE BODY S.R.L. 1.198.596,15 858.000,00 

40 
Creşterea competitivităţii SC Prepelita S.R.L. 
prin achiziţionarea de noi utilaje performante 

S.C. PREPELITA S.R.L. 1.155.357,00 858.000,00 

41 
Îmbunătăţirea calitatii serivicilor de asistenţă 
stomatologică furnizate de S.C. IULIADENT 
STOMATOLOGIE S.R.L. 

S.C. IULIADENT STOMATOLOGIE 
S.R.L. 

150.358,68 114.373,00 

42 
Linie tehnologică de fabricaţie piese din 
material plastic prin injecţie 

S.C. THUGS S.R.L. 1.139.635,68 746.957,04 

43 Beton de calitate pentru construcţii durabile S.C. RETON S.R.L. 1.205.913,90 858.000,00 

44 
Achiziţie echipamente pentru SC GAMA 
CORPORATION S.R.L.  

S.C. GAMA CORPORATION S.R.L. 1.156.829,78 840.600,26 
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45 
Dotarea şi echiparea cabinetului stomatologic 
medical Dental Blue 

S.C. MEDICAL DENTAL BLUE 
S.R.L. 

1.048.561,74 845.614,31 

46 
Modernizare cabinet stomatologic şi 
diversificare de activitate în domeniul medical 
– ANDODENT S.R.L. 

S.C ANDODENT S.R.L. 341.998,41 230.662,17 

47 
Dezvoltarea şi modernizarea activităţii de 
service auto prin achiziţionarea de 
echipamente performante 

S.C. BEBEUS S.R.L. 1.130.969,45 751.607,06 

48 
Dezvoltarea activităţii SC EVOLLO S.R.L. prin 
achiziţia de noi echipamente şi tehnologii şi 
crearea de locuri de muncă 

S.C. EVOLLO S.R.L. 528.846,65 426.489,24 

49 
Modernizarea şi retehnologizarea activităţii de 
construcţii 

S.C.HIDRO OLT S.R.L. 844.474,72 681.028,00 

50 
Investiţie în echipamente de producţie audio-
video 

S.C. PROTON PRODUCTION 
S.R.L. 

664.534,60 535.915,00 

51 
Diversificarea producţiei în cadrul S.C. 
ROOTSOFT SOLUTIONS S.R.L. prin achiziţie 
linie de fabricat ambalaje din carton 

S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS 
S.R.L. 

1.117.321,53 858.000,00 

52 
Achiziţie de utilaje pentru activitatea de 
reciclare deşeuri 

S.C. INDECO GRUP S.R.L. 1.478.647,12 837.591,79 

53 
Dezvoltarea activităţii desfăşurate de către 
S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L., 
prin achiziţionarea de echipamente 

S.C. BROADCAST MEDIA 
ENTERPRISES S.R.L. 

972.308,25 784.119,55 

54 
Modernizare şi extindere cabinet stomatologic 
- SC CHARMADENTAL Enăchescu SNC 

S.C. CHARMADENTAL 
ENĂCHESCU S.N.C. 

171.589,90 136.048,13 

55 
Construirea şi dotarea unui service pentru roţi 
competitiv de autoturisme şi autoutilitare 

S.C. AUTO LENIED A.N.M S.R.L. 
Câmpulung Muscel 

1.057.755,96 770.884,00 

56 Dotare laborator tehnică dentară S.C. ARTES-DENT S.R.L. 976.094,32 787.172,84 

57 

Dezvoltarea activităţii microîntreprinderii 
EUROZONE COM S.R.L. în domeniul reparaţiilor 
utilajelor pentru construcţii, agricultură, 
minerit şi logistică 

S.C. EURO ZONE COM S.R.L. 1.455.420,46 858.000,00 

58 
Dezvoltarea capacităţii de producţie şi 
execuţie lucrări 

S.C. EURO-AUDIT SERVICE  
S.R.L. 

1.090.673,56 858.000,00 

59 Dezvoltarea activităţii de construcţii S.C. ANIV TRADE S.R.L. 1.057.653,11 817.924,63 

60 
Achiziţie echipamente şi utilaje pentru lucrări 
de instalaţii sanitare şi de încalzire 

S.C. PLUS MOBILE S.R.L. 1.080.833,60 858.000,00 

61 

Dezvoltarea microîntreprinderii SC REAL 
EXPERT ADVERTISING SRL, prin achiziţia de 
echipamente performante pentru producţia de 
mobilier specializat pentru magazine 

S.C. REAL EXPERT ADVERTISING 
S.R.L. 

1.089.792,70 858.000,00 

62 

Creşterea competitivităţii microîntreprinderii 
S.C. AXDROM S.R.L. prin dezvoltarea activităţii 
principale în domeniul lucrărilor de construcţii 
a drumurilor 

S.C. AXDROM S.R.L. 1.153.372,66 858.000,00 

63 

Dezvoltarea microîntreprinderii RAV 
CONTRACTOR S.R.L., prin achiziţia de 
echipamente performante pentru producţia de 
mobilier specializat pentru magazine 

S.C. RAV CONTRACTOR S.R.L. 1.089.831,15 858.000,00 

64 Dotarea firmei cu echipamente performante S.C. PERLA PREPELIX S.R.L. 192.762,03 104.734,00 

65 
Dezvoltarea microîntreprinderii S.C. SINCO SP 
S.R.L., prin investiţii în pensiunea turistică 
ROSEMARIE 

S.C. SINCO SP S.R.L. 1.057.381,48 849.057,00 

66 Dotare cabinet stomatologie 
S.C. STOMATOLOGIE DR TANASE 

JEAN S.R.L. 
386.137,85 309.498,26 

67 
Modernizarea microintreprinderii SC ANTORA 
TRANS S.R.L. prin extinderea activitatilor de 
productie 

S.C. ANTORA TRANS S.R.L. 1.055.092,83 429.000,00 

68 
Dezvoltarea afacerii S.C. NEOS INVEST S.R.L. 
prin înfiinţarea unei capacităţi de producţie a 
mobilei 

S.C. NEOS INVEST S.R.L. 1.065.218,90 858.000,00 

69 

Diversificarea activităţii microîntreprinderii 
Bridge Europe Consulting S.R.L. în domeniul 
lucrărilor de pregătire a terenului pentru 
construcţii 

S.C. Bridge Europe Consulting 
S.R.L. 

973.445,14 785.036,40 

70 
 

Dezvoltarea SC DANI INTERNATIONAL S.R.L.  
prin achiziţia de utilaje performante 

S.C. DANI INTERNATIONAL S.R.L. 1.058.978,35 852.000,00 
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71 
Modernizarea activităţii la S.C. GENERAL 
INVEST S.R.L. prin achiziţia de utilaje 

S.C. General Invest S.R.L. 1.087.678,40 858.000,00 

72 Achiziţie utilaj la S.C. SMART TRADING S.R.L. S.C. SMART TRADING S.R.L. 1.218.078,81 853.080,00 

73 
Achizitie maşină de tipar pentru S.C. 
INFOALIMENT S.R.L. 

S.C. INFOALIMENT S.R.L. 1.158.312,03 853.080,00 

74 
Achiziţie echipamente pentru S.C. INDEXMEDIA 
S.R.L. 

S.C. INDEXMEDIA S.R.L. 1.030.396,67 762.688,80 

75 
Dezvoltarea activităţii de alimentaţie 
(catering) pentru evenimente în cadrul S.C. 
POWER FOREVER S.R.L. 

S.C. POWER FOREVER S.R.L. 1.052.079,24 845.831,00 

76 Achiziţie echipamente tipografice S.C. DESIGN MEDIA S.R.L. 1.058.746,72 852.828,00 

77 
Dezvoltare S.C. ROWEB MEDIA PRODUCTION 
S.R.L. prin edificarea unui punct de lucru şi 
dotarea cu echipamente de ultimă generaţie 

S.C. ROWEB MEDIA PRODUCTION 
S.R.L. 

1.084.398,19 851.960,67 

78 
Dezvoltarea durabilă a afacerii TERMOCENTER  
prin realizarea unui service auto modern, 
performant 

S.C. TERMOCENTER S.R.L. 263.057,87 212.143,44 

79 

Dezvoltarea S.C. ELITECOM S.R.L. prin 
achiziţionarea de echipamente şi utilaje 
performante în vederea realizării de 
construcţii şi lucrări de construcţii ale 
proiectelor utilitare pentru electricitate 

S.C. ELITECOM S.R.L. 1.112.379,20 846.880,00 

80 Centru IT- Service hardware şi software S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. 1.102.094,20 820.504,00 

81 
Tehnologii moderne în cadrul tipografiei 
ANTET-TIPOCOM 

S.C. ANTET-TIPOCOM S.R.L. 1.059.952,00 854.800,00 

82 Instalatorul european S.C. ALICSTAL HIDRO S.R.L. 539.488,72 435.071,55 

83 
Modernizarea activiăţtii S.C. 2D BARCODE 
SOLUTIONS S.R.L. in Pitesti 

S.C. 2D BARCODE SOLUTIONS 
S.R.L. 

1.063.162,36 853.080,00 

84 Înfiinţare centru medical ORTOGYN OANA S.C. ORTOGYN OANA S.R.L. 1.084.540,49 843.326,35 

85 
Achizitie de utilaje pentru SC Metalplast 
Prodinvest S.R.L. 

S.C. METALPLAST PRODINVEST 
S.R.L. 

1.221.544,05 853.075,73 

86 
Creşterea competitivităţii SC BRILLIANTIS 
GROUP 2003 S.R.L. prin achiziţia de 
echipamente tehnologice performante 

S.C. BRILLIANTIS GROUP 2003 
S.R.L. 

201.823,64 161.696,00 

87 
Dezvoltarea infrastructurii logistice prin 
achiziţionarea de utilaje destinate activităţii 
de construcţii 

S.C. CONSUL PRESTCOM TRANS 
S.R.L. 

1.074.009,72 853.000,00 

88 Dezvoltarea activităţilor de asistenţă medicală S.C. RYTMOMED S.R.L. 1.050.010,44 838.902,04 

89 Atelier de debitat buşteni şi prelucrat lemn S.C. FISCHER IMPEX S.R.L. 1.941.143,48 858.000,00 

90 
Dezvoltarea activităţii S.C. TOMEXIM PRO 
S.R.L. prin achiziţia de noi echipamente şi 
tehnologii şi crearea de locuri de muncă 

S.C. TOMEXIM PRO S.R.L. 523.493,28 422.172,00 

91 
Extindere service auto cu hală tinichigerie - 
vopsitorie 

S.C. PROFESIONAL SERVICE 
S.R.L. 

1.057.820,32 853.080,90 

92 
Construcţie hală de producţie şi achiziţie 
utilaje performante pentru producţie mobilier 

S.C. KOALA DESIGN S.R.L. 1.082.822,31 858.000,00 

93 Pensiunea Un băiat şi o fată S.C. ALEX&THEO PARTY S.R.L. 989.594,11 790.379,77 

94 Agrafa tipăreşte 
S.C. AGRAFA PRINT SERVICES 

S.R.L. 
1.047.772,01 836.000,00 

95 Dezvoltarea activităţilor de editare S.C. TGV MEDIA GRUP S.R.L. 1.057.764,48 841.811,12 

96 Dezvoltare linie de producţie PET-uri S.C. PIBIT S.R.L. 1.052.631,81 848.896,62 

97 
Achiziţionarea de echipamente specializate în 
vederea folosirii acestora pentru producţia de 
paleţi din lemn 

S.C. CONS EVAL PIT S.R.L. 1.115.173,24 836.000,00 

98 
Extindere şi modernizare complex sportiv şi de 
agrement în cadrul S.C. AGREMENT SPORT 
S.R.L. 

S.C. AGREMENT SPORT S.R.L. 967.476,52 733.063,00 

99 
Modernizarea clinicii stomatologice SC 
ARISDENT S.R.L. prin dotarea cu echipamente 
de inalta performanta 

S.C. ARISDENT S.R.L. 1.022.836,4 822.843,07 

100 Un zâmbet de invidiat 
S.C. IMPLANT & ESTHETIC 

CENTER S.R.L. 
1.081.010,44 836.000,00 

101 
Dezvoltarea sectorului productiv al S.C. 
EMILCRIST COM S.R.L. prin achiziţionarea de 
utilaje performante 

S.C. EMILCRIST COM S.R.L. 806.047,12 650.038,00 



 

 

www.adrmuntenia.ro                                                       18                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

 

102 

Dezvoltarea economică a S.C. DEKOFLEX GLASS 
DESIGN S.R.L. prin extinderea spaţiilor de 
producţie, precum şi prin achiziţionarea de 
echipamente tehnologice şi sisteme IT noi şi 
performante  

S.C. DEKOFLEX GLASS DESIGN 
S.R.L. 

1.120.488,81 836.000,00 

103 
Înfiinţare centru de fabricare a panourilor din 
plasă sudată în oraşul Căzăneşti, judeţul 
Ialomiţa 

S.C. DRAFFILI CONSTRUCT 2002 
S.R.L. 

1.094.274,87 836.000,00 

104 
Îmbunătăţirea serviciilor medicale pe Valea 
Teleajenului 

S.C. MEDICAL CENTER GAJMAN 
S.R.L. 

188.852,46 145.377,62 

105 
Producţie tocuri, pervaze şi elemente 
decorative pentru uşile de lemn 

S.C. SHAY-DOORS TRADING 
S.R.L. 

1.122.200,00 836.000,00 

106 
Achiziţie utilaje pentru S.C. GABEXPERT 
SERVICES S.R.L. 

S.C. GABEXPERT SERVICES 
S.R.L. 

459.248,63 346.887,06 

107 Construcţii la standarde europene S.C. ALROM INVEST S.R.L. 1.046.086,26 836.000,00 

108 
Amenajarea şi dotarea unei săli de fitness şi 
întreţinere corporală 

S.C. SILVO STAR SMAF  S.R.L. 1.092.743,78 826.618,59 

109 
Creare şi dezvoltare portal de socializare 
online 

S.C. ANAGRAMA S.R.L. 673.260,19 542.951,77 

110 
Diversificare activităţii prin achiziţia de utilaje 
pentru construcţii 

S.C. CAD-EX S.R.L. 791.986,00 637.569,97 

111 
Creşterea competitivităţii S.C. LAURITA S.R.L. 
prin achiziţionarea de noi utilaje performante 

S.C. LAURITA S.R.L. 1.050.131,20 836.000,00 

112 
Achiziţie de utilaje pentru S.C. ARCO IRIS 
CONSULTING S.R.L. 

S.C. ARCO IRIS CONSULTING 
S.R.L. 

1.104.358,56 836.000,00 

113 
PROIECT EUROCONST G.D.R. - Proiect achiziţie 
utilaje de construcţii 

S.C. PROIECT EUROCONST 
G.D.R. S.R.L. 

950.928,23 766.877,61 

114 
NEDCOMPANY - proiect achiziţie utilaje de 
construcţii 

S.C. NEDCOMPANY S.R.L. 1.041.344,06 836.000,00 

115 
Construire  şi dotare laborator de analize 
medicale 

S.C. ROYALMED S.R.L. 1.080.500,04 814.016,00 

116 
Dezvoltarea S.C. MED CENTER PULS S.R.L. prin 
dotarea cu echipamente medicale 

S.C. MED CENTER PULS S.R.L. 1.040.245,92 836.000,00 

117 
The first swimming pool S.R.L. Giurgiu: servicii 
competitive 

S.C. THE FIRST SWIMMING POOL 
S.R.L 

1.441.453,23 836.000,00 

118 
Modernizare şi dotare salon de întreținere 
corporală 

S.C. MEDIA COM S.R.L 1.050.081,60 806.840,00 

119 

Construire bloc operator chirurgie 
oftalmologică si achiziție echipament la S.C. 
OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 S.R.L. în Pitești, 
județ Argeş 

S.C. OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 
S.R.L 

981.687,93 774.111,05 

120 
Dezvoltarea activităţii microîntreprinderii 
LAKE PANORAMA S.R.L.  prin achiziţia unor 
echipamente performante 

S.C. LAKE PANORAMA S.R.L. 1.039.646,99 836.000,00 

121 

Crearea unui serviciu de administrare pagini 
web şi activităţi conexe, prin realizarea unei 
construcţii şi dotarea corespunzătoare a 
acesteia 

S.C. HAUSPLAN STUDIO S.R.L. 1.216.539,46 826.826,24 

122 Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă 
S.C. EUROPROJECT PARTNER 

COM S.R.L. 
1.126.453,20 836.000,00 

123 
Investiţie în echipamente pentru activitatea 
de servicii şi reparaţii sisteme de securitate 

S.C. BENEFIT SERVICII S.R.L. 1.039.792,08 427.221,00 

124 
Creşterea competitivităţii societăţii 
INDUSTRIAL MB PLUS S.R.L. prin investiţii în 
capacitatea de producţie 

S.C. INDUSTRIAL MB PLUS S.R.L. 919.366,29 741.424,43 

125 
Dezvoltarea clinicii ROSAN MEDICAL prin 
achiziţionarea de echipamente pentru servicii 
medicale de calitate 

S.C. ROSAN MEDICAL S.R.L. 944.446,25 761.650,20 

126 
Dezvoltarea activităţii microîntreprinderii 
NATURA RESORT S.R.L. prin achiziţia unor 
echipamente performante 

S.C. NATURA RESORT S.R.L. 1.043.595,48 836.000,00 

127 Achiziţie utilaje pentru construcţii S.C. NOELIA S.R.L. 1.037.753,52 836.000,00 

128 
Investiţii în echipamente de ultimă oră în 
vederea dezvoltării unei tipografii digitale în 
Ploieşti 

S.C. PROPRINT COMP S.R.L. 983.043,44 771.293,91 

129 
Creşterea competitivităţii economice a SC 
INFO ADRIANO S.R.L. prin achiziţie de utilaje 
performante 

SC INFO ADRIANO S.R.L. 1.001.895,20 803.580,00 

130 
Creşterea competitivităţii economice a 
microîntreprinderii MANDAE S.R.L. prin 
extinderea obiectului de activitate 

S.C. MANDAE S.R.L. 634.191,80 511.445,00 
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131 
Modernizarea S.C. RS CONSULTING S.R.L.  prin 
achiziţie de echipamente 

S.C. RS CONSULTING S.R.L. 1.050.118,30 836.000,00 

132 Dezvoltarea activităţii de recuperare de debite 
S.C. OUTSOURCE BUSINESS 

MANAGEMENT S.R.L. 
948.488,40 759.870,00 

133 
Aplicaţie online pentru generare şi 
administrare de hărţi interactive cu 
funcţionlităţi multiple 

S.C. TEKTODATA S.R.L. 1.033.539,95 833.499,96 

134 

Construire bloc operator chirurgie 
oftalmologică şi achiziţie echipament la SC 
OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 SRL în Piteşti 
judeţul Argeş 

SC OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 
SRL 

981.687,93 774.111,05 

135 
Achiziţie de echipamente la S.C. ELENA 
MODCOM S.R.L. 

S.C. ELENA MODCOM S.R.L. 1.057.224,00 836.000,00 

136 
Creşterea competitivităţii S.C. PRIMA GAS 
GROUP S.A.  pe piaţa construcţiilor prin 
achiziţionarea de utilaje specifice 

S.C. PRIMA GAS GROUP S.A. 1.057.224,00 836.000,00 

137 
Dezvoltare activitate servicii la S.C. Agro 
Proconsulting S.R.L. 

S.C. Agro Proconsulting S.R.L. 1.030.527,52 782.178,83 

138 
Armonizarea cu standardele Uniunii Europene 
şi creşterea competitivitatii serviciilor de 
radiologie prin retehnologizare 

S.C. AS. F. Trandafirescu S.R.L. 329.840,00 266.000,00 

139 Administrarea şi găzduirea paginilor web 
S.C. DIAMOND CONSULTING 

2000 S.R.L. 
1.048.131,24 845.267,14 

140 
Diversificarea gamei de produse şi creşterea 
competitivităţii economice pentru S.C. SOLID 
INVESTMENT GROUP S.R.L. 

S.C. SOLID INVESTMENT GROUP 
S.R.L. 

1.186.528,25 836.000,00 

141 
Achiziţie echipamente prelucrare deşeuri din 
materiale plastice 

S.C. UKY IMPEX S.R.L. 1.042.773,04 836.000,00 

142 
Dezvoltarea microîntreprinderii K-RISMA SOFT 
S.R.L. prin achiziţia unor echipamente 
performante 

S.C. K-RISMA SOFT S.R.L. 1.043.758,24 836.000,00 

143 
Atlas - creare secţie producţie repere din mase 
plastice 

S.C. ATLAS APLIANCE 
SOLUTIONS S.R.L. 

1.566.319,64 836.000,00 

144 Modernizare clinică stomatologică S.C. ELITECITYDENT S.R.L. 836.451,92 674.558,00 

145 
Creşterea competitivităţii firmei GLUSTER 
S.R.L. prin înfiinţarea unui centru de servicii 
de tipărire materiale publicitare 

S.C. GLUSTER S.R.L. 1.047.924,00 836.000,00 

146 Soluţii IT pentru eficientizarea activităţilor S.C. OPTIMA SOFTWARE S.R.L. 523.805,47 344.591,01 

TOTAL  - lei - 144.274.772,37 105.778.466,96 
  

CCoonnttrraacctt  ddee  ffiinnaannţţaarree  rreezziilliiaatt  

 
 
AXA PRIORITARĂ 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului  
 

Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 30,88 mil. euro.  
 
Au fost depuse 30 de proiecte, din care cinci au fost respinse, 10 contracte de finanţare au fost semnate, două 
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. 
  

  

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  

oorraa  1122::0000..  
  

  

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 

Consiliul Local al Oraşului 
Topoloveni 

4.570.758,76 3.536.642,83 
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5 

Consolidare - restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
Goleştii-Badii, oraş Topoloveni, jud. 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 

9 

Restaurare, consolidare, punere în valoare şi 
introducere în circuitul turistic al complexului 
arhitectural medieval al fostei mănăstiri Negoieşti - 
Şoldanu, judeţul Călăraşi  

Parohia Negoieşti 10.593.303,72 5.668.650,68 

10 
Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului 
Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de 
agrement Complex Parc Kretzulescu 

Municipiul Câmpulung 64.303.285,42 46.201.870,40 

TOTAL  - lei - 175.048.390,77 130.555.151,48 
 
 
 

Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă este 
de 35,64 mil. euro (două sesiuni de depunere de proiecte) 
 

**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, un solicitant a renunţat la proiect, 
cinci proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, patru se află în etapa precontractuală, un proiect 
a fost retras, unul se află în rezervă, iar pentru şapte 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. 
  

  

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

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 

7 
Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa - reabilitare 
şi modernizare drumuri de interes local în 
staţiunea turistică Pucioasa 

Oraşul Pucioasa 37.403.999,12 29.408.694,25 

TOTAL  - lei - 155.637.482,86 69.313.796,68 
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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: Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar, tel.: 0372/144.003, 
0372/144.004, e-mail: georgiana.florescu@mturism.ro, website: www.inforegio.ro. 
 
 
 

 
Explicaţie *Notă:  
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. 

 
 
 
 
 

AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa  eessttee  OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  ppeennttrruu  RReeggiioo  şşii  aarree  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  ddeelleeggaattee  ppeennttrruu  

iimmpplleemmeennttaarreeaa  aacceessttuuii  pprrooggrraamm..  MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  ppoossiibbiilliittăăţţiillee  ddee  ffiinnaannţţaarree  ddiinn  RReeggiioo  ppuutteeţţii  

oobbţţiinnee  ccoonnttaaccttâânndd  eexxppeerrţţiiii  SSeerrvviicciiuulluuii  CCoommuunniiccaarree::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  

00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo..rreeggiioo@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..  

mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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AA  îînncceeppuutt  iimmpplleemmeennttaarreeaa  aa  ttrreeii  pprrooiieeccttee  

eeuurrooppeennee  ccee  vviizzeeaazzăă  oorraaşşuull  MMiioovveennii    
  

În august, Primăria oraşului Mioveni a început 
implementarea a trei proiecte: „Modernizarea străzii I. 
C. Brătianu din oraşul Mioveni prin crearea a două benzi 
suplimentare”; „Implementarea unui sistem de supra-
veghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor 
din oraşul Mioveni” şi „Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea Cantinei Sociale din oraşul Mioveni şi a Cen-
trului de sprijin la domiciliu pentru persoanele vârstnice, 
Mioveni”.  

Proiectele vor fi finanţate din fonduri europene 
şi au fost selecţionate în cadrul Programului Operaţio-
nal Regional, fiind cofinanţate prin FEDR. 
             La Primăria Mioveni a avut loc o conferinţă de 
presă la care au participat reprezentanţi de la ADR 
Sud Muntenia, Biroul judeţean Argeş, Poliţia oraşului 
Mioveni, Poliţia Locală Mioveni şi Fundaţia „Consorţiu 
pentru Dezvoltare Locală” Mioveni. 

„Proiectul ce vizează modernizarea şi dotarea 
cantinei sociale se implemetează în perioada august 
2011 – aprilie 2012, adică pe o durată de nouă luni, şi 
este finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională, POR. Valoarea totală a proiectului este de 
1.739.283,16 lei”, a precizat Iulia Iordache, managerul 
proiectului. Obiectivul implementării unui astfel de pro-
iect este evident creşterea calităţii serviciilor de asis-
tenţă socială în oraşul Mioveni. 
 

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..pprriimmaarriiaammiioovveennii..rroo  

  

  ◊◊  
  

  
  

IISSUU  CCăăllăărraaşşii  aa  pprriimmiitt  ddoouuăă  aauuttoossppeecciiaallee  nnooii  
  

În data de 7 noiembrie a.c., în sala de şedinţe 
a Consiliului Judeţean Călăraşi a avut loc conferinţa 
proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru îm-
bunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de inter-
venţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asis-
tenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, 
în regiunea Sud Muntenia”, finanţat în cadrul Regio, 
DMI 3.3. Conferinţa, prilejuită de achiziţia şi recepţio-
narea a două autospeciale de lucru cu apă şi spumă 
de capacitate medie în cadrul proiectului sus-men-
ţionat, a fost urmată de prezentarea acestora. Auto-
specialele fac parte din contractul de furnizare nr. 11, 
având ca obiect  „furnizarea, respectiv vânzarea şi li-
vrarea a 21 de autospeciale pentru lucrul cu apă şi 
spumă de capacitate mare, 14 autospeciale pentru 
lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie” - LOT 1, 
cu o valoare a acestuia de 29.916.552 de lei cu TVA,  

 
încheiat în data de 15 iulie 2011 între Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Situaţii de Urgenţă Sud 
Muntenia şi SC ROMPRIM SA (lider al asocierii 
ROMPRIM SA şi SC MHS Truck&Bus SRL). În sep-
tembrie, CJ Călăraşi a primit în cadrul aceluiaşi con-
tract trei autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă 
de capacitate mare.                          (Luminiţa Moraru) 

                  
SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..oobbsseerrvvaattoorrccll..iinnffoo//iijjssuu--ccaallaarraassii--vvaa--pprriimmii--aassttaazzii--ddoouuaa--

aauuttoossppeecciiaallee--nnooiiccaallaarraassii  
  

◊◊  
  

  

  

UUnn  mmiilliioonn  ddee  lleeii  ppeennttrruu  pprroommoovvaarreeaa  ttuurriissttiiccăă    

aa  jjuuddeeţţuulluuii  DDââmmbboovviiţţaa  
  

Proiectul este implementat de către Consiliul 
Judeţean Dâmboviţa şi Asociaţia „Soliaritate, Implica-
re, Progres” Târgovişte, iar finanţarea este asigurată 
de Uniunea Europeană. Administraţia judeţeană îşi do-
reşte să promoveze potenţialul turistic al Dâmboviţei 
şi să-l includă într-un sistem integrat şi informatizat al 
ofertei turistice româneşti. 

În consecinţă, se vor realiza un ghid şi o hartă 
turistică a judeţului, în ediţii bilingve. „Judeţul nostru 
are cam tot ceea ce ne-am fi dorit: are zone de deal,  
de munte, are câmpie, exact tot ceea ce şi-ar putea 
dori un turist. Pe lângă acestea, are istorie, are tradiţie 
şi mănăstiri celebre. Avem Palatul Brâncovenesc de 
la Potlogi, ce este similar cu cel de la Mogoşoaia şi pe 
care îl reabilităm pe bani europeni. Judeţul Dâmboviţa 
are Curtea Domnească, care este legată de cel mai 
puternic brand al României, la nivel internaţional – 
Dracula, un personaj istoric legat mai mult de Târgo-
vişte, decât de Bran sau Râşnov. Şi dacă vorbim de 
istorie ne amintim că legătura lui Vlad Ţepeş, alias 
Dracula, cu Râşnov, s-a consemnat atunci când s-a 
dus să dea foc negustorilor braşoveni, pentru că îi 
cereau camătă şi nu-i dădeau bani pentru armată”, 
spune Florin Popescu, preşedintele CJ Dâmboviţa. 

Valoarea contractului de finanţare depăşeşte 
un milion de lei. Ghidul şi harta turistică vor fi realizate 
până în vara anului 2012.               (Adriana Răceanu) 

  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ttaarrggoovviissttee//11__mmiilliioonn__ddee__lleeii__ppeennttrruu__pprroommoovvaa--

rreeaa__ttuurriissttiiccaa__aa__jjuuddeettuulluuii__DDaammbboovviittaa__00__558888554411882233..hhttmmll  
  

                  ◊◊  
    

  

IInnvveessttiițțiiee  ddee  zzeeccii  ddee  mmiilliiooaannee  ddee  eeuurroo::  

ppoodduull  ddee  llaa  GGrrăăddiișștteeaa  
  

După șapte ani de la prăbușire, podul de cale 
ferată din Grădiștea va intra în reparații. Valoarea to-
tală a investiţiei este de aproximativ 59 de milioane de 

III NNN FFF OOO JJJ UUU DDD EEEŢŢŢEEE    
JJuuddeeţţuull  AARRGGEEŞŞ  

JJuuddeeţţuull  CCĂĂLLĂĂRRAAŞŞII    

JJuuddeeţţuull  DDÂÂMMBBOOVVIIŢŢAA    

JJuuddeeţţuull  GGIIUURRGGIIUU    
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euro (fără TVA), iar sursa de finanţare va fi asigurată 
în urma acordului stabilit cu Uniunea Europeană din 
fonduri POS-T şi de la bugetul de stat. Peste 70 de 
milioane de euro vor fi investiți de UE și Guvernul 
României pentru refacerea rutei București – Giurgiu, 
prin construirea unui pod.  

Guvernul României a aprobat printr-o hotărâ-
re, în data de 9 noiembrie, indicatorii tehnico-econo-
mici pentru reabilitarea podului de cale ferată între sta-
ţiile Vidra (jud. Ilfov) şi Grădiştea (jud. Giurgiu). Atri-
buirea contractului pentru execuţia lucrărilor se va face 
în urma unei licitaţii deschise, iar contractul se preco-
nizează a fi încheiat până la sfârşitul acestui an, astfel 
încât execuţia lucrărilor să înceapă în 2012.  

Reabilitarea podului de cale ferată ar însemna 
nu numai noi surse de venit pentru cei din localităţile 
giurgiuvene, ci şi o concurenţă puternică pentru fir-
mele private de transport care vor trebui să îşi schim-
be strategia. Lucrările vor presupune, printre altele, re-
abilitarea infrastructurii podului şi a viaductului exis-
tent, construirea de noi viaducte pentru eliminarea te-
rasamentelor înalte, racordarea traseului noii linii fe-
rate pe cea existentă deja şi apărări de maluri în albia 
râului Argeş.                           (O. Alexandru, B. Vladu) 
  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//ggiiuurrggiiuu//IInnvveessttiittiiee__ddee__zzeeccii__ddee__mmiillii--

ooaannee__ddee__eeuurroo--__AAnnuull__vviiiittoorr__vvoorr__ffii__ddeemmaarraattee__lluuccrraarriillee__ppeennttrruu__ppoodduull__  

ddee__llaa__GGrraaddiisstteeaa__00__559911554400889955..hhttmmll  
  

◊◊  
  

  

DDoottăărrii  nnooii  ppeennttrruu  ppoommppiieerriiii  iiaalloommiiţţeennii  
  

Două autospeciale moderne pentru stingerea 
incendiilor, descarcerare şi prim ajutor calificat au in-

trat în posesia In-
spectoratului ju-
deţean pentru si-
tuaţii de urgenţă. 
Acestea vor lua 
locul unor auto-
speciale uzate fo-
losite de militarii 
de la ISU de a-

proape 40 de ani. Autospecialele sunt cumpărate din 
bani europeni în cadrul unui proiect regional, ce mai 
include alte şase judeţe şi care îşi propune să îmbu-
nătăţească activitatea Inspectoratelor pentru situaţii 
de urgenţă. 

Prima dotare din cadrul proiectului a fost o au-
tospecială CBRN pentru intervenţie în caz de acciden-
te chimice, biologice, radiologice şi nucleare, primită 
de pompierii ialomiţeni la sfârşitul lunii mai. Până la 
sfârşitul lunii, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă va mai primi trei autospeciale de capacitate 
mare, urmând ca la începutul anului 2012 să fie dotat 
cu două ambulanţe SMURD.                 (Alina Tudorie) 

  

SSuurrssăă:: hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//sslloobboozziiaa//DDoottaarrii__nnooii__ppeennttrruu__ppoomm--

ppiieerriiii__iiaalloommiitteennii__00__558833774422004411..hhttmmll                            

    

  
  

MMaaii  mmuullttee  ssttrraazzii  ddiinn  MMiizziill,,    

rreeaabbiilliittaattee  pprriinn  RReeggiioo  
 

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraş Mizil este 
beneficiarul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de străzi urba-
ne, oraş Mizil”, finan-
ţat în cadrul Progra-
mului Operaţional Re-
gional, Axa prioritară 
2, DMI 2.1. Valoarea 
proiectului este de 
9.681.392,67 lei, iar 
durata de implementare este de 30 de luni. Obiectul 
proiectului l-a constituit reabilitarea şi modernizarea 
următoarelor străzi din oraşul Mizil - Str. Democraţiei, 
str. Cuza-Vodă, str. 13 Decembrie, str. Tudor Vla-
dimirescu, Bdul Gării, str. I.L. Caragiale, str. Valea Jiu-
lui, str. Ştefan cel Mare, str. Matei Basarab, str. Gene-
ral Praporgescu. În data de 1 noiembrie 2011 s-a rea-
lizat recepţia lucrărilor din cadrul proiectului. Durata 
de execuţie a contractului a fost de 18 luni de la emi-
terea ordinului de începere. Antreprenorul desemnat 
prin procedura de achiziţie publică pentru execuţia lu-
crărilor a fost SC TEHNOLOGICA RADION SRL Bu-
cureşti, valoarea fără TVA a contractului fiind de 
6.530.119,95 lei. Supervizarea lucrărilor a fost realiza-
tă de SC ROMAIR CONSULTING SRL Bucureşti.  

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..zziiaarruullpprraahhoovvaa..rroo//ssttiirrii//ssttiirrii--ddee--uullttiimmaa--oorraa//110011664477//mmaaii--mmuullttee--

ssttrraazzii--ddiinn--mmiizziill--rreeaabbiilliittaattee--pprriinn--pprrooggrraammuull--rreeggiioo  
 

◊◊  
  

  

  

  

  

PPaarrtteenneerriiaatt  rroommâânnoo--bbuullggaarr  ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa  

ttuurriissmmuulluuii  ppee  DDuunnăărree  
  

Centrul de Afaceri ARDBC Vidin, în partene-
riat cu Asociaţia Română pentru Industrie Electronică 
şi Software, Filiala Oltenia, au obţinut fonduri europe-
ne pentru implementarea unui proiect de dezvoltare a 
turismului de-a lungul Dunării. 

Proiectul se adresează autorităţilor locale, fir-
melor de turism şi ONG-urilor. Reprezentanţii celor 
două asociaţii vor să introducă pe piaţă o ofertă pe 
care să o achiziţioneze turiştii atât din ţară, cât şi cei 
de peste hotare pentru a face un tur al obiectivelor de 
pe malul Dunării. Se doreşte să se facă un traseu   
de-a lungul Dunării, pe care turiştii să îl parcurgă cu 
bicicletele. Ultimul workshop între partenerii bulgari şi 
români a avut loc la Alexandria.           (Cristina Ciulei) 

  

SSuurrssăă::  hhttttpp::////wwwwww..aaddeevvaarruull..rroo//llooccaallee//aalleexxaannddrriiaa//aalleexxaannddrriiaa--pprrooiieecctt--

ppaarrtteenneerrii--bbuullggaarrii--rroommaannii--bbaannii__eeuurrooppeennii--ttuurriissmm--

dduunnaarree__00__558844334411665533..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 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 IALOMIŢA 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, Piaţa 
Revoluţiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa 
Tel./fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@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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E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro        
                       

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro 
  

 

Editor: Serviciul Comunicare 
Data publicării: 21 noiembrie 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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