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Beneficiarul contractului de finanțare
este Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Râca, județul Argeş. Valoarea totală
este de 1.941.023,74 lei.
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Elevii din mediul rural vor învăţa carte
într-o şcoală modernizată cu fonduri Regio!
Cei 150 de elevi din comuna Râca
au, începând din acest an şcolar, o unitate de învăţământ modernă, ridicată din
fonduri europene. Micuţii se bucură atât
de noua sală de sport şi de noul laborator
de informatică, cât şi de faptul că au
pentru prima dată grupuri sanitare moderne.

Pe durata a 18 luni de implementare
a proiectului au fost realizate lucrări de
modernizare şi extindere a imobilului Şcolii
Generale I-VIII din comuna Râca, ce este de
altfel singura instituție de învățământ şcolar
din comună. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio s-au reabilitat şi s-au dotat spațiile existente cu materiale didactice
şi echipament informatic pentru laboratoarele de fizică-chimie şi de informatică, precum şi sala de sport. Totodată a fost schimbată toată instalația electrică şi s-a înlocuit
tâmplăria interioară.
În prezent, la Şcoala Generală cu
clasele I – VIII învață un număr de 150 de
elevi din toate cele trei sate aparținătoare
comunei - Râca, Bucov şi Adunați.

Joi, 15 septembrie, a avut loc recepția lucrărilor de execuție la proiectul „Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Generală cu clasele I – VIII, sat Râca, județ Argeş”. Lucrările au fost finanțate cu sprijin
Regio, Axa prioritară 3, Domeniul major de
intervenție 3.4 „Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională
continuă”.

Seminar de informare destinat
beneficiarilor de fonduri
nerambursabile Regio
- 14 septembrie 2011 Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a organizat miercuri, 14 septembrie, un seminar de instruire pentru beneficiarii de fonduri Regio. Acest eveniment a
fost dedicat proiectelor finanțate prin Regio,
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării dura-

www.adrmuntenia.ro
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bile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul
„Poli de creştere” şi Sub-domeniul „Centre
urbane”.

Totodată, aceştia au fost instruiți despre modul în care trebuie ținută evidența contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de progres şi au primit detalii
legate de vizita la fața locului şi cum trebuie
realizate pistele de audit. În ultima parte a
întâlnirii de lucru s-au purtat discuții despre
activitățile de informare şi publicitate ce vor
fi implementate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală Regio.

Cele trei contracte de finanțare vizează „Realizarea parcului municipal Ploieşti
Vest, inclusiv a căilor de acces şi a reţelelor
edilitare specifice - Parc Municipal Ploieşti
Vest”, „Modernizarea străzii I.C. Brătianu din
oraşul Mioveni, prin crearea a 2 benzi suplimentare” şi „Implementarea unui sistem de
supraveghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor din oraşul Mioveni”.
În cadrul seminarului de informare şi
instruire, ce a fost organizat la sediul ADR Sud
Muntenia, echipele de implementare a celor
trei proiecte au primit informații utile de specialitate despre procesul de implementare a
proiectelor şi despre etapele de derulare a activităților prevăzute în cererile de finanțare.
De asemenea, beneficiarii au fost informați
despre documentele folosite în derularea contractelor (prefinanțare, notificare privind depunerea cererii de prefinanțare/rambursare,
termen de depunere, documente ce trebuie să
însoțească cererile de plată).

www.adrmuntenia.ro

Lucrările de execuţie la DJ 236, finanţate
cu fonduri Regio
În data de 21 septembrie, domnul
Liviu Muşat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a participat
la conferința de presă prilejuită de lansarea
proiectului „Creşterea capacităţii de trafic
prin realizarea legăturii rutiere între DN 1
şi DN 1B (realizarea Drumului Judeţean de
Centură DJ 236), în zona de nord a municipiului Ploieşti”. Evenimentul a avut loc la
CJ Prahova, începând cu ora 10:00.
Reabilitarea DJ 236 este primul contract de finanțare semnat în cadrul Polului
de Creştere Ploieşti – Prahova, la sfârşitul
lunii noiembrie 2010. Beneficiarul proiectului, județul Prahova, primeşte sprijin financiar din POR 2007 – 2013, Axa prioritară 1
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere”, DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul
„Poli de creştere”.
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Acesta se va desfăşura începând cu ora
11:00, la sala mare de şedințe în cadrul sediului central din Călăraşi, str. General Contantin Pantazi, nr. 7A.
Agrearea semnării acestui protocol de
colaborare cu toate OI-urile va face posibilă
realizarea bazei de date cu proiectele cu
finanțare din fonduri structurale implementate la nivelul regiunii de dezvoltare Sud
Muntenia. De asemenea, acest document va
contribui la pregătirea portofoliului de proiecte şi elaborarea politicilor şi programelor
de dezvoltare comunitară cu impact asupra
populației din regiunea noastră.
Semnarea acestui protocol a fost stabilită în data de 21 iulie a.c., în cadrul Sesiunii de informare destinată Organismelor Intermediare din regiunea Sud Muntenia, eveniment organizat de ADR Sud Muntenia.

Contractul de finanțare are o valoare
totală de 43.912.185,38 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de
22.365.855,59 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 4.912.972,63
lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 556.710,78 lei.

În cadrul acestei întruniri au fost abordate teme privind noul context al programării
strategice pentru Sud Muntenia, modul de organizare a acestui proces la nivelul regiunii,
precum şi noile orientări strategice la nivel
european şi național, ce vor ghida programarea instrumentelor structurale pentru perioada 2014 - 2020.

Durata de implementare a proiectului
este de 31 de luni. Centura ocolitoare, pe
raza comunelor Blejoi şi Păuleşti, va „tăia“
DN 1, prin spatele hipermarketului Metro.
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Inițiativa
demarată de
Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia,

Protocol de colaborare în vederea creşterii
gradului de absorbţie a fondurilor europene
în regiunea Sud Muntenia!
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia organizează joi, 22 septembrie,
un eveniment prilejuit de semnarea protocolului de colaborare a Organismelor Intermediare (OI) responsabile de implementarea programelor cu finanţare europeană în regiunea
noastră.

www.adrmuntenia.ro

de semnare a acestui protocol de colaborare între Organismele
Intermediare de la nivelul regiunii noastre, reprezintă începutul procesului
de planificare pentru următoarea perioadă de programare.

3

http://regio.adrmuntenia.ro

Scopul evenimentului este promovarea
şi sprijinirea tinerelor formații care cântă
live. Totodată, festivalul îşi propune să readucă în atenția turiştilor români şi străini
municipiul Câmpulung.

Festivalul de Muzică Rock Posada 2011

Festivalul face parte din proiectul „Promovarea activităţilor de marketing şi a produselor specifice municipiului Câmpulung
Muscel, judeţul Argeş”, finanțat în cadrul POR
2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul
Major de Intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivității României ca destinație turistică”, operațiunea
„Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern
prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităților de marketing specifice”.
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S-a semnat cel mai mare contract de
finanţare din cadrul D.M.I. 4.1
Luni, 19 septembrie, s-a semnat un
nou contract de finanțare în cadrul Regio,
ce vizează dezvoltarea unei structuri de sprijinire a afacerilor. SC FAST FINANCE FINDER SRL din municipiul Piteşti va primi asistență nerambursabilă din Regio, Axa prioritară 4 „Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenție 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională şi locală”. Proiectul „Înfiinţare centru de afaceri în municipiul Piteşti, judeţul Argeş” are o valoare totală de
78.688.793,24 lei, din care valoarea totală
a asistenței nerambursabile este de 40.837.618,51
lei (fonduri FEDR: 35.418.466,53 lei; fonduri
de la bugetul național: 5.419.151,98 lei).
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud
Muntenia, acesta este proiectul cu cea mai
mare valoare a asistenței financiare nerambursabile primite în cadrul Domeniului Major
de Intervenție 4.1 „Dezvoltarea durabilă a
structurilor de sprijinire a afacerilor de im-

În perioada 22 – 25 septembrie se va
desfăşura în municipiul Câmpulung Muscel,
„Festivalul de Muzică Rock Posada”. „Posada
Rock” a debutat în 1986 şi este apreciat de
mass-media drept cel mai bun festival-concurs
rock underground din România, ce se desfăşoară anual, timp de trei zile în luna septembrie, la Teatrul de Vară al Casei de cultură
„Tudor Muşătescu” din Câmpulung.
După ani buni de pauză (din 2002),
festivalul de muzică rock Posada revine în anul 2011, cu speranța de a strânge la fel de
mulți fani ca în anii trecuți, de a lansa la fel
de multe trupe de succes, dar şi de a readuna
ca acum 10 - 20 de ani rockerii din toată țara
şi nu numai.
Festivalul îşi propune să încurajeze
muzica şi cultura rock în rândul tinerei generații şi să contribuie la descoperirea, lansarea,
promovarea muzicii româneşti de rock de
calitate pe plan local şi național.
www.adrmuntenia.ro
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portanță regională şi locală”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unei structuri locale de sprijinire a afacerilor, având ca scop atragerea investițiilor,
revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale.
Pe parcursul a 19 luni se va realiza un
centru de afaceri modern, menit să asigure
o serie de facilități şi spații pentru desfăşurarea activităților economice de producție şi
de prestare servicii. După realizarea acestui
proiect, 51 de agenți economici vor fi atraşi
în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor,
dintre care 10 microîntreprinderi, 28 întreprinderi mici, 10 întreprinderi mijlocii şi trei
întreprinderi mari. Totodată, va fi creat un
număr total de 328 de locuri de muncă în
cadrul firmelor găzduite în acest centru din
municipiul Piteşti.

IInnffoo AADDRR SSuudd M
Muunntteenniiaa

ANUNŢ UMANITAR

Haideţi să o ajutăm pe Ileana!
Aici este link-ul de unde puteţi citi despre iniţiativa ce are loc în SUA http://www.nbcmiami.com/news/Firefighters-Ask-for-HelpTo-Fund-Womans-Recovery.html.

Dorim să facem un anunț umanitar cu
privirea la strângerea de fonduri în beneficiul
fostei noastre colege,
Il ean a
Ene
(Ca hn ) .
Probabil că o parte dintre
voi ştiu deja situația ei,
dar pentru cei care nu au
aflat, Ileana a suferit un
accident de circulație, în
urma căruia se află, momentan, imobilizată de la
gât în jos.
Cei care au întâlnit-o pe Ileana îşi pot
imagina ce înseamnă acest lucru pentru o femeie cu o înălțime de peste 1,80 m, sportivă
şi plină de viață, aşa cum am cunoscut-o noi.
În momentul de față, Ileana se află în
Statele Unite ale Americii, unde a fost transportată cu un avion special. Costurile de transport au fost foarte mari, aproximativ 100.000
de dolari, iar această suma trebuie acoperită
de familia ei.

www.adrmuntenia.ro

Pentru a o ajuta pe Ileana, vă rugăm să
contribuiţi financiar cu orice sumă, bani ce
vor fi colectaţi de colega noastră Victorina
Dragu, e-mail: contabilitate@adrmuntenia.ro.
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„Dac-ai întreba pe oricare dintre prietenii Ilenei ce fel de persoană este, ţi-ar răspunde cu toții că iubeşte viaţa cu pasiune. A
fost inginer silvicultor în ţara de origine, România, şi cunoaște totul despre copaci, flori şi
plante. La Universitatea Florida Atlantic studia
ingineria civilă şi, dacă nu ar fi suferit acest
tragic accident, acum ar fi susţinut examenul
pentru obţinerea diplomei. Viaţa ei s-a schimbat
odată cu această dramă suferită în data de 8
august 2011.
Ileana şi cu mine călătoream în România, pentru a participa la nunta fratelui ei. În
timp ce admiram priveliştea,
tatăl ei a pierdut
controlul maşinii
şi ne-am răsturnat într-un şanţ.
Mama ei, tatăl
ei şi cu mine am
suferit răni minore în urma acestui accindent. Din
păcate, Ileana şia fracturat coloana vertebrală la
nivelul vertebrei
C2 şi a suferit
răni grave la nivelul măduvei spinării. În urma accidentului,
Ileana nu a mai respirat şi au fost efectuate
manevre de resuscitare timp de 30 de minute
până la sosirea ajutorului calificat. Spitalul românesc nu avea echipajul necesar unei astfel de
intervenţii, iar Ileana nu ar fi supravieţuit lungului drum înapoi în Statele Unite, motiv pentru care ne-am îndreptat spre Grecia. După ce a
fost stabilizată la un spital elen şi pregătită pentru lungul drum înapoi în SUA, a fost internată
la Clinica de recuperare „Jackson Memorial”. Din
păcate, asigurarea medicală nu acoperea transportul aerian în afara graniţelor Statelor Unite.
Cele două zboruri împreună au costat peste
100.000 de dolari. Vă rugăm, dacă aveţi posibilitatea, să donaţi orice sumă de bani puteţi, pentru a acoperi costurile celor două zboruri, dar şi
a viitoarelor tratamente vitale Ilenei.”

Delia Niţu, de 12 ani colega noastră!
La mijlocul lunii septembrie, Delia
NIȚU a împlinit 12 ani de când este angajata
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia.
Dorim
să o
felicităm pe Delia, expert în cadrul Biroului Județean Argeş,
pentru modul în care
a făcut față tuturor
provocărilor şi, mai
ales, pentru faptul că
a ştiut să rămână aceeaşi bună colegă.
Experiența profesională şi caracterul
său deosebite ne-au făcut să o apreciem şi să
ne bazăm pe ea în fiecare împrejurare!
La Mulţi Ani!
Cu aleasă prețuire,
Colegii din ADR Sud Muntenia
II nn ff oo FF ii nn aa nn ţţ ăă rr ii EE uu rr oo pp ee nn ee

Începând cu 1 octombrie se închide
programul destinat înfiinţării
şi dezvoltării microîntreprinderilor!
Începând cu data de 1 octombrie 2011,
sesiunea de depunere a planurilor de afaceri
în cadrul Programului pentru stimularea înființării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri se încheie, urmând
ca aplicația să fie disponibilă la începutul anului 2012, după aprobarea bugetului pe programul respectiv.
Programul a fost lansat în data de 14
februarie 2011 şi a avut ca obiectiv stimularea
înființării de noi microîntreprinderi, creşterea
potențialului de accesare a surselor de finanțare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora
în structuri economice private.

June Ohlrich, pompier căpitan la Coral Springs

Pentru mai multe detalii accesaţi link-ul:
http://www.finantare.ro/stire-18135-Incepand-cu1-octombrie-se-inchide-programul-destinat-infiintarii-si-dezvoltarii-microintreprinderilor.html.

Mai multe detalii despre povestea emoţionantă a Ilenei găsiţi pe pagina web creată în sprijinul ei: http://www.supportileana.com.
www.adrmuntenia.ro
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Europene privind Spațiul European de Cercetare.
În acest context, Spațiul European de
Cercetare reprezintă condiția de trecere întro nouă eră a inovării şi competitivității în Europa în care UE va deveni o „Uniune a inovării”. Uniunea inovării este una din cele şapte inițiative emblematice cuprinse în Strategia Europa 2020, care defineşte o abordare
strategică a inovării susținută la cel mai înalt
nivel politic.

Consultare publică pe tema
Spaţiului European de Cercetare
În data de 13 septembrie 2011, Comisia
Europeană a anunțat lansarea unei consultări
publice prin care se urmăreşte colectarea de
opinii în scopul stabilirii unor modalități de
îmbunătățire radicală a cercetării europene. Consultarea se va încheia în data de 30
noiembrie 2011, iar obiectivul final este realizarea Spaţiului European de Cercetare până
în anul 2014, prin crearea unei piețe unice
reale a cunoaşterii, cercetării şi inovării. Odată creat acest spațiu, instituțiile de cercetare şi întreprinderile vor avea o cooperare eficientă şi în afara granițelor, dezvoltându-şi
astfel potențialul de creştere.

Informaţii suplimentare pot fi găsite la următoarele link-uri: http://www.dae.gov.ro/articol/
2257/comisia-european-ce-lanseaz-o-consultare–public-pe-tema-spatiului-european-de-cercetare şi http:
//ec.europa.eu/research/consultations/era/consulta
tion_en.html.

Leonard Orban - propus pentru viitorul
Minister al Fondurilor Europene
După ce a primit acordul coaliției, Leonard Orban, consilier prezidențial
pe
probleme de
afaceri europene,
a
fost
propus la
conducerea nou-înființatului Minister al Fondurilor Europene, după o carieră pe care a dedicat-o, în
ultimii 19 ani, exclusiv problematicii UE, fiind
primul comisar european al României timp de
trei ani.
În urmă cu aproape un an, Leonard Orban spunea că țara noastră ar trebui să învețe din experiența legată de fondurile europene, menționând că, la patru ani după aderare, „experiența nu este pozitivă”. Domnia sa
sublinia că probleme nu au fost numai în ceea
ce priveşte absorbția fondurilor, ci şi în alte
aspecte legate de utilizarea banilor europeni.

În cadrul acestei consultări publice, Comisia Europeană doreşte să afle dacă cercetătorii se simt blocați în spatele granițelor naționale atunci când caută noi oportunități,
dacă oamenii de ştiință au nevoie de infrastructuri noi de cercetare pentru a-şi testa şi
pune în practică noile idei, dar şi dacă reprezentanții comunității ştiințifice au nevoie de
mai multe oportunități pentru a face schimb
de opinii şi pentru a realiza noi proiecte.
Rezultatele consultării vor fi folosite ulterior de Comisia Europeană pentru a finaliza
propunerea privind un cadru consolidat a Spațiului European de Cercetare, ce urmează să
fie publicată înainte de sfârşitul anului 2012.
Comisia Europeană a prezentat încă din
ianuarie 2000 o comunicare intitulată „Către
un Spaţiu european de cercetare”, document
lansat, apoi, în martie 2000, în cadrul Consiliului European de la Lisabona. Ideea creării
Spațiului European de Cercetare a fost relansată în 2007, odată cu Cartea Verde a Comisiei
www.adrmuntenia.ro

Pentru mai multe detalii accesaţi link-ul:
http://www.bursa.ro/fonduri-europene/leonardorban-propus-pentru-viitorul-minister-alfondurilor-europene-139854&articol=139854.html.
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SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL REG IO
– 1 9 SE P T E MBR I E 20 1 1 –
Până în data de 19 septembrie 2011, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 870 de proiecte, prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional
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 219 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 1.824.971.048,1 lei. Situația
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 opt cereri de finanțare, din care: trei cereri se află în
evaluare tehnică, două cereri de finanțare au fost respinse şi trei contracte au fost semnate. Valoarea totală a asistenței
nerambursabile solicitate este de aproximativ 30,05 milioane de euro.
Buget
(lei)
Titlul proiectului
Beneficiar
Nr.
Asistenţa
Total
crt.
nerambursabilă
1

2

3

Creşterea capacității de trafic, prin realizarea
legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B, prin
realizarea drumului județean de centură DJ236, în
zona de nord a municipiului Ploieşti
Reabilitarea/Modernizarea şi echiparea specifică a
Centrului de primire în regim de urgență
„Cireșarii” Ploieşti
Realizarea parcului municipal Ploieşti Vest,
inclusiv a căilor de acces şi a rețelelor edilitare
specifice - Parc Municipal Ploieşti Vest

27.278.828,22

Județul Prahova

43.912.185,38

Unitatea
administrativteritorială
Municipiul
Ploieşti

8.684.387,97

6.768.453,68

Municipiul
Ploieşti

93.684.950,15

70.739.838,97

43.912185,38

27.278.828,22

TOTAL - lei -

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 finanțare, din care:
două cereri au fost retrase, două contracte de finanțare au fost semnate, două sunt în evaluare tehnică, şapte proiecte sunt în
precontractare.
Buget
(lei)
Titlul proiectului
Beneficiar
Nr.
Asistenţa
Total
crt.
nerambursabilă
1

Sistem de supraveghere pentru creşterea
siguranței şi prevenirea criminalității 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

44.093.999,81

21.342.252,86

TOTAL - lei -

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, conținând 35 de cereri de finanțare.
Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanțare), trei cereri de finanțare au fost
respinse, patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în precontractare (14 cereri de finanțare), cinci Planuri Integrate de
Dezvoltare Urbană (13 contracte semnate) au primit finanțare.
Valoarea totală a asistenței 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.

Buget
Titlul proiectului

Nr.
crt.
1
2

Beneficiar

Sistem pentru Managementul Iluminatului Public în Municipiul
Alexandria
Sistem pentru Managementul Traficului Rutier în Municipiul
Alexandria

www.adrmuntenia.ro

Municipiul
Alexandria
Municipiul
Alexandria

8

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

Total
24.125.963,20

19.100.295,42

9.499.324,57

7.523.346,47
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3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranței şi
prevenirii criminalității în municipiul Alexandria
Creşterea calității infrastructurii rutiere în municipiul Curtea de
Argeş
Revitalizarea utilității clădirilor degradate prin înființarea unui
centru de recreere pentru pensionari şi a unui centru de zi pentru
persoanele cu dizabilități în municipiul Curtea de Argeş
Creşterea siguranței şi securității cetățenilor din municipiul
Curtea de Argeş, prin implementarea unui sistem de
supraveghere video
Reabilitare şi modernizare infrastructură utilități publice urbane,
reabilitarea şi modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A”
a zonei de acțiune urbană din municipiul Târgovişte, județul
Dâmbovița
Reabilitare şi modernizare infrastructură utilități publice urbane,
reabilitarea şi modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B”
a zonei de acțiune urbană din municipiul Târgovişte, județul
Dâmbovița
Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranței şi prevenirea
criminalității în zona de acțiune urbană din municipiul
Târgovişte, județul Dâmbovița
Reabilitare şi modernizare străzi urbane, poduri, trotuare şi
parcări în oraşul Costeşti, județul Argeş
Realizare sistem de supraveghere video pentru creşterea
siguranței cetățenilor şi prevenirea criminalității în oraşul
Costeşti, județul Argeş
Modernizarea străzii I.C. Brătianu din oraşul Mioveni, prin crearea
a 2 benzi suplimentare
Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru
creşterea siguranței cetățenilor din oraşul Mioveni

Municipiul
Alexandria
UAT Municipiul
Curtea de Argeş

3.521.304,71

2.735.271,48

47.649.554,76

37.196.083,26

UAT Municipiul
Curtea de Argeş

5.843.572,60

4.475.269,96

UAT Municipiul
Curtea de Argeş

2.159.042,38

1.565.597,00

Municipiul
Târgovişte

75.804.429,76

60.025.799,16

Municipiul
Târgovişte

69.893.929,74

55.345.077,46

3.392.503,63

2.552.811,19

40.112.999,59

25.842.189,22

1.238.205,72

771.362,41

6.445.880,40

5.103.830,2

Municipiul
Târgovişte
UAT Oraşul Costeşti
UAT Oraşul Costeşti
Oraşul Mioveni
Oraşul Mioveni

TOTAL - lei -

2.937.935,89

3.946.753,43

252.511.647,36

200.341.497,44

AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro)
Domeniul major de intervenție 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 aplicanți. 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 finanțare, iar nouă proiecte se află în rezervă.
*Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind în prezent fie în diferite etape ale
procesului de evaluare, selecție şi contractare, fie semnându-se deja contractul de finanțare.
Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.

Buget
Nr.
crt.

Titlul proiectului

1

9

Ranforsarea şi modernizarea drumului județean DJ 201B, km
0+000 – km 19+000, Ciochina – Orezu – Raşi
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în
stațiunea balneară Amara
Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al municipiului
Târgovişte
Ranforsarea şi modernizarea drumurilor județene 701, DJ 401A şi
DJ 711A, pe traseul Dobra – Cornățelu – Brăniştea – Titu – Sălcuța
– Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari
Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmbovița – Gratia – Poieni –
Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca –
Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km)
Modernizarea şi reabilitarea drumului județean DJ 301, tronsonul
Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578
Modernizare DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina, în vederea
îmbunătățirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 –
19+840, L=19,840 km
Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviței (DN 73) – Dâmbovicioara –
Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea îmbunătățirii şi
dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 9+550, L=9,550 km
Reabilitarea şi modernizarea rețelei de străzi urbane, oraş Mizil,
județul Prahova

10

Reabilitare DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu – Șirna –
Hăbud – Crivățu (DN 1A) km 0+000 – km 24+020, județul Prahova,
km 24+020 – km 30+120, județul Dâmbovița

2
3
4
5
6
7
8
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Beneficiar

9

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

Total

Județul Ialomița

36.462.900,65

29.423.908,41

Oraşul Amara

17.640.143,72

14.110.006,10

Municipiul
Târgovişte

88.789.047,00

70.273.252,50

Județul Dâmbovița

66.894.836,12

53.968.478,48

Județul Teleorman

119.905.412,69

96.861.074,38

Județul Călăraşi

43.795.745,88

36.030.147,80

Județul Argeş

51.142.578,38

41.351.925,62

Județul Argeş

15.740.581,08

12.493.156,62

UAT Oraşul Mizil

10.503.848,27

8.603.445,47

Parteneriatul între
UAT Jud. Prahova şi
UAT Jud.
Dâmbovița

45.802.088,03

37.647.805,82
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12
13
14
15
16

17

Modernizarea DJ 703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleț – Brădetu –
Poienile Vâlsanului, în vederea îmbunătățirii şi dezvoltării
infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km
Îmbunătățirea accesului la rețeaua rutieră europeană de
transport TEN-T7 în județul Călăraşi, prin reabilitarea şi
modernizarea DJ 201B, km 19+000 – km 39+950, pe traseul limita
jud. Ialomița – Valea Argovei, şi DJ 303, km 26+294 – km 48+278,
pe traseul Valea Argovei – Mânăstirea
Modernizare Calea Daciei
Modernizarea şi reabilitarea drumului județean DJ303, tronsonul
Călăreți – Valea Argovei, km 0+000 – 26+294
Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti - Băbăița, km 17+400 – km
58+000
Reabilitarea şi modernizarea rețelei de străzi urbane, oraş
Breaza, județul Prahova
Reabilitare şi modernizare DJ411: Limită județ Călăraşi - Hotarele
- Isvoarele - Teiuşu - Mironeşti - Comana - Budeni - Brăniştari Călugăreni - Crânguri - Singureni - Iepureşti - Bulbucata - Podu
Doamnei - Clejani (DN61)
Modernizarea şi reabilitarea rețelei de străzi urbane în oraşul Topoloveni

18
TOTAL - lei -

Județul Argeş

46.020.473,81

37.926.152,00

Județul Călăraşi

44.944.350,96

36.974.362,74

25.477.127,02

20.308.570,08

55.557.533, 56

45.705.002,00

Județul Teleorman

62.482.442,49

51.063.576,57

Oraşul Breaza

48.209.259,08

37.983.438,84

Consiliul Județean
Giurgiu

109.216.190,48

86.193.360,43

Oraşul Topoloveni

33.779.554,91

Consiliul Local
Câmpina
Consiliul Județean
Călăraşi

23.703.998,33

922.364.114,13

AXA PRIORITARĂ 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenție:
Domeniul major de intervenție 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – alocare
regională 24,21 milioane de euro.
Au fost depuse 12 proiecte, din care nouă proiecte sunt în rezervă şi trei contracte au fost semnate. Valoarea totală a asistenței
nerambursabile solicitată este de aproximativ 48,72 milioane de euro.
*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenție a fost suspendată începând cu data de 28.09.2009, ora 16:00.

Buget
Nr.
Crt.

Titlul proiectului

Beneficiar

1
2

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat
al Spitalului Județean Călăraşi
Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman

3

Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Județean Dâmbovița

Județul Călăraşi
Consiliul Județean
Teleorman
Consiliul Județean
Dâmbovița

TOTAL - lei -

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

Total
19.783.631,62

14.809.448

83.496.061,52

66.568.370,17

83.106.684,78

65.278.696,09

186.386.377,92

146.656.514,26

Domeniul major de intervenție 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: nouă contracte au fost semnate, şapte proiecte au fost retrase de aplicanți, 11 au fost
respinse, 11 proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 13 de proiecte se află în etapa precontractuală, iar
nouă se află în rezervă. Valoarea asistenței nerambursabile solicitate este de aproximativ 22,97 milioane de euro.
*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenție a fost suspendată începând cu data de 28.03.2011, ora 12:00.
13

Buget
Titlul proiectului

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Amenajare Centrul comunitar al persoanelor în vârstă din
municipiul Slobozia, județul Ialomița
Centrul rezidențial de asistență medico-socială pentru
persoane vârstnice
Centru social pentru recuperare persoane vârstnice oraş
Zimnicea, județul Teleorman
Reabilitare, modernizare şi dotare Centrul de integrare
prin terapie ocupațională Tântava
Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni,
recompartimentare interioară
Modernizare rețele utilități, facilități de acces şi dotări
cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de
servicii din CIAPAH Mislea, jud. Prahova

www.adrmuntenia.ro

Beneficiar
Parteneriat dintre UAT
Slobozia şi Episcopia
Sloboziei şi Călăraşilor
Asociația „Suflet pentru
oameni”
Parteneriatul dintre UAT
Oraşul Zimnicea şi DGASPC
Teleorman

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

Total
1.045.015,00

823.337,00

3.457.593,56

2.374.261,68

2.857.072,84

1.900.956,23

Consiliul Județean Giurgiu

3.636.281,84

2.588.827,78

Parteneriatul dintre UAT
Municipiul Ploieşti şi
Fundația pentru Copii
„Sfântul Sava”

3.624.455,04

2.524.195,8

CIAPAH Mislea, com.
Scorțeni, sat Mislea, Prahova

3.555.415,81

2.423.799,99
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7

Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de
Asistență Medico-Socială Mogoşeşti, județul Giurgiu

8

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

9

Lucrări de modernizare, rețele utilități, facilități acces şi
dotări la C.I.T.O.P.A.H. Urlați, județul Prahova

Parteneriatul dintre UAT Giurgiu
şi Centrul de Asistență
Medico-Socială Mogoşeşti
Parteneriatul dintre UAT
Mioveni şi Fundația
Consorțiul pentru
Dezvoltare Locală Mioveni
Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupațională
pentru Persoane Adulte cu
Handicap Urlați

TOTAL - lei -

3.647.313,44

2.831.802,12

1.739.283,16

1.332.494,24

3.617.331,28

2.783.353,86

27.179.761,97

19.583.028,70

Domeniul major de intervenție 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.
Buget
Titlul proiectului

Beneficiar

Achiziție echipamente specifice pentru îmbunătățirea
capacității şi calității sistemului de intervenție în situații
de urgență şi pentru acordarea asistenței medicale de
urgență şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud
Muntenia

Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Situații de
urgență Sud Muntenia”

Nr.
crt.
1

TOTAL - lei -

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

Total

49.995.241,98

41.155.892,21

49.995.241,98

41.155.892,21

Domeniul major de intervenție 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 finanțare sunt semnate, 62 de proiecte
sunt în rezervă, iar cinci proiecte au fost respinse, asistența nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ
101,86 milioane de euro.
*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenție a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.

Buget
Nr.
crt.

Titlul proiectului

1
2

Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Național
„Constantin Carabella” (corp A+B), Târgovişte
Modernizare cămine, modernizare sală de festivități,
amenajare bază sportivă – Liceul Teoretic „Iancu C.
Vissarion”, oraş Titu

3

Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii
educaționale preuniversitare din comuna Lereşti, satul
Voineşti, jud. Argeş
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii
educaționale preuniversitare din comuna Lereşti, satul
Pojorâta, jud. Argeş
Mansardare corp existent Liceul de Arte „Bălaşa
Doamna” din municipiul Târgovişte, județul Dâmbovița
Reabilitare şi mansardare corp vechi, reabilitarea bazei
sportive - Şcoala nr. 2 Titu
Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Generală cu
clasele I -VIII, sat Râca, comuna Râca, județul Argeş
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaționale - Şcoala cu clasele I -VIII
„Paul Bănică” din municipiul Târgovişte
Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I - VIII
Brăteşti, comuna Albeştii de Argeş, jud. Argeş
Reabilitare, modernizare şi extindere Liceul Teoretic
„Ion Ghica”, oraş Răcari, județul Dâmbovița
Consolidare cu demolare parțială Colegiul „Național”
Unirea din Municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman
Construire şcoală cu 22 de săli de clasă şi reabilitare şi
modernizare clădire internat la Grupul Şcolar „Goga
Ionescu” din oraşul Titu, jud. Dâmbovița
Consolidare, reablitare Colegiul Pedagogic „Carol I”
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Beneficiar

Total

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

Municipiul Târgovişte

10.305.346,07

8.471.678,00

Oraşul Titu

14.309.045,03

11.771.129,01

Oraşul Titu

1.775.750,08

1.319.700,34

Consiliul Local Lereşti

2.162.459,38

1.723.987,58

727.056,29

588.818,30

3.790.226,27

2.899.880,78

7.139.282,12

5.710.574,66

Consiliul Local Râca

1.941.023,74

1.540.201,72

Municipiul Târgovişte

7.790.229,86

6.421.824,64

Comuna Albeştii de Argeş

2.108.056,47

1.645.639,52

Consiliul Local Lereşti
Municipiul Târgovişte
Oraşul Titu

Oraş Răcari

8.994.070,33

7.146.417,74

Consiliul Local Turnu
Măgurele

12.496.349,87

10.209.401,86

UAT Oraşul Titu

6.904.561,42

4.558.975,85

Municipiul Câmpulung

12.449.657,26

9.866.312,47
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Centru de formare - Colegiul Tehnic Câmpulung
Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar
„Voievodul Mircea” din municipiul Târgovişte, jud.
Dâmbovița
Dotare şi extindere Şcoala cu clasele I - VIII, sat Pişcani,
comuna Dârmăneşti, județul Argeş
Dotare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII
sat Cocu, comuna Cocu, județul Argeş
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii
educaționale preuniversitare din comuna Lereşti, satul
Lereşti, jud. Argeş
Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea
infrastructurii educaționale - Colegiul Național „Ienachiță
Văcărescu” din municipiul Târgovişte, jud. Dâmbovița
Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni,
județul Argeş
Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna Budeasa,
județul Argeş
Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare
infrastructura educațională Şcoala Ghergani, oraş Răcari,
județul Dâmbovița
Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare Şcoala
cu cls. I - VIII „Coresi” din municipiul Târgovişte
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaționale - Şcoala cu clasele I -VIII
„Smaranda Gheorghiu” Târgovişte
Modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I VIII, sat Robaia, comuna Muşăteşti, județul Argeş
Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea
infrastructurii educaționale - Colegiul Național
„Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgovişte, jud.
Dâmbovița
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaționale – Grup Şcolar Industrial
„Nicolae Ciorănescu” municipiul Târgovişte
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu
clasele I - VIII Urluieni, comuna Bârla, județul Argeş
Modernizarea, dotarea spațiilor de cazare şi construirea
unei săli de sport în campusul pentru învățământul
profesional şi tehnic preuniversitar pentru zona de NordVest a județului Dâmbovița, în comuna Voineşti
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu
clasele I-VIII, sat Mozăceni-Vale, com. Bârla, jud. Argeş
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaționale – Liceul Teoretic „Petru
Cercel” – Municipiul Târgovişte
Reabilitare Colegiul Național „Dinicu Golescu”

33
TOTAL - lei -

Colegiul Tehnic
Câmpulung

6.116.088,16

4.696.040,44

Municipiul Târgovişte

4.825.344,88

3.294.953,95

Consiliul Local
Dârmăneşti

1.783.286,24

1.315.114,92

Consiliul Local Cocu

2.006.966,99

1.575.156,94

Consiliul Local Lereşti

3.856.577,84

2.906.389,68

Municipiul Târgovişte

7.208.183,08

4.710.028,24

Comuna Corbeni

3.801.115,04

2.785.075,72

Comuna Budeasa

4.102.331,52

3.039.079,96

Oraş Răcari

9.177.112,32

6.357.248,24

Municipiul Târgovişte

11.790.225,15

9.123.865,23

Municipiul Târgovişte

6.065.942,38

4.506.188,24

Consiliul Local Muşăteşti

3.088.617,92

2.356.796,12

Municipiul Târgovişte

13.840.476,17

10.651.461,05

Municipiul Târgovişte

14.985.041,05

11.722.811,56

UAT comuna Bârla

6.529.408,63

4.326.592,65

UAT comuna Voineşti

6.907.094,12

5.346.527,00

Consiliul Local Bârla

6.760.091,00

5.232.379,03

Municipiul Târgovişte

7.018.965,09

5.368.209,62

Municipiul Câmpulung

3.681.668,59

2.673.168,09

216.437.650,36

165.861.629,15

AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local
Domeniul major de intervenție 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi
locală – alocare regională 38,27 milioane de euro
S-au depus 22 de proiecte, trei proiecte au fost retrase de către aplicant, patru proiecte au fost respinse, şase contracte de
finanțare au fost semnate, un proiect se află în etapa conformității administrative şi eligibilității, şapte proiecte se află în etapa
precontractuală, iar un proiect se află în rezervă. Asistența financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 56,38
milioane de euro.
Nr.
crt.

Titlul proiectului

1

Centru Multifuncțional de dezvoltare a
afacerilor

2

Lucrări de modernizare a infrastructurii la SC
Moreni Parc Industrial SA

3

Centru de dezvoltare a afacerilor

4

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

www.adrmuntenia.ro

Buget

Beneficiar
SC Camion Logistic SRL,
com. Bolintin Deal, jud.
Giurgiu
Consiliul Județean
Dâmbovița
SC SANVA CONSTRUCT
SRL mun. Alexandria
S.C. Omega Impex
S.R.L. Giurgiu

12

(lei)

Total

Asistenţa nerambursabilă

15.377.529,99

8.506.947

50.403.568,50

17.872.914,63

4.964.564,33

2.634.702,59

13.832.060,75

7.382.678,04

http://regio.adrmuntenia.ro

5

Dezvoltare Centru de afaceri „Hamilton”

6

Înființare centru de afaceri în municipiul
Piteşti, județul Argeş

S.C. OCH LOGISTIC AG
S.R.L.
S.C. FAST FINANCE
FINDER S.R.L.

TOTAL - lei -

39.856.622,30

21.274.427,01

78.688.793,24

40.837.618,51

124.434.345,87

57.671.669,27

Domeniul major de intervenție 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi –
alocare regională 33,50 mil. euro
NICIUN PROIECT DEPUS.
*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenție este suspendată începând cu data de 25.08.2011, ora 12:00.

Domeniul major de intervenție 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 milioane de euro
În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanțare, în
valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistența financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 45
milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanți au renunțat la semnarea contractului, iar pentru 21 de proiecte sau semnat contractele de finanțare.
În data de 2 noiembrie 2009 a fost publicat Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de intervenție 4.3 „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor”, iar cererile de finanțare au putut fi depuse continuu, în condițiile precizate în ghid, începând cu data de 23 noiembrie
2009. Alocarea financiară disponibilă pentru această cerere deschisă de proiecte este de 27,28 mil. euro.

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 aplicanți şi 12 aplicanți au renunțat la semnarea contractelor. În momentul de față au fost
semnate 93 de contracte de finanțare, 130 de proiecte se află în etapa de contractare, 159 de proiecte se află în etapa de
evaluare tehnică şi financiară, cu o valoare totală a asistenței financiare nerambursabile de aproximativ 65,71 milioane de euro.
*Notă: Începând cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, s-a suspendat procesul de depunere a cererilor de finanțare în cadrul Domeniului
major de intervenție 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în regiunea Sud Muntenia.

Buget
Nr.
crt.
1

Titlul proiectului
Dezvoltare microîntreprindere prin construire
hală pentru prelucrat hârtie

2

Igienă şi confort, necesitate zilnică

3

Dotarea cabinetului medical al SC Tehno
Doctor Endoscopy SRL cu aparatură modernă
Achiziționarea unor utilaje şi echipamente
pentru creşterea productivității şi
competitivității economice a societății
TOYLAND INTERNATIONAL SRL
Achiziționare aparat tipărit True Press 344RL

4
5
6

8

Achiziție echipamente pentru service roți auto
Creşterea competitivității SC MIROPTIC MED
SRL, prin achiziționarea unor echipamente
medicale inovative
Construire service auto şi utilități

9

Construcție pensiune

7

10

11
12
13

14
15
16

Extindere suprafață de producție prin
supraetajarea halei de fabricație, dotarea cu o
linie nouă de producție, echipament
tehnologic, aparatură de laborator şi alte
echipamente
Dezvoltarea societății COSMIN SRL prin
investiții în activitatea de întreținere şi
reparare a autovehiculelor
Modernizare service auto SC AUTO LAUREL SRL
Turnu-Măgurele
Dezvoltarea activității productive la SC
Naviland SRL prin extinderea halei de
producție şi achiziționarea de mijloace fixe
performante
Achiziție de echipamente medicale pentru
dotarea şi modernizarea centrului medical în
cadrul unor programe de combatere a
obezității, de recuperare fizică şi psihică în
diverse afecțiuni şi de antiaging
„Fun house” - Împreună creştem mai frumoşi
Dezvoltare activitate de inscripționare prin
printare, tampografie, sergrafie şi gravură

www.adrmuntenia.ro

Beneficiar
SC ALMIMOS SRL, oraş Buşteni

Total

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

1.245.727,04

853.080,00

691.201,11

557.420,25

573.335,08

462.367,00

SC TOYLAND INTERNATIONAL
SRL

756.017,00

609.861,29

SC ROTATIP SRL

1.518.628,00

846.880,00

SC PARA-CONTROL SRL

478.048,52

385.523,00

1.208.089,57

840.000,00

SC RBR IMPORT EXPORT SRL
SC EST-TRANS INTERNATIONAL
SRL

1.512.566,79

840.000,00

1.515.917,71

840.000,00

SC ATCHIM SRL

1.668.708,92

840.000,00

1.529.699,52

840.000,00

988.454,84

797.141,00

1.302.896,31

840.000,00

977.377,30

790.754,27

SC Project Construct SRL

1.108.542,95

798.302,88

SC Direct & Partners SRL

909.870,07

733.766,18

SC Softsense SRL, municipiul
Călăraşi
SC Tehno Doctor Endoscopy SRL,
municipiul Piteşti

SC MIROPTIC MED SRL

SC COSMIN SRL
SC AUTO LAUREL SRL

SC NAVILAND SRL

SC GHETSBI SRL

13
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Achiziția de aparatură medicală de diagnostic
în clinica medicală Biaci Med
Dezvoltarea şi consolidarea societății SC FIX
TOUR SRL prin modernizarea activităților din
domeniul turismului
Modernizarea şi diversificarea producției în
domeniul reciclării DEEE
Extindere portofoliu de servicii şi activități
suport pentru implementare birou digital
Extinderea activității SC J.B.E. MANAGEMENT
CONSULTANCY AND INVEST SRL
Creşterea competitivității economice a SC
BRIHAMED SRL prin achiziția de aparatură
performantă
Armonizarea cu standardele Uniunii Europene
a serviciilor de radiologie dentară prin
creşterea competitivității, introducerea de
servicii noi şi retehnologizare
Producție sisteme de compartimentare
Diversificarea activității societății SC CARTEL
SRL, prin demararea activităților de producție
Modernizarea firmei SC EUROTEHNIC
INDUSTRIES SRL, prin achiziția de utilaje şi
echipamente tehnologice noi
Adaptarea serviciilor turistice la tendințele
pieței actuale
Modernizarea, extinderea şi dezvoltarea
sustenabilă a firmei LAST TIME STUDIO S.R.L.
prin achiziționarea de echipamente şi
programe informatice necesare realizării
activității de post-producție cinematografică,
video şi de televiziune
Diversificarea activitatii S.C. BALNICANI
TRAVEL S.R.L. prin infiintarea unui
cinematograf
Dotare spațiu întreținere corporală
Achiziție echipamente pentru întreținere şi
reparații autovehicule
Investiții în lansarea unui nou produs tip data
center pentru dezvoltarea microîntreprinderii
din mediul urban Club Info SRL
Creşterea competitivității pentru activitatea de
producție confecții metalice prin tehnologii noi
Modernizarea editurii „Gimnasium” pentru
creşterea accesului la o carte de calitate
Înființare service auto Bolintin-Vale, Giurgiu
Achizitie echipamente necesare desfasurarii
activitatii de colectare si epurare ape uzate
Modernizare cabinet medical
Investițiile permanente în echipamente
moderne la Centrul Medical Prolife S.R.L. cheia oferirii de servicii stomatologice la
standarde europene
Partener pentru siguranța la drum
Creşterea competitivității SC Prepelita S.R.L.
prin achiziționarea de noi utilaje performante
Îmbunătățirea calitatii serivicilor de asistență
stomatologică furnizate de S.C. IULIADENT
STOMATOLOGIE S.R.L.
Linie tehnologică de fabricație piese din
material plastic prin injecție
Beton de calitate pentru construcții durabile
Achiziție echipamente pentru SC GAMA
CORPORATION S.R.L.
Dotarea şi echiparea cabinetului stomatologic
medical Dental Blue
Modernizare cabinet stomatologic şi
diversificare de activitate în domeniul medical
– ANDODENT S.R.L.
Dezvoltarea şi modernizarea activității de
service auto prin achiziționarea de
echipamente performante

www.adrmuntenia.ro

SC BIACI MED SRL

1.457.109,74

840.000,00

SC FIX TOUR SRL

189.227,77

152.603,04

SC GREEN TRONICS SRL

1.463.200,00

840.000,00

SC SINERGY SRL

715.356,00

576.900,00

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

1.128.665,39

858.000,00

SC BRIHAMED SRL

329.469,86

265.701,50

SC AS. F. Trandafirescu SRL

329.840,00

266.000,00

SC MAUSMANN CONSULTING SRL

1.057.100,00

852.500,00

SC CARTEL SRL

1.189.292,97

858.000,00

SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL

1.111.201,67

858.000,00

SC GROUP G4 PROMOTION SRL

149.773,91

116.492,67

SC LAST TIME STUDIO SRL

613.676,00

489.400,00

S.C. BALNICANI TRAVEL S.R.L.

1.057.819,20

757.219,71

S.C. BYAMAX GROUP S.R.L.

1.055.752,12

827.468,00

SC AMRO AUTO SRL

486.835,16

342.835,00

SC CLUB INFO SRL

1.057.727,03

853.005,67

SC ELCRIS SRL

1.526.097,95

858.000,00

SC GIMNASIUM SRL

792.124,40

634.010,00

S.C. AUTO SMART S.R.L.

1.625.474,17

858.000,00

S.C. GOPIN COM S.R.L.

733.539,76

591.564,32

S.C. PULMO SANA S.R.L.

709.652,00

544.700,00

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

961.818,40

775.660,00

S.C. ENGINE BODY S.R.L.

1.198.596,15

858.000,00

S.C. PREPELITA S.R.L.

1.155.357,00

858.000,00

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

150.358,68

114.373,00

S.C. THUGS S.R.L.

1.139.635,68

746.957,04

S.C. RETON S.R.L.

1.205.913,90

858.000,00

S.C. GAMA CORPORATION S.R.L.

1.156.829,78

840.600,26

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

1.048.561,74

845.614,31

S.C ANDODENT S.R.L.

341.998,41

230.662,17

S.C. BEBEUS S.R.L.

1.130.969,45

751.607,06

14
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Dezvoltarea activității SC EVOLLO S.R.L. prin
achiziția de noi echipamente şi tehnologii şi
crearea de locuri de muncă
Modernizarea şi retehnologizarea activității de
construcții
Investiție în echipamente de producție audiovideo
Diversificarea producției în cadrul S.C.
ROOTSOFT SOLUTIONS S.R.L. prin achiziție
linie de fabricat ambalaje din carton
Achiziție de utilaje pentru activitatea de
reciclare deşeuri
Dezvoltarea activității desfăşurate de către
S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L.,
prin achiziționarea de echipamente
Modernizare şi extindere cabinet stomatologic
- SC CHARMADENTAL Enăchescu SNC
Construirea şi dotarea unui service pentru roți
competitiv de autoturisme şi autoutilitare
Dotare laborator tehnică dentară
Dezvoltarea activității microîntreprinderii
EUROZONE COM S.R.L. în domeniul reparațiilor
utilajelor pentru construcții, agricultură,
minerit şi logistică
Dezvoltarea capacității de producție şi
execuție lucrări
Dezvoltarea activității de construcții
Achiziție echipamente şi utilaje pentru lucrări
de instalații sanitare şi de încalzire
Dezvoltarea microîntreprinderii SC REAL
EXPERT ADVERTISING SRL, prin achiziția de
echipamente performante pentru producția de
mobilier specializat pentru magazine
Creşterea competitivității microîntreprinderii
S.C. AXDROM S.R.L. prin dezvoltarea activității
principale în domeniul lucrărilor de construcții
a drumurilor
Dezvoltarea microîntreprinderii RAV
CONTRACTOR S.R.L., prin achiziția de
echipamente performante pentru producția de
mobilier specializat pentru magazine
Dotarea firmei cu echipamente performante
Dezvoltarea microîntreprinderii S.C. SINCO SP
S.R.L., prin investiții în pensiunea turistică
ROSEMARIE
Dotare cabinet stomatologie
Modernizarea microintreprinderii SC ANTORA
TRANS S.R.L. prin extinderea activitatilor de
productie
Dezvoltarea afacerii S.C. NEOS INVEST S.R.L.
prin infiintarea unei capacitati de productie a
mobilei
Diversificarea activitatii microintreprinderii
Bridge Europe Consulting S.R.L. in domeniul
lucrarilor de pregatire a terenului pentru
constructii
Dezvoltarea SC DANI INTERNATIONAL S.R.L.
prin achizitia de utilaje performante
Modernizarea activitatii la S.C. GENERAL
INVEST S.R.L. prin achizitia de utilaje
Achizitie utilaj la S.C. SMART TRADING S.R.L.
Achizitie masina de tipar pentru S.C.
INFOALIMENT S.R.L.
Achiziție echipamente pentru S.C. INDEXMEDIA
S.R.L.
Dezvoltarea activității de alimentație
(catering) pentru evenimente în cadrul S.C.
POWER FOREVER S.R.L.
Achiziție echipamente tipografice
Dezvoltare S.C. ROWEB MEDIA PRODUCTION
S.R.L. prin edificarea unui punct de lucru şi
dotarea cu echipamente de ultimă generație
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S.C. EVOLLO S.R.L.

528.846,65

426.489,24

S.C.HIDRO OLT S.R.L.

844.474,72

681.028,00

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

664.534,60

535.915,00

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

1.117.321,53

858.000,00

S.C. INDECO GRUP S.R.L.

1.478.647,12

837.591,79

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

972.308,25

784.119,55

171.589,90

136.048,13

1.057.755,96

770.884,00

976.094,32

787.172,84

1.455.420,46

858.000,00

1.090.673,56

858.000,00

S.C. CHARMADENTAL
ENĂCHESCU S.N.C.
S.C. AUTO LENIED A.N.M S.R.L.
Câmpulung Muscel
S.C. ARTES-DENT S.R.L.
S.C. EURO ZONE COM S.R.L.
S.C. EURO-AUDIT SERVICE
S.R.L.
S.C. ANIV TRADE S.R.L.

1.057.653,11

817.924,63

S.C. PLUS MOBILE S.R.L.

1.080.833,60

858.000,00

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

1.089.792,70

858.000,00

S.C. AXDROM S.R.L.

1.153.372,66

858.000,00

S.C. RAV CONTRACTOR S.R.L.

1.089.831,15

858.000,00

S.C. PERLA PREPELIX S.R.L.

192.762,03

104.734,00

S.C. SINCO SP S.R.L.

1.057.381,48

849.057,00

S.C. STOMATOLOGIE DR TANASE
JEAN S.R.L.

386.137,85

309.498,26

S.C. ANTORA TRANS S.R.L.

1.055.092,83

429.000,00

S.C. NEOS INVEST S.R.L.

1.065.218,90

858.000,00

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

973.445,14

785.036,40

S.C. DANI INTERNATIONAL S.R.L.

1.058.978,35

852.000,00

S.C. General Invest S.R.L.

1.087.678,40

858.000,00

S.C. SMART TRADING S.R.L.

1.218.078,81

853.080,00

S.C. INFOALIMENT S.R.L.

1.158.312,03

853.080,00

S.C. INDEXMEDIA S.R.L.

1.030.396,67

762.688,80

S.C. POWER FOREVER S.R.L.

1.052.079,24

845.831,00

S.C. DESIGN MEDIA S.R.L.

1.058.746,72

852.828,00

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

1.084.398,19

851.960,67
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78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Dezvoltarea durabilă a afacerii TERMOCENTER
prin realizarea unui service auto modern,
performant
Dezvoltarea S.C. ELITECOM S.R.L. prin
achiziționarea de echipamente şi utilaje
performante în vederea realizării de
construcții şi lucrări de construcții ale
proiectelor utilitare pentru electricitate
Centru IT- Service hardware şi software
Tehnologii moderne în cadrul tipografiei
ANTET-TIPOCOM
Instalatorul european
Modernizarea activiățtii S.C. 2D BARCODE
SOLUTIONS S.R.L. in Pitesti
Înființare centru medical ORTOGYN OANA
Achizitie de utilaje pentru SC Metalplast
Prodinvest S.R.L.
Creşterea competitivității SC BRILLIANTIS
GROUP 2003 S.R.L. prin achiziția de
echipamente tehnologice performante
Dezvoltarea infrastructurii logistice prin
achiziționarea de utilaje destinate activității
de construcții
Dezvoltarea activităților de asistență medicală
Atelier de debitat buşteni şi prelucrat lemn
Dezvoltarea activității S.C. TOMEXIM PRO
S.R.L. prin achiziția de noi echipamente şi
tehnologii şi crearea de locuri de muncă
Extindere service auto cu hală tinichigerie vopsitorie
Construcție hală de producție şi achiziție
utilaje performante pentru producție mobilier
Pensiunea Un băiat şi o fată

93
TOTAL - lei -

S.C. TERMOCENTER S.R.L.

263.057,87

212.143,44

S.C. ELITECOM S.R.L.

1.112.379,20

846.880,00

S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L.

1.102.094,20

820.504,00

S.C. ANTET-TIPOCOM S.R.L.

1.059.952,00

854.800,00

S.C. ALICSTAL HIDRO S.R.L.
S.C. 2D BARCODE SOLUTIONS
S.R.L.
S.C. ORTOGYN OANA S.R.L.
S.C. METALPLAST PRODINVEST
S.R.L.

539.488,72

435.071,55

1.063.162,36

853.080,00

1.084.540,49

843.326,35

1.221.544,05

853.075,73

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

201.823,64

161.696,00

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

1.074.009,72

853.000,00

S.C. RYTMOMED S.R.L.
S.C. FISCHER IMPEX S.R.L.

1.050.010,44
1.941.143,48

838.902,04
858.000,00

S.C. TOMEXIM PRO S.R.L.

523.493,28

422.172,00

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

1.057.820,32

853.080,90

S.C. KOALA DESIGN S.R.L.

1.082.822,31

858.000,00

S.C. ALEX&THEO PARTY S.R.L.

989.594,11

790.379,77

63.719.486,67

45.041.432,06

Contract de finanțare reziliat

AXA PRIORITARĂ 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul major de intervenție 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 mil. euro.
Au fost depuse 30 de proiecte, din care cinci au fost respinse, 10 contracte de finanțare au fost semnate, două
proiecte se află în etapa precontractuală, iar 13 proiecte se află în rezervă. Valoarea asistenței financiare
nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,53 milioane de euro.
*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenție a fost suspendată începând cu data de 28.05.2010,
ora 12:00.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Buget

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

Titlul proiectului

Beneficiar

Restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului
Medieval al Fostei Mânăstiri Vărbila
Reabilitarea patrimoniului cultural din stațiunea
Buşteni
Restaurare şi punere în valoare a ansamblului
medieval al fostei Mânăstiri Apostolache
Consolidare - restaurare şi valorificare turistică
Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril,
Inuri, oraş Topoloveni
Consolidare - restaurare şi valorificare turistică
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din
Goleştii-Badii, oraş Topoloveni, jud. Argeş
Restaurarea, realizarea picturilor interioare, a
frescelor şi anexelor bisericii „Sf. Dumitru” din
comuna Potlogi, județul Dâmbovița
Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a
monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana
şi modernizarea infrastructurii conexe

Parohia Vărbila, com.
Iordăcheanu, jud. Prahova

8.214.351,04

6.656.946,88

Oraşul Buşteni

2.128.409,71

1.552.435,27

Parohia Apostolache, jud.
Prahova

12.926.435,20

9.386.998,60

Consiliul Local al Oraşului
Topoloveni

4.570.758,76

3.536.642,83

Consiliul Local al Oraşului
Topoloveni

7.142.139,18

5.535.846,33

Parohia Potlogi

2.551.521,16

2.001.230,05

Parteneriatul dintre UAT
Județul Giurgiu şi Mânăstirea
Comana

30.402.000,96

23.279.300,86

www.adrmuntenia.ro
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9
10

Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi crearea/modernizarea
infrastructurii conexe în zona Ansamblului
Brâncovenesc Potlogi
Restaurare, consolidare, punere în valoare şi
introducere în circuitul turistic al complexului
arhitectural medieval al fostei mănăstiri Negoieşti Şoldanu, județul Călăraşi
Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului
Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de
agrement Complex Parc Kretzulescu

Consiliul Județean Dâmbovița

42.809.489,34

32.403.880,26

Parohia Negoieşti

10.593.303,72

5.668.650,68

Municipiul Câmpulung

64.303.285,42

46.201.870,40

TOTAL - lei -

175.048.390,77

130.555.151,48

Domeniul major de intervenție 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din FEDR este de 32,87 mil. euro
(două sesiuni de depunere de proiecte)
În data de 23 noiembrie 2009 a fost reluată depunerea de proiecte în condițiile unei alocări financiare regionale de de 22,177 mil. euro.
*Notă: În data de 25 februarie 2010, ora 12:00, depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenție a fost suspendată.

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

Buget
Titlul proiectului

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Modernizare prin extindere şi transformare
cabana Valea cu Peşti în complex turistic şi
agrement de 4 stele
Reabilitarea parcului balnear din stațiunea
Amara
Modernizarea infrastructurii de turism a SC
Resalcom SA în vederea diversificării serviciilor
turistice
Modernizarea infrastructurii şi creşterea calității
serviciilor turistice în stațiunea Buşteni
Extindere Pensiune Marald, amenajare parcare,
branşamente utilități, ziduri de sprijin,
împrejmuire teren în stațiunea Sinaia, jud.
Prahova
Complex turistic de natație Târgovişte
Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa - reabilitare
şi modernizare drumuri de interes local în
stațiunea turistică Pucioasa

Beneficiar
SC Valea cu Peşti SA, Arefu,
jud. Argeş
Oraşul Amara

Total

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

16.856.816,00

8.840.093,74

16.545.748,10

12.967.959,00

SC RESALCOM SA, Târgovişte,
jud. Dâmbovița

14.188.605,53

7.752.171,45

Oraşul Buşteni

15.197.393,42

4.785.995,49

SC ALPA SRL, Sinaia, jud.
Prahova

4.499.257,58

2.251.175,29

UAT Municipiul Târgovişte

88.349.662,23

32.716.401,71

Oraşul Pucioasa

37.403.999,12

29.408.694,25

155.637.482,86

69.313.796,68

TOTAL - lei -

Domeniul major de intervenție 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 național. Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI
5.3 al POR: Direcția 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, site 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.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
www.adrmuntenia.ro
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INFOJUDEŢE
Judeţul ARGEŞ

Printre obiectivele vizitate din Bulgaria se numără un fost sat turcesc, unde se construia singura
biserică din localitate, precum şi un aerodrom, unde
sunt pregătiţi piloţii profesionişti şi amatori. Persoanele din Bulgaria au avut ocazia să viziteze în România, Muzeul de Arheologie al Civilizaţiei Gumelniţa, din
Olteniţa, dar şi Mânăstirea „Tăriceni” din comuna Frăsinet, ce reprezintă o ctitorie a negustorului Hristodor Guva,
de neam grec, moşier prin ţinuturile Bărăganului.
Proiectul se derulează din 1 septembrie 2010
şi va continua până în data de 29 februarie 2012.
Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă consolidarea colaborării între principalele părţi interesate
din sectorul turistic, cu scopul dezvoltării comune a unui produs turistic, reprezentând zona Silistra – Călăraşi ca o destinaţie pentru turism alternativ. Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără: cooperare transfrontalieră întărită şi parteneriat în reţea în
sectorul turismului alternativ, elaborare şi marketing-ul
unui produs turistic comun în Silistra – Călăraşi, precum şi promovarea imaginii zonei ca destinaţie unită
pentru turismul alternativ, bazată pe avantajele locale.
Grupurile ţintă sunt: IMM-uri din sectorul turistic, administraţii locale şi regionale, experţi bulgari şi români
– reprezentanţi ai ONG-urilor, jurnalişti locali sau regionali şi turişti.
(Ioana Călin)

Acord pentru urgentarea înfiinţării
Zonei Metropolitane Piteşti
Primarii din Piteşti şi din mai multe localităţi limitrofe au căzut de acord, săptămâna trecută, să urgenteze demersurile pentru înfiinţarea unei zone metropolitane, iniţiativă susţinută şi de Consiliul Judeţean
Argeş. Discuţiile au avut drept scop analiza stadiului
demersurilor de înfiinţare a zonei metropolitane, stabilirea etapelor ce urmează a fi parcurse şi identificarea
unei strategii pentru dinamizarea şi punerea în aplicare cât mai curând posibil a acestei iniţiative.
„Prin înfiinţarea acestei structuri vor fi create
condiţii pentru furnizarea de servicii publice de calitate, în sistem integrat, pentru toţi locuitorii zonei. De
asemenea, vor fi identificate şi oportunităţi pentru atragerea fondurilor europene şi a unor investiţii private, toate acestea având ca efect creşterea gradului de
dezvoltare a localităţilor incluse în proiect”, a declarat
primarul Tudor Pendiuc.
Edilii au identificat o serie de servicii publice
de interes comun, precum cele de apă-canal, termoficare, transport public de călători, ecarisaj sau
combatere a dăunătorilor, în urma discuţiilor stabilindu-se că prioritare şi de maxim interes pentru toate localităţile sunt cele de transport şi de ecarisaj.

Sursă: http://www.observatorcl.info/proiectul-o-regiune-transfrontaliera-odestinatie-europeana-continua

Sursă: http://www.administratie.ro/articol.php?id=37481

◊

◊

Judeţul DÂMBOVIŢA

Judeţul CĂLĂRAŞI

Schimbări majore
în Parcul Industrial Moreni

Proiectul „O regiune transfrontalieră –
o destinaţie europeană” continuă

La SC Moreni Parc Industrial este în curs de
execuţie un amplu proiect de modernizare şi extindere, cu o valoare de peste 50 milioane de lei. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, 15,5 milioane de lei reprezentând un grant nerambursabil din partea Uniunii Europene, restul fiind contribuţia Guvernului României şi a CJ Dâmboviţa. Sunt
prevăzute lucrări de modernizare la 13 hale industriale, modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităţi (apă, apă uzată, gaze, electricitate) şi de transport auto, execuţia unor clădiri noi. Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni şi ca obiectiv principal este atragerea de investitori, astfel încât să fie create peste 1.000 de noi locuri de muncă.
În urma investiţiilor şi modernizărilor ce au loc
în Parcul Industrial Moreni, acesta se va ridica la nivelul celor mai moderne parcuri din Europa, creând
posibilitatea investitorilor de a opta pentru capacităţi
existente, dar şi să construiască şi să se dezvolte în
zonă.
(Adrian Năstase)

În cadrul proiectului „O regiune transfrontalieră - o destinaţie
europeană”, IMMurile din sectorul turistic, administraţiile locale sau regionale, experţii bulgari şi români –
reprezentanţi ai
ONG-urilor, jurnaliştii locali şi
turiştii din România şi Bulgaria au vizitat în perioada 8
- 10 septembrie a.c. obiectivele turistice importante
din Silistra şi Călăraşi.
Liderul acestui proiect este Alianţa pentru Iniţiative Regionale şi Civile Silistra – Bulgaria, iar partenerii sunt Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi şi Asociaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Transfrontalieră „Dobrogea Dunăreană”.
www.adrmuntenia.ro

Sursă: http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=9&p2_articleid=30305
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Judeţul PRAHOVA

Judeţul GIURGIU

„Festivalul Toamnei”, la Câmpina

Parc fotovoltaic şi fermă bio,
la Giurgiu!

„Zilele Câmpinei” (Festivalul Toamnei) s-au bucurat de o largă participare din partea localnicilor. Dacă la
prima ediţie a festivalului s-a încercat redarea atmosferei
de la sfârşitul secolului al XIX-lea, de data aceasta s-a
dorit prezentarea unei localităţi medievale.
Sâmbătă, deschiderea oficială a fost făcută cu
o paradă a unor purtători de costume medievale – trubaduri,
curteni, cavaleri şi
domniţe –, urmaţi de
edilii oraşului, consilieri municipali şi alţi
membri marcanţi din
Primăria Câmpina.
La parada oficialităţilor din Centrul Civic, alături de autorităţile câmpinene s-au aflat şi delegaţii ale oraşelor înfrăţite cu
Câmpina (Silivri – Turcia şi Kumanovo – Macedonia),
conduse de primarii celor două localităţi.
De asemenea a avut loc şi tradiţionalul concurs
de pictură ad-hoc, „Câmpina – 24h”, organizat de Casa
de Cultură, în foaierul acestei instituţii fiind expuse
cele mai bune picturi realizate de către concurenţi. Festivalul câmpinean s-a terminat cu un spectaculos foc
de artificii.
(Adrian Brad)

Consilierii judeţeni din Giurgiu şi-au exprimat
acordul, în cea mai recentă şedinţă extraordinară,
pentru asocierea cu
SC Sun Garden din
localitatea Colibaşi,
pentru realizarea unui parc fotovoltaic,
o fermă agricolă
bio şi o centrală solaro-electrică.
„Noi avem disponibil terenul de la Gostinu şi
facem acest proiect, dar printr-un contract de asociere. Termenii contractuali sunt avantajoşi pentru Consiliul judeţean, iar această asociere în participaţiune
este cea mai bună formă. Vrem să promovăm produsele ecologice şi crearea unei ferme şi sere bio ne
va fi de mare ajutor”, a declarat Dumitru Beianu, preşedintele CJ Giurgiu.
Proiectele urmează să fie dezvoltate în comuna Gostinu, pe o suprafaţă de peste 300 ha, valoarea
investiţiei fiind de aproximativ 300 de milioane de euro. În plus vor fi create o sută de noi locuri de muncă.
Sursă: http://www.adevarul.ro/locale/giurgiu/Parc_fotovoltaic_si_ferma_
bio_la_Giurgiu_0_554344852.html

◊

Sursă: http://www.ziarulprahova.ro/stiri/cultura/98573/festivalul-toamnei-ascos-din-case-mii-de-campineni

Judeţul IALOMIŢA

◊

Aeroportul din Alexeni
se pregăteşte de reintrarea în circuit

Judeţul TELEORMAN

Aeroportul din Alexeni se pregăteşte de reintrarea în circuit. Evenimentul va fi marcat
sâmbătă, 24 septembrie, cu începere de la
ora 10:00, printr-un miting aerian de excepţie
organizat de Aeroclubul României, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Istoria şi Propaganda Aeronauticii.
La spectacolul motorizat intitulat „Alexeni, aprob decolarea!!!” vor participa acrobaţi din toată ţara,
dar şi elevi de la cele mai importante şcoli de zbor din
România. Evenimentul marchează aniversarea a 60
de ani de aviaţie la Alexeni şi intrarea aerodromului în
circuit civil, odată cu autorizarea de către Autoritatea
Aeronautică Civilă. După efectuarea lucrărilor de reabilitare, fosta bază militară din vecinătatea Urziceniului va fi deschisă traficului civil pentru avioane cu
masa de până la 5,7 tone.
(Robert Dincă)

Alexandria ar trebui să aibă iluminat ca în Paris
şi trafic rutier ca în Germania în trei luni
În urmă cu aproximativ un an, Primăria Alexandria a semnat contractul de finanţare pentru trei proiecte cu fonduri europene de peste 36 milioane
de lei. Proiectele ar trebui
să fie finalizate până în
data de 15 noiembrie a.c..
În data de 15
august 2010, municipalitatea
a semnat finanţarea pentru Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană, ce are în componenţă trei proiecte: „Sistem pentru managementul traficului rutier în municipiul Alexandria”, „Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii” şi „Sistem pentru
managementul iluminatului public”. Investiţia se ridică
la suma de 36,5 milioane de lei, din care 80% fonduri
nerambursabile.
(Elisa Bouleanu)
Sursă: http://www.adevarul.ro/locale/alexandria/Alexandria_ar_trebui_
sa_aiba_iluminat_ca_in_Paris_si_trafic_rutier_ca_in_Germania_in_trei_l
uni_0_556744414.html

Sursă: http://www.guraialomitei.com

www.adrmuntenia.ro
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Date Contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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

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 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 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 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 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 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

Ser viciul Comunicare
Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Cristina RADU
Alexandra GHERASIM
Liviu Georgian OLTENACU
Mădălina CILIBEANU
Alexandru VOINESCU
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro

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

Editor: Serviciul Comunicare
Data publicării: 21 septembrie 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.

www.adrmuntenia.ro
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