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loarea asistenţei nerambursabile este de 836.000
de lei);
 Realizarea unei unităţi de producţie profile pentru rigips – beneficiar: SC ENZO COM
SRL (valoare totală proiect: 1.005.699,99 lei, din
care valoarea asistenţei nerambursabile este
de 796.126,98 lei).
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S-au semnat primele contracte
de finanţare Regio din acest an, pentru
dezvoltarea mediului privat din Sud Muntenia
La începutul lunii februarie, la nivelul
regiunii de dezvoltare Sud Muntenia s-a semnat o nouă serie de contracte de finanţare
din Regio – Programul Operaţional Regional
2007 – 2013. Beneficiarii au primit fonduri
nerambursabile în cadrul Axei prioritare 4
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.
Cele şase proiecte, pentru care s-a primit asistenţă nerambursabilă din Regio, sunt
următoarele:

Înscrie-ţi proiectul
la premiile RegioStars!
Comisia Europeană a lansat, pentru al cincilea an consecutiv, concursul RegioStars. Obiectivul iniţiativei
este de a identifica
bunele practici din
dezvoltarea regională şi de a promova
proiectele originale
şi inovative care se
pot constitui într-o
sursă de inspiraţie
pentru regiunile Uniunii.

 Dezvoltarea microîntreprinderii SC REAL
EXPERT ADVERTISING S.R.L. prin achiziţia de
echipamente performante pentru producţia
de mobilier specializat pentru magazine – beneficiar: SC REAL EXPERT ADVERTISING SRL
(valoare totală proiect: 1.053.294,82 lei, din
care valoarea asistenţei nerambursabile este
de 836.000 de lei);
 Modernizarea companiei SC SEICOM SRL
prin dotarea cu utilaj de foraj de înaltă performanţă – beneficiar: SC SEICOM SRL (valoare
totală proiect: 1.056.561,80 lei, din care valoarea asistenţei nerambursabile este de 836.000
de lei);
 Achiziţie utilaje de construcţii la SC ROAD
CONSTRUCT SRL– beneficiar: SC ROAD CONSTRUCT SRL (valoare totală proiect: 1.050.131,20
lei, din care valoarea asistenţei nerambursabile este de 836.000 de lei);
 B.M.F GRUP ROM - proiect modernizare
spălătorie şi vulcanizare auto – beneficiar: SC
B.M.F GRUP ROM SRL (valoare totală proiect:
879.404,71 lei, din care valoarea asistenţei nerambursabile este de 709.197,35 lei);
 Creşterea competitivităţii şi a capacităţii de lucru a SC ELITE EXPERT CONT SRL prin
achiziţionarea unor utilaje performante – beneficiar: SC ELITE EXPERT CONT SRL (valoare
totală proiect: 1.049.585,60 lei, din care vawww.adrmuntenia.ro

În acest an, concursul are cinci categorii:
 Dezvoltare inteligentă: conectarea universităţilor la dezvoltarea regională;
 Dezvoltare durabilă: sprijinirea eficienţei resurselor în IMM-uri;
 Dezvoltare inclusivă: inovare socială – răspunsuri creative la provocările societăţii;
 Citystar: abordări integrate pentru asigurarea dezvoltării urbane sustenabile;
 Informare şi comunicare: promovarea politicii regionale a UE prin scurte filmuleţe.

La fiecare categorie, un stat membru are
dreptul de a înscrie un singur proiect, selectat
de Autoritatea de Management responsabilă.
Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 20 aprilie 2012, urmând ca ceremonia de premiere să aibă loc la începutul
anului 2013.
Sursă: http://www.fonduristructurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10450
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România a început
oficial pregătirile pentru 2014 – 2020

A apărut numărul 12
al Revistei Regio, editată de MDRT

În data de 26 ianuarie 2012 a avut loc
la Bucureşti lansarea oficială la nivel naţional
a procesului de programare a fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, incluzive şi durabile pentru perioada 2014 – 2020.
Anul 2012 va fi unul important pentru
următoarea perioadă de programare, având în
vedere că, până în luna septembrie, autorităţile române trebuie să stabilească atât cadrul
instituţional de gestionare a fondurilor europene, cât şi cadrul programatic.
Cadrul instituţional
Pentru a putea evita neajunsurile actualei perioade de programare, autorităţile române iau în considerare asigurarea unui parteneriat mult mai extins şi mai interactiv cu societatea civilă, sindicatele şi patronatele, mediul economic (camerele de comerţ, firmele de
consultanţă) şi mediul financiar-bancar.
Autorităţile au în vedere în continuare
posibilitatea utilizării Organismelor Intermediare private. Ideea introducerii unor organisme
intermediare private a fost susţinută şi de către reprezentantul mediului bancar participant
la conferinţă, care consideră că activităţile derulate în prezent de către AM-uri şi OI-uri ar
trebui atribuite prin licitaţie unor consorţii formate din firme de consultanţă cu experienţă
în accesarea şi implementarea fondurilor structurale şi bănci comerciale.

A apărut numărul 12 al Revistei REGIO,
editată de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Revista, cu un tiraj lunar de 5.000 de
exemplare, are scopul de a disemina informaţii despre stadiul implementării Regio - Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 şi
despre rezultatele acestui program către publicul larg şi către beneficiarii Regio.

Cadrul programatic – Programele Operaţionale
2014 – 2020
Lista Programelor operaţionale pentru
perioada 2014 – 2020 va fi stabilită până în
luna septembrie a.c., urmând ca în perioada
octombrie – decembrie 2012 să se elaboreze
un prim draft al acestora.
Având în vedere că în perioada 2014 –
2020, România va beneficia în continuare de
Fondul de Coeziune pentru proiectele de mediu

Acest număr al Revistei REGIO poate fi
citit pe website-ul dedicat Programului Operaţional Regional – www.inforegio.ro, la următorul link: http://www.inforegio.ro/sites/default/files/Revista%20Regio%20nr12%20%28we
b%29.pdf.
www.adrmuntenia.ro
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şi transport, vor continua să existe două programe operaţionale sectoriale dedicate mediului şi transportului.
În ceea ce priveşte dezvoltarea regională, se discută două variante – fie câte un
program regional dedicat fiecărei regiuni în
parte, fie un singur Program regional integrat.
La nivel sectorial, programelor operaţionale sectoriale existente în această perioadă le vor lua locul Programele multi-fond,
ce vor fi finantaţe prin mai multe categorii de
fonduri structurale. Axele prioritare din cadrul acestora vor fi finanţate însă printr-un
singur instrument structural.

Astfel, există posibilitatea ca fondurile
europene neangajate - adică acelea care nu se
cheltuie şi care, în mod normal, se pierd, reîntorcându-se la statele membre, în funcţie de
contribuţia lor la buget - să poată fi utilizate
altfel de către statele membre.
Declaraţia adoptată de liderii europeni:
- vizează o implicare consistentă a fondurilor europene aflate atât la dispoziţia Comisiei, a Fondului Social European, cât şi a resurselor neangajate destinate statelor membre în crearea de întreprinderi mici şi mijlocii
care să genereze locuri de muncă, cu o atenţie deosebită pentru generaţia tânără;
- pot fi utilizate fondurile europene neangajate ca şi garanţie pentru obţinerea de credite bancare în vederea dezvoltării sau apariţiei de noi întreprinderi mici şi mijlocii;
- implică masiv Uniunea Europeană şi resursele financiare europene şi garanţiile care
pot fi date în schimbul resurselor europene alocate ţărilor încă neangajate în contracte.
La Consiliul European următor se vor
stabili măsurile prin care se poate transpune
în practică declaraţia adoptată în data de 30
ianuarie.
Germania şi Franţa au venit cu propunerea ca sumele neangajate în 2011 să fie vărsate într-un „fond pentru creştere şi competitivitate”, folosit pentru a finanţa proiecte din
„ţările care le aveau programate sau alte state ce se confruntă cu serioase provocări structurale”.
În acest moment, sumele din fonduri
europene neangajate - adică banii necheltuiţi
- se reîntorc la statele membre, potrivit Regulamentului CE/1083 al Consiliului. Dacă pentru 2011, banii neangajaţi sunt destul de puţini, pentru 2012 şi 2013 sumele vor fi substanţiale, iar un astfel de fond ar putea fi un
real ajutor.
Potrivit surselor consultate de HotNews.ro, la Bruxelles există o dorinţă foarte
serioasă în acest sens, iar Comisia Europeană
este foarte probabil să vină cu o astfel de propunere în curând.

Sursă: http://www.fonduristructurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10430

Mobilizarea
fondurilor structurale
va viza stimularea creşterii
şi crearea de locuri de muncă
În declaraţia Consiliului European privind consolidarea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă, liderii europeni s-au angajat să „mobilizeze mai bine fondurile structurale prin urgentarea implementării programelor şi proiectelor existente, iar unde este
cazul reprogramarea banilor şi alocarea rapidă a banilor nealocaţi unor proiecte specifice, concentrându-se pe stimularea creşterii şi
crearea de locuri de muncă”.

Sursă: http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-11381704-cum-potfolosite-fondurile-europene-neangajate-drept-garantii-pentru-crediteobtinute-imm-uri-comisia-europeana-trebuie-modifice-legislatia.html

www.adrmuntenia.ro
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- Programul naţional multianual pe perioada
2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor
şi artizanatului – Coordonator: Valentin Şuţu,
tel.: 021 335 26 20, int. 123;

Ghidurile programelor naţionale
pe 2012 au fost publicate spre consultare!
AIPPIMM a publicat proiectele procedurilor de implementare/ghidurilor spre consultare pentru programele naţionale ce vor fi relansate anul acesta.
Observaţiile şi propunerile privind procedurile de implementare/ ghidurile pot fi transmise pe adresa de e-mail: agentia.imm@aippimm.ro. Termenul limită până la care se pot
transmite propuneri este 8 februarie a.c..

- Programul naţional multianual pe perioada
2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii – Coordonator: Roxana Crăciun, tel.: 021 335 26 20, int.
123;
- Programul naţional multianual pe perioada
2002 - 2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri – Coordonator: Mariana Martin, tel.: 021 335 26 20, int.
129.

Programele finanţate de la bugetul statului care vor fi relansate anul acesta sunt următoarele:
- Programul „Mihail Kogălniceanu” pentru întreprinderi mici şi mijlocii – Coordonator: Lorin Spinean, tel.: 021335 26 20, int. 123;

Sursă: http://www.finantare.ro/stire-18889-Ghidurileprogramelor-nationale-pe-2012-au-fost-publicate-spre-consultare.html

- Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri – Coordonator: Andreea Stanciu,
tel.: 021 336 14 68;

BEI acordă asistenţă
suplimentară României pentru
punerea în aplicare a unor proiecte
prioritare sprijinite din fonduri europene

- Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici
şi mijlocii – Coordonator: Adrian Panait, tel.:
021 336 14 68;

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a
semnat un memorandum de înţelegere cu Guvernul României privind acordarea de asistenţă tehnică pentru sprijinirea punerii în aplicare a proiectelor europene cofinanţate de
bancă în România.
Potrivit domnului Wilhelm Molterer, vicepreşedintele BEI responsabil pentru România, care a semnat memorandumul de înţelegere cu domnul Leonard Orban, ministrul român al afacerilor europene, „acordul de cooperare încheiat între BEI şi România prevede
asistenţă tehnică pentru punerea în aplicare
a proiectelor europene prin cofinanţare BEI şi
urmăreşte să accelereze absorbţia fondurilor
europene.
Acest demers este complementar asistenţei tehnice pe care banca o acordă României prin JASPERS începând din 2006, în vederea conceperii unor proiecte de foarte bună
calitate care să fie sprijinite din fonduri europene, şi reflectă rolul important al BEI în
furnizarea cofinanţării necesare pentru a acoperi contribuţia naţională la punerea în aplicare

- Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea
accesului acestora la finanţare - START – Coordonator: Adrian Panait, tel.: 021 336 14 68;
- Programul de dezvoltare şi modernizare a
activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă – Coordonator: Constantin
Gheorghiu, tel.: 021 336 14 68;
www.adrmuntenia.ro
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a acestor proiecte prioritare. Am convingerea
că acest efort, care a presupus o coordonare
strânsă cu Comisia Europeană, ca o iniţiativă
comună cu Guvernul României, va juca un rol
important în facilitarea utilizării fondurilor
europene în cel mai bun mod posibil în beneficiul României”.
Acordul se va concentra pe creşterea
vitezei şi a calităţii absorbţiei fondurilor structurale europene, prin intermediul asistenţei în
gestionarea şi punerea în aplicare a proiectelor. România a solicitat această asistenţă
din partea BEI, bazându-se pe expertiza consacrată de care dispune în privinţa finanţării
proiectelor, în special în regiunile mai puţin
dezvoltate care beneficiază de fonduri structurale ale UE, urmărindu-se consolidarea capacităţii României în ceea ce priveşte punerea
în aplicare a proiectelor, precum şi formularea politicilor şi a strategiilor, dar şi planificarea sectorială la nivel de proiect, potrivit
reprezentanţei CE la Bruxelles.
În acest cadru, BEI va acorda sprijin
pentru proiectele prioritare care urmează să
fie finanţate în perioada de programare 2007 2013 şi va contribui la dezvoltarea capacităţii
de a gestiona punerea în aplicare a proiectelor avându-se în vedere viitoarea perioadă de
programare 2014 - 2020. BEI va acţiona în
conformitate cu mandatul încredinţat şi cu reglementările UE relevante şi în coordonare cu
partenerul său, Comisia Europeană, şi cu JASPERS. Un memorandum de înţelegere similar a
fost semnat între România şi Banca Mondială.
BEI desfăşoară activităţi în România începând din 1990 şi colaborează cu o gamă largă de parteneri eligibili. Aceasta deţine un
portofoliu de operaţiuni de creditare în valoare de peste 9 miliarde EUR, destinate investiţiilor publice şi private în infrastructura de
transport, telecomunicaţii, mediu şi energie,
şi oferă sprijin IMM-urilor locale prin împrumuturile acordate intermediarilor financiari ai
BEI.

A intrat în vigoare Schema de ajutor
de minimis din cadrul operaţiunii
dedicate Polilor de competitivitate
În data de 23 ianuarie 2012 a fost
publicată în Monitorul Oficial nr. 54 Schema
de ajutor de minimis pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii „Dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor de interes naţional
şi internaţional - Poli de competitivitate” din
cadrul DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, POSCCE. Schema de ajutor de
minimis este parte a cadrului legal de aplicare
a operaţiunii.
Activităţile finanţate de această schemă sunt:
 activităţi de coordonare, monitorizare şi raportare privind implementarea coordonată şi
coerentă a proiectelor şi realizarea strategiilor de dezvoltare a Polilor de competitivitate;

 activităţi privind funcţionarea Polilor de
competitivitate;
 activităţi de instruire, consultanţă, pregătire a proiectelor, asistenţă de specialitate,
participarea la reuniuni - târguri - conferinţe simpozioane în ţară şi în Europa;
 activităţi ce contribuie la optimizarea implementării proiectelor şi, respectiv, a strategiilor de dezvoltare la nivelul Polilor de competitivitate, cum ar fi: comunicare, construire
de imagine (branding) la nivel naţional şi european, mediatizarea proiectelor şi a rezultatelor, întărirea cooperării cu parteneri interni
şi europeni;
 activităţi de marketing.
Conform calendarului orientativ al lansărilor de apeluri de proiecte pe anul 2012, linia
de finanţare aferentă O 131 „Dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor (SSA) de interes
naţional şi internaţional – Poli de competitivitate” se preconizează a fi lansată în cursul
acestei luni.

Sursă: http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles|displayArticle/articleID_23959/BEI-acorda-asistentasuplimentara-Romaniei-pentru-punerea-in-aplicare-a-unor-proiecteprioritare-sprijinite-din-fonduri-europene.html

www.adrmuntenia.ro

Sursă: http://www.fonduristructurale.ro/detaliu.aspx?eID=10415&t=Stiri
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Domnia sa a adăugat că, deşi foarte
probabil în urma negocierilor privind noul buget al UE pentru 2014 - 2020 alocările pentru
pentru politica de coeziune şi PAC vor suferi
unele reduceri, este de aşteptat ca România
să beneficieze de sume importante. Noile
condiţionalităţi, atât în cazul politicii de coeziune, cât şi al PAC - condiţionalităţi exante, ex-post şi condiţionalităţi de natură macroeconomică - vor fi însă mult mai stricte.
În opinia sa, negocierile asupra bugetului UE pentru viitoarea perioadă de programare financiară multianuală vor fi „foarte, foarte dificile, mai ales în contextul actual”, în care în întreaga Uniune Europeană
sunt adoptate măsuri de austeritate. Ţările
care susţin reducerea contribuţiilor la bugetul comunitar îşi explică poziţia prin faptul că şi bugetul UE trebuie să fie unul de
austeritate, în timp ce statele care doresc
alocări mai importante, inclusiv România,
aduc drept contraargument efectul multiplicator al banilor care vin la bugetul UE.

Obiectivul României
în bugetul 2014 - 2020
Obiectivul prioritar al României privind cadrul financiar multianual 2014 - 2020
al UE este să se afle într-o poziţie bugetară
mai avantajoasă decât în perioada 2007 2013, a declarat ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, după reuniunea Consiliului Afaceri Generale de la Bruxelles.
„În primul
rând s-a discutat
despre viitorul buget al UE pentru
2014 - 2020, unde
pentru prima oară
s-au dezbătut pe
fond subiecte legate de poziţionarea statelor membre privind nivelul
general al bugetului şi privind finanţarea anumitor politici cu
bani comunitari. Dezbaterea a fost foarte
utilă, pentru că am putut vedea unde se poziţionează statele membre şi s-au conturat
două grupuri - unul care susţine propunerea
Comisiei Europene privind alocările financiare şi altul care doreşte reducerea propunerii Comisiei, cu diferite grade de variaţie
(pornind de la Germania, care susţine o
contribuţie de aproximativ 1% din PNB-ul
statelor membre, la alte state, care au cerut ca scăderea să fie chiar mai mare). În
intervenţia mea am subliniat că pentru noi
este fundamental să se asigure alocări substanţiale pentru politica de coeziune şi politica agricolă comună (PAC), se speră ca un
acord să se încheie până la finalul anului,
dar situaţia, după cum se vede ea în prezent, arată poziţii ce par ireconciliabile”, a
declarat oficialul român.

www.adrmuntenia.ro

Ministrul Leonard Orban a explicat că
România a cerut o mai mare flexibilitate în
utilizarea fondurilor alocate diverselor programe operaţionale. „De exemplu, noi ne-am
propus unele realocări pentru programul de
reabilitare termică. Marea problemă este că
e foarte dificil de <<deplasat>> fonduri de la
un anumit program operaţional către Programul Operaţional Regional. Dacă iei fonduri de
la Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) înseamnă că iei de la Fondul Social European şi
atunci ai o mare problemă, pentru că decizia
trebuie luată de Colegiul comisarilor. Fiind
vorba de <<mutarea>> banilor dintr-o zonă în
alta este un proces care durează, existând şi
riscul ca această realocare să nu fie aprobată, mai ales în actualul context”, a afirmat
ministrul român.
Sursă: http://www.fabricadebani.ro/news.aspx?iid=37484&sid=10
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Valoarea ridicată a intervenţiilor realizate din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (FEDR), Fondul Social European
(FSE) şi Fondul de Coeziune (FC) reflectă şi
faptul că statele membre se află deja în a
doua jumătate a exerciţiului financiar 20072013, când numărul cererilor de rambursare
depuse de beneficiari este în creştere. Fondurile structurale au contribuit în 2011 la
dezvoltarea Pieţei Unice prin investiţii intr-o gamă largă de domenii strategice, inclusiv conexiuni prin fibră optică, infrastructură de cercetare şi dezvoltare, inovaţie, dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii şi educaţie.
La sfârşitul anului 2011, media plăţilor interne către beneficiari din cele trei fonduri (FEDR, FSE, FC) a fost de 33,4% din suma alocată pentru programarea financiară
2007 - 2013. Deşi procentul plăţilor interne
a înregistrat un trend ascendent în toate
statele membre, diferenţele între ţări rămân semnificative. Astfel, rambursările variază de la 16,51% în cazul României, la
48,27%, în cazul Irlandei.

Experţi străini pentru
creşterea absorbţiei fondurilor europene
Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a semnat memorandumuri de
înţelegere cu Banca Europeană de Investiţii
(BEI) şi Banca Mondială (BM) privind acordarea de asistenţă tehnică în vederea creşterii
ratei de absorbţie a fondurilor structurale şi
de coeziune. Asistenţa va fi acordată atât în
actualul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene (2007 - 2013), cât şi în următorul
(2014 - 2020). Contribuţia BEI şi BM constă
în punerea la dispoziţia autorităţilor române, contra cost, a expertizei tehnice proprii
sau contractate, în baza acordurilor sau a
contractelor de servicii care se vor semna în
acest sens. Costurile expertizei furnizate de
BEI şi BM, în baza acestor memorandumuri
de înţelegere, vor fi rambursate din asistenţa tehnică inclusă în fondurile structurale şi de coeziune de care beneficiază România - respectiv Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) şi axele prioritare de
asistenţă tehnică din cadrul celorlalte programe operaţionale.

Conform comisarului european pentru
politică regională, Johannes Hahn, datele
pentru 2011 indică un progres semnificativ
în operaţionalizarea cu succes a principalelor obiective şi accelerarea implementării
politicilor de dezvoltare regională şi coeziune. „Fondurile structurale sunt fonduri
de creştere. Ele vizează investiţii inteligente în dezvoltare pe termen lung, sprijinind
crearea de locuri de muncă. Fondurile asigură un flux constant de investiţii în această perioadă dificilă”, a declarat comisarul.
László Andor, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune susţine că această creştere a ratei de absorbţie a fondurilor europene reflectă necesitatea investiţiilor în capitalul uman pentru a contracara tendinţa
de creştere a şomajului în contextul crizei
economice.

Sursă: http://www.ziarulprahova.ro/stiri/economie/105786/experti-straini-pentru-cresterea-absorbtiei-fondurilor-europene

Plăţile din fondurile structurale
în cadrul politicii de coeziune,
în creştere la nivelul statelor membre UE
În contextul constrângerilor bugetare
cu care se confruntă în prezent statele membre UE, fondurile structurale au devenit principala sursă de investiţii în creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Eficacitatea utilizării acestor fonduri a crescut
în 2011 plăţile către statele membre din bugetul aferent politicii de coeziune ajungând
la o valoare record de 32,9 miliarde de
euro, în creştere cu 8% faţă de 2010.
www.adrmuntenia.ro
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Totodată, Comisia Europeană a luat
măsuri pentru stabilirea unor priorităţi pentru investiţiile în creşterea economică, prin
realocarea resurselor în cadrul instrumentelor structurale sau introducerea unor noi
instrumente. O atenţie deosebită a fost acordată statelor membre care beneficiază în
prezent de asistenţă la nivel macroeconomic, Parlamentul European adoptând în decembrie 2011 propunerea Comisiei de creştere cu până la 10% a ratei de cofinanţare
pentru proiectele de dezvoltare regională
derulate în Irlanda, România, Letonia, Portugalia şi Grecia. Alte state membre au beneficiat de o realocare a fondurilor, sumele
rămase necheltuite fiind transferate către
sectoarele cu un potenţial mai mare de creştere economică, unde rata absorbţiei şi impactul asupra dezvoltării sunt semnificative.
În ceea ce priveşte integrarea pe piaţa muncii, Comisia a solicitat statelor membre să folosească 22 de miliarde din FSE pentru a îmbunătăţi accesul tinerilor la piaţa
muncii. Iniţiativa Oportunităţi pentru Tineret solicită statelor să ia măsuri pentru a preveni părăsirea timpurie a şcolii, să-i ajute
pe tineri să dobândească competenţe relevante pentru piaţa muncii, să acumuleze experienţă şi să se perfecţioneze în cadrul unor programe de formare la locul de muncă
şi să îi sprijine în găsirea primului lor loc de
muncă.
Fondurile structurale şi de coeziune
vor continua să deţină un rol esenţial şi în
următoarea perioadă de programare financiară, pachetul legislativ propus de către Comisia Europeană fiind fundamentat pe priorităţile Strategiei Europa 2020 de creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Totodată, noul pachet legislativ prevede
concentrarea sprijinului financiar în regiunile mai puţin dezvoltate din punct de vedere
economic şi social, fondurile structurale oferind mijloacele necesare pentru susţinerea pe termen lung a eforturilor de creştere
economică şi dezvoltare.

Parcul Lunca Argeşului
din Piteşti, în plin proces de reabilitare

Finanţat din fonduri europene nerambursabile, prin Regio - Programul Operaţional
Regional 2007 - 2013, Parcul Lunca Argeşului
va fi gata până la începutul lunii octombrie şi
va avea, printre altele, teatru de vară, discotecă în aer liber, doi kilometri de piste pentru biciclişti şi spaţiu de promenadă pe malul
râului. 40% din lucrare este deja executată. În
total, peste 50 de oameni lucrează la reabilitarea parcului.
La două luni de la inaugurarea şantierului, 40% din lucrare este realizată. La accesul principal în parc din Strada Depozitelor,
se va amenaja o piaţetă pavată cu plăci din
piatră naturală şi piatră cubică pavată în jurul
duzelor fântânii arteziene pietonale. Piaţeta
de la intrarea dinspre Strada Depozitelor va cuprinde de asemenea două fântâni arteziene:
una pietonală şi una dinamică.
O parte însemnată din canalul care trecea prin luncă a fost decolmatat şi acoperit cu
dale mari de beton.
În total, lucrările se desfăşoară pe câteva hectare. O parte dintre cele 21 de utilaje sunt deja în acţiune şi în prezent se conturează şi se nivelează viitoarele alei şi piste.
Parcul Lunca Argeşului va avea zone
pentru şahişti (14 ansambluri de mese de şah
+ scaune), terenuri de tenis şi de minifotbal,
precum şi trei locuri de joacă. Apropo de
acestea din urmă, locurile de joacă, amenaja-

Sursă: http://www.fonduristructurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10425

www.adrmuntenia.ro

8

http://regio.adrmuntenia.ro

te pe grupe de vârstă, vor fi împrejmuite cu
garduri. Gardul nu va intra în zona de acţiune
a echipamentelor de joacă. De-a lungul aleii
de promenadă de pe malul râului Argeş, în
afara zonei de influenţă a râului, se vor realiza 20 de platforme belvedere, ce vor fi prevăzute cu băncuţe din beton armat prefabricat
şi coşuri de gunoi. Alte două mari puncte de
atracţie vor fi teatrul şi discoteca în aer liber.
Trebuie spus că vor fi în total trei porţi de acces în parc (o poartă principală în zona Publitrans, o poartă în zona podului Argeş şi o alta
în zona Hidroconstrucţia).
În ceea ce priveşte investiţia, Parcul
Lunca Argeşului va costa 10 milioane de euro,
banii fiind obţinuţi dintr-o finanţare europeană nerambursabilă prin Regio.

tia în contextul dezvoltării urbane integrate
durabile. Reprezentanţii localităţilor Mizil,
Mediaş şi Alba-Iulia, oraşe partenere în cadrul
Progra-mul Urbact II, şi-au prezentat atât
proiectele, cât şi rezultatele implementării
acestora.
Secretariatul Tehnic Comun a prezentat cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte, care are ca termen limită de depunere a
aplicaţiilor 15 martie 2012, iar ca obiectiv – crearea a 19 Reţele tematice, fiecare în valoare
de aproximativ 800.000 de euro, vizând ambele
axe prioritare ale Programului URBACT II:
 oraşe, promotoare ale creşterii economice şi ocupării forţei de muncă;
 Oraşe atractive şi unite.

Sursă: http://www.universulargesean.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=488:pe-antierul-celui-mai-mare-parc-dinpiteti&catid=35:actualitate&Itemid=29

În cadrul
întâlnirii
au
fost evidenţiate
aspecte vizând
criteriile de eligibilitate pe care
trebuie să le îndeplinească viitorii beneficiari, condiţiile de
eligibilitate ale proiectelor, informaţii financiare privind rambursarea cheltuielilor, durata
proiectelor (fazele proiectelor) etc.
Participanţii au supus discuţiei o serie
de aspecte privind regulile naţionale de eligibilitate a beneficiarilor, precum şi problematici privind implementarea ulterioară a acestor proiecte în cadrul altor programe finanţate din fonduri structurale.
Proiectele aprobate în urma acestui apel de proiecte vor avea ca rezultate stimularea schimburilor de experienţă între oraşe şi
alţi actori urbani, capitalizarea cunoştinţelor
şi a diseminării bunelor practici în domeniul
dezvoltării urbane integrate şi durabile.
Ghidul aplicantului pentru acest apel
de proiecte, precum şi alte documente relevante pot fi consultate pe pagina web a programului: www.urbact.eu.

Info Day privind prezentarea
celui de-al treilea apel de proiecte URBACT II
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Secretariatul Tehnic Comun URBACT
II au organizat la Bucureşti, la sediul din strada Apolodor, nr. 17, în data de 25 ianuarie,
un seminar de informare pentru prezentarea
noului apel de proiecte URBACT II, către potenţialii beneficiari ai Programului.
La seminar au participat reprezentanţi
ai oraşelor din România, institutelor de cercetare, precum şi ai universităţilor relevante în
domeniul urbanismului. Seminarul a constituit
un bun prilej pentru prezentările interactive,
desfăşurate între participanţi, reprezentanţii
ministerului şi domnii Jean Loup Drubigny şi
Raffaele Barbato, din partea Secretariatului
URBACT.
Evenimentul a reprezentat o oportunitate pentru schimbul de experienţă între partenerii Programului URBACT II, pe marginea
rezultatelor intermediare ale proiectelor pe
care le implementează, precum şi a practicilor şi politicilor implementate de către aceşwww.adrmuntenia.ro
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9

http://regio.adrmuntenia.ro

II nn ff oo RR ee gg ii oo

Situația proiectelor depuse în cadrul Regio
– 6 februarie 2012 Până în data de 6 februarie 2012, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 882
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 333* de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
2.080.419.071,95 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)
În cadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Poli de creştere” (buget 97 mil.
euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti şi 15 cereri de finanţare, din care:
două cereri se află in etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, cinci cereri 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 62,10 milioane de euro.
Nr.
crt.

1

2

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

Realizarea parcului municipal Ploiesti
Vest inclusiv a căilor de acces şi a
3
rețelelor edilitare specifice - Parc
Municipal Ploieşti Vest
TOTAL - lei -

Beneficiar

(lei)

Total

Asistenţa
nerambursabilă

Judeţul Prahova

43.912.185,38

27.278.828,22

Unitatea
administrativteritorială
Municipiul Ploieşti
Municipiul Ploieşti

8.684.387,97

6.768.453,68

93.684.950,15

70.739.838,97

146.281.523,5

104.787.120,87

__________________________________

*Din cele 327 contracte semnate 16 proiecte au fost reziliate.

În cadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană”
(buget 38,80 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – împreună
cu 14 cereri de finanţare, din care: două cereri au fost retrase, cinci contracte de finanţare au fost semnate, un
proiect este în evaluare tehnică, şase proiecte sunt în precontractare.
Nr.
crt.
1

Titlul proiectului
Sistem de supraveghere pentru
creşterea siguranţei şi prevenirea
criminalităţii în zona: Podul Viilor –
Parc Ştrand din municipiul Piteşti

www.adrmuntenia.ro

Beneficiar

Total

Asistenţa
nerambursabilă

Municipiul Piteşti

3.501.934,57

2.270.094,01
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2

Creare Parc Lunca Argeşului

Municipiul Piteşti

40.592.065,24

19.072,158,85

3

Modernizarea Podului Argeş

Municipiul Pitești

12.675.130,55

8.878.668,92

Municipiul Piteşti

4.082.072,15

3.105.204,72

Municipiul Piteşti

3.429.749,05

2.517.767,24

64.280.951,56

35.843.893,74

4
5

Modernizare pod peste Râul Doamnei,
Pitesti
Modernizare parcare Bowling

TOTAL - lei -

În cadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „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, două Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în precontractare (şapte cereri de finanţare), şapte
Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (18 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, Subdomeniul „Centre urbane”, a fost 31
martie 2009, ora 16:00.

Buget
Titlul proiectului

Nr.
crt.
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10
11
12

Beneficiar

(lei)

Total

Asistenţa
nerambursabilă

Sistem pentru Managementul Iluminatului Public
în Municipiul Alexandria

Municipiul
Alexandria

24.125.963,20

19.100.295,42

Sistem pentru Managementul Traficului Rutier în
Municipiul Alexandria
Sistem de supraveghere în vederea creşterii
siguranţei şi prevenirii criminalităţii în municipiul
Alexandria
Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în
municipiul Curtea de Argeş
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
Creşterea siguranţei şi securităţii cetăţenilor din
municipiul Curtea de Argeş, prin implementarea
unui sistem de supraveghere video
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
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
Dotare cu echipamente pentru creşterea
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de
acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul
Dâmboviţa
Reabilitare şi modernizare străzi urbane, poduri,
trotuare şi parcări în oraşul Costeşti, judeţul
Argeş
Realizare sistem de supraveghere video pentru
creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea
criminalităţii în oraşul Costeşti, judeţul Argeş
Modernizarea străzii I.C. Brătianu din oraşul
Mioveni, prin crearea a 2 benzi suplimentare

Municipiul
Alexandria

9.499.324,57

7.523.346,47

Municipiul
Alexandria

3.521.304,71

2.735.271,48

UAT Municipiul
Curtea de Argeş

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

Municipiul
Târgovişte

3.392.503,63

2.552.811,19

40.112.999,59

31.518.787,11

UAT Oraşul
Costeşti

1.238.205,72

940.802,94

Oraşul Mioveni

6.445.880,40

5.103.830,2

www.adrmuntenia.ro
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11

http://regio.adrmuntenia.ro

13
14

Implementarea unui sistem de supraveghere
video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor din
oraşul Mioveni
Reabilitarea/modernizarea şi extinderea spaţiilor
publice urbane, străzi şi spaţii verzi în municipiul
Moreni

Oraşul Mioveni

2.937.935,89

2.144.617,89

UAT Municipiul
Moreni

12.612.814,76

9.938.017,32

Parteneriatul
dintre UAT
Municipiul Moreni
şi UAT Judeţul
Dâmboviţa

2.550.403,50

2.013.940,22

UAT Municipiul
Moreni

760.154,04

598.148,88

15

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

16

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

17

Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraş
Sinaia „Via Sinaia Design - verde – deschis”

Oraşul Sinaia

81.856.120,00

63.855.214,49

18

Achiziţia şi instalarea de echipamente de
supraveghere necesare pentru creşterea
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul
Sinaia, judeţul Prahova

Oraşul Sinaia

1.749.702,00

1.378.321,00

392.153.841,25

308.011.231,45

TOTAL - lei -

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 au fost respinse, iar două proiecte au fost retrase de
aplicanți. Valoarea totală solicitată prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 241 de milioane de euro. Din
cele 27 de proiecte rămase s-au semnat 18 contracte de finanţare, nouă proiecte fiind 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, selecţie şi contractare, fie semnându-se deja contractul de finanţare.
Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.

Buget
Titlul proiectului

Nr.
crt.
1
2
3

4

5

6
7

Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean
DJ 201B, km 0+000 – km 19+000, Ciochina – Orezu
– Raşi
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
drumuri în staţiunea balneară Amara
Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură
al municipiului Târgovişte
Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene
701, DJ 401A şi DJ 711A, pe traseul Dobra –
Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Sălcuţa – Odobeşti –
Potlogi – Corbii Mari
Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa –
Gratia – Poieni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti –
Ciolăneşti – Zâmbreasca – Dobroteşti, km 44+240104+890 (55,450 km)
Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean
DJ 301, tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 –
km 36+578
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

www.adrmuntenia.ro

Beneficiar

Total

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

Judeţul Ialomiţa

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

Judeţul
Dâmboviţa

66.894.836,12

53.968.478,48

Judeţul
Teleorman

119.905.412,69

96.861.074,38

Judeţul Călăraşi

43.795.745,88

36.030.147,80

Judeţul Argeş

51.142.578,38

41.351.925,62
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8
9

10

11

12

13
14
15
16
17

18

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
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi
urbane, oraş Mizil, judeţul Prahova
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
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
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
Modernizare Calea Daciei
Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean
DJ303, tronsonul Călăreţi – Valea Argovei, km
0+000 – 26+294
Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa,
km 17+400 – km 58+000
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi
urbane, oraş Breaza, judeţul Prahova
Reabilitare şi modernizare DJ411: Limită judeţ
Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti
– Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni –
Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu
Doamnei – Clejani (DN61)
Modernizarea şi reabilitarea reţelei de străzi
urbane în oraşul Topoloveni

Judeţul Argeş

15.740.581,08

12.493.156,62

UAT Oraşul Mizil

10.503.848,27

8.603.445,47

Parteneriatul
între UAT Judeţul
Prahova şi UAT
Judeţul
Dâmboviţa

45.802.088,03

37.647.805,82

Judeţul Argeş

46.020.473,81

37.167.628,96

Judeţul Călăraşi

44.944.350,96

36.974.362,15

Consiliul Local
Câmpina

25.477.127,02

20.308.570,69

Consiliul Judeţean
Călăraşi

55.557.533, 56

45.705.002,00

Judeţul
Teleorman

62.482.442,49

51.063.576,57

Oraşul Breaza

48.209.259,08

37.983.438,84

Consiliul Judeţean
Giurgiu

109.216.190,48

86.193.360,43

Oraşul Topoloveni

33.779.554,91

23.703.998,33

922.364.114,13

739.863.139,17

TOTAL - lei -

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 un proiect se află în precontractare, şapte sunt în rezervă, un proiect a fost
respins şi trei contracte au fost semnate. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ
46,62 milioane de euro.
*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.09.2009,
ora 16:00.
Nr.
Crt.

Buget
Titlul proiectului

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Judeţean Călăraşi
Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă
2
Alexandria, judeţul Teleorman
Reabilitarea şi modernizarea Spitalului
3
Judeţean Dâmboviţa
TOTAL - lei 1

www.adrmuntenia.ro

Beneficiar

Total

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

Judeţul Călăraşi

19.783.631,62

14.809.448

Consiliul Judeţean
Teleorman
Consiliul Judeţean
Dâmboviţa

83.496.061,52

66.568.370,17

83.106.684,78

65.278.696,09

186.386.377,92

146.656.514,26
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Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro
Au fost depuse 60 de proiecte, din care: 20 de contracte au fost semnate, opt proiecte au fost retrase de aplicanţi,
10 au fost respinse, şapte proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar şase proiecte se află în
etapa precontractuală, iar nouă proiecte se află în rezervă, valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de
aproximativ 22,98 milioane de euro.
*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.03.2011,
ora 12:00.
Nr.
Crt.

1

2

3

Buget
Beneficiar

Amenajare Centrul comunitar al
persoanelor în vârstă din municipiul
Slobozia, judeţul Ialomiţa

Parteneriat dintre
UAT Municipiul
Slobozia şi
Episcopia Sloboziei
şi Călăraşilor

1.045.015,00

823.337,00

Asociaţia „Suflet
pentru oameni”

3.457.593,56

2.374.261,68

2.857.072,84

2.191.690,71

3.636.281,84

2.588.827,78

3.624.455,04

2.524.195,8

3.555.415,81

2.423.799,99

3.647.313,44

2.831.802,12

1.739.283,16

1.332.494,24

3.617.331,28

2.783.353,86

Centrul rezidenţial de asistenţă
medico-socială pentru persoane
vârstnice
Centru social pentru recuperare
persoane vârstnice oraş Zimnicea,
judeţul Teleorman

4

Reabilitare, modernizare şi dotare
Centrul de integrare prin terapie
ocupaţională Tântava

5

Schimbare destinaţie din cazarmă
în cămin de bătrâni,
recompartimentare interioară

6

Modernizare reţele utilităţi,
facilităţi de acces şi dotări cu
echipamente specifice nevoilor
beneficiarilor de servicii din
C.I.A.P.A.H. Mislea, judeţul
Prahova

7

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

8

9

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

Titlul proiectului

Reabilitarea, modernizarea şi
dotarea cantinei sociale din oraşul
Mioveni şi a centrului de sprijin la
domiciliu pentru persoanele
vârstnice, Mioveni, judeţul Argeş

Lucrări de modernizare, reţele
utilităţi, facilităţi acces şi dotări la
C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi, judeţul
Prahova
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Parteneriatul dintre
UAT Oraşul
Zimnicea şi DGASPC
Teleorman
Consiliul Judeţean
Giurgiu
Parteneriatul dintre
UAT Municipiul
Ploieşti şi Fundaţia
pentru Copii Sfântul
Sava
Centrul de Îngrijire
şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu
Handicap Mislea,
comuna Scorţeni,
sat Mislea, judeţul
Prahova
Parteneriatul dintre
UAT Judeţul Giurgiu
şi Centrul de
Asistenţă MedicoSocială Mogoşeşti
Parteneriatul dintre
UAT Oraşul Mioveni
şi
Fundaţia Consorţiul
pentru Dezvoltare
Locală Mioveni
Centrul de
Integrare prin
Terapie
Ocupaţională
pentru Persoane
Adulte cu Handicap
Urlaţi

14

Total
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10

Centrul multifuncțional de resurse
şi servicii pentru adulți 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

3.639.292,49

2.709.579,29

12

Extindere, reabilitare termică şi
dotare „Centru îngrijire şi
asistenţă", Municipiul Slobozia,
județul Ialomița

Direcția Generală
de Asistenta Sociala
şi Protecția
Copilului Ialomița

3.446.360,00

2.681.051,66

13

Înființarea Centrului de recuperare
şi reabilitare neuro-psihică pentru
Adulți Movila

Direcția Generală
de Asistenţă Socială
şi Protecția
Copilului Ialomița

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”

Direcţia Generală
de Asistenţă Socială
şi Protecţia
Copilului Dâmboviţa

3.626.026,96

2.841.220,90

1.350.981,92

1.057.035,84

1.841.389,10

1.412.892,50

Centrul de
Recuperare şi
Reabilitare
Neuropsihiatrică
pentru Persoane
Adulte cu Handicap
Urlaţi

3.792.631,11

2.815.918,78

Comuna Conţeşti

3.644.050,12

2.801.808,80

Şcoala Specială
Valea Mare

3.622.204,60

2.868.805,94

63.053.300,14

47.552.867,45

16

Extindere şi modernizare Centru de
zi pentru persoane cu handicap

17

Amenajare Centru social
multifuncţional sat Orboieşti,
comuna Andrăşeşti, judeţul
Ialomiţa

18

Lucrări de modernizare clădiri,
reţele utilităţi, facilităţi de acces şi
dotări la C.R.R.N.P.A.H. Urlaţi

19

Extindere şi modernizare Centru
rezidenţial pentru persoane
vârstnice comuna Conţeşti, sat
Mereni, judeţul Dâmboviţa

Consolidare, reabilitare şi
extindere Şcoala Speciala Valea
Mare
TOTAL - lei 20
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Parteneriatul dintre
UAT Municipiul
Călăraşi şi Asociaţia
de Sprijin a Copiilor
Hadicapaţi Fizic –
România – Filiala
Călăraşi
Parteneriatul dintre
UAT
ComunaAndrăşeşti
şi Direcţia Generală
de Asistenţă
Tehnică şi Protecţia
Copilului Ialomiţa

15

http://regio.adrmuntenia.ro

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.
Buget
Nr.
crt.

Titlul proiectului

Achiziţie echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi
1
calităţii sistemului de intervenţie
în situaţii de urgenţă şi pentru
acordarea asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor
calificat în Regiunea Sud Muntenia
TOTAL - lei -

Beneficiar

Total

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

49.995.241,98

41.155.892,21

49.995.241,98

41.155.892,21

Asociaţia de
Dezvoltare
Intercomunitară
„Situaţii de urgenţă
Sud Muntenia”

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, 64
de proiecte sunt în rezervă, două au fost respinse, iar un proiect a fost retras, asistenţa nerambursabilă solicitată
pentru toate acestea fiind de aproximativ 104,27 milioane de euro.
*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009,
ora 16:00.
Buget

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Titlul proiectului
Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul
Naţional „Constantin Carabella” (corp A+B),
Târgovişte
Modernizare cămine, modernizare sală de
festivităţi, amenajare bază sportivă – Liceul
Teoretic „Iancu C. Vissarion”, oraş Titu
Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare din
comuna Lereşti, satul Voineşti, jud. Argeş
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare din
comuna Lereşti, satul Pojorâta, jud. Argeş
Mansardare corp existent Liceul de Arte „Bălaşa
Doamna” din municipiul Târgovişte, Dâmboviţa
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, Argeş
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu
clasele I –VIII „Paul Bănică” din 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, judeţul
Dâmboviţa
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Beneficiar

(lei)

Total

Asistenţa
nerambursabilă

Municipiul
Târgovişte

10.305.346,07

8.471.678,00

Oraşul Titu

14.309.045,03

11.771.129,01

Oraşul Titu
Consiliul
Local
Lereşti
Consiliul
Local
Lereşti
Municipiul
Târgovişte
Oraşul Titu

1.775.750,08

1.319.700,34

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

8.994.070,33

7.146.417,74

Oraş Răcari
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12

Consolidare cu demolare parţială Colegiul
„Naţional” Unirea din Municipiul Turnu Măgurele,
judeţul Teleorman

14

Construire şcoală cu 22 de săli de clasă şi
reabilitare şi modernizare clădire internat la
Grupul Şcolar „Goga Ionescu” din oraşul Titu,
jud. Dâmboviţa
Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic
„Carol I”

15

Centru de formare – Colegiul Tehnic Câmpulung

13

16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26

27

28

29

30

Consiliul
Local
Turnu
Măgurele

12.496.349,87

10.209.401,86

UAT Oraşul
Titu

6.904.561,42

4.558.975,85

12.449.657,26

9.866.312,47

6.116.088,16

4.696.040,44

Municipiul
Câmpulung
Colegiul
Tehnic
Câmpulung

Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup
Şcolar „Voievodul Mircea” din municipiul
Târgovişte, jud. Dâmboviţa

Municipiul
Târgovişte

4.825.344,88

3.294.953,95

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

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

Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna
Corbeni, judeţul Argeş

Comuna
Corbeni

3.801.115,04

2.785.075,72

Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna
Budeasa, judeţul Argeş
Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare
infrastructura educaţională Şcoala Ghergani, oraş
Răcari, judeţul Dâmboviţa
Consolidare, reabilitare, extindere şi
modernizare Şcoala cu cls. I – VIII „Coresi” din
municipiul Târgovişte
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu
clasele I –VIII „Smaranda Gheorghiu” Târgovişte
Modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu
clasele I – VIII, sat Robaia, comuna Muşăteşti,
judeţul Argeş
Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea
infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional
„Constantin Cantacuzino” din municipiul
Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale – Grup
Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu” municipiul
Târgovişte
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare
Şcoala cu clasele I – VIII Urluieni, comuna Bârla,
judeţul Argeş
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

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

Dotare, modernizare şi extindere Şcoala cu
clasele I-VIII sat Cocu, comuna Cocu, judeţul
Argeş
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare din
comuna Lereşti, satul Lereşti, jud. Argeş
Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea
infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional
„Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgovişte,
jud. Dâmboviţa
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31
32
33

Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare
Şcoala cu clasele I-VIII, sat Mozăceni-Vale,
comuna Bârla, judeţul Argeş
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale – Liceul
Teoretic „Petru Cercel” Municipiul Târgovişte

Consiliul
Local Bârla

Reabilitare Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”

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

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 24 de proiecte, trei proiecte au fost retrase de către aplicant, şase au fost respinse, 10 contracte de
finanţare au fost semnate, două proiecte se află în etapa precontractuală şi trei proiect se află în rezervă.
Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 53,49 milioane de euro.
Nr.
crt.

1

2

Titlul proiectului
Centru Multifuncţional de
dezvoltare a afacerilor
Lucrări de modernizare a
infrastructurii la S.C. Moreni
Parc Industrial S.A.

Buget

Beneficiar

(lei)

Total

Asistenţa nerambursabilă

15.377.529,99

8.506.947

50.403.568,50

17.872.914,63

SC SANVA
CONSTRUCT SRL

4.964.564,33

2.634.702,59

S.C. Camion Logistic
S.R.L., com. Bolintin
Deal, jud. Giurgiu
Consiliul Judeţean
Dâmboviţa

3

Centru de dezvoltare a
afacerilor

4

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

SC Omega Impex SRL
Giurgiu

13.832.060,75

7.382.678,04

Dezvoltare Centru de afaceri
„Hamilton”

SC OCH LOGISTIC AG
SRL

39.856.622,30

21.274.427,01

5
6

Înființare centru de afaceri în
municipiul Pitești, județul Argeş

SC FAST FINANCE
FINDER SRL

78.688.793,24

40.837.618,51

7

Centrul de Sănătate,
recuperare, întreţinere şi
birouri S+D+P+2E

SC ADM INSTAL
TEHNOLOGY SRL

5.663.178,03

3.151.508,08

8

Business Center, Piteşti, Argeş

SC IMOBILIAR
DEVELOPMENT
TRADING SRL

12.884.207,48

7.074.806,20

9

Înfiinţare spaţii de producţie,
comuna Bradu, judeţul Argeş

SC INF PROCAS PROD
SRL

8.378.680,61

4.223.605,22

10

Centrul de afaceri TRIO B

SC TRIO B SRL

8.415.129,21

4.475.534,64

238.464.334,44

117.434.741,92

TOTAL - lei -

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.
www.adrmuntenia.ro
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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 reprezintă aproximativ 45 de milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat
la semnarea contractului, 11 contracte au fost reziliate, iar 10 contracte s-au finalizat (valoarea totală a asistenţei
financiare nerambursabile este de 0,71 mil. euro).
În data de 2 noiembrie 2009 a fost publicat Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderilor”, iar cererile de finanţare au putut fi depuse continuu, în condiţiile 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: 60 de proiecte au
fost respinse, iar 15 proiecte au fost retrase de aplicanţi şi 14 aplicanţi au renunţat la semnarea contractelor. În
momentul de faţă au fost semnate 183 de contracte de finanţare, din care cinci au fost reziliate, 87 de proiecte se
află în etapa de contractare, 54 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 53 de proiecte au
fost admise pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară şi se află pe lista de rezervă, cu o valoare totală a
asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 63,69 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.
Nr.
crt.

Buget
Titlul proiectului

Beneficiar

Total

(lei)
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

SC Tehno Doctor Endoscopy
SRL, municipiul Piteşti

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

1.512.566,79

840.000,00

1.515.917,71

840.000,00

1.529.699,52

840.000,00

988.454,84

797.141,00

1.302.896,31

840.000,00

8

Dotarea cabinetului medical al SC
Tehno Doctor Endoscopy SRL cu
aparatură modernă
Achiziţionarea unor utilaje şi
echipamente pentru creşterea
productivităţii şi competitivităţii
economice a societăţii TOYLAND
INTERNATIONAL SRL
Achiziţionare aparat tipărit True
Press 344RL
Achiziţie echipamente pentru service
roţi auto
Creşterea competitivităţii SC
MIROPTIC MED SRL, prin
achiziţionarea unor echipamente
medicale inovative
Construire service auto şi utilităţi

9

Construcţie pensiune

3

4

5
6
7

10
11
12

Dezvoltarea societăţii COSMIN SRL
prin investiţii în activitatea de
întreţinere şi reparare a
autovehiculelor
Modernizare service auto SC AUTO
LAUREL SRL Turnu Măgurele
Dezvoltarea activităţii productive la
SC Naviland SRL prin extinderea halei
de producţie şi achiziţionarea de
mijloace fixe performante

www.adrmuntenia.ro

SC MIROPTIC MED SRL

SC RBR IMPORT EXPORT SRL
SC EST-TRANS INTERNATIONAL
SRL
SC COSMIN SRL
SC AUTO LAUREL SRL

SC NAVILAND SRL
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13

14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

25
26

27

28
29
30
31

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
„Fun house” – Împreună creştem mai
frumoşi
Dezvoltare activitate de
inscripţionare prin printare,
tampografie, serigrafie şi gravură
Achiziţia de aparatură medicală de
diagnostic în clinica medicală Biaci
Med
Dezvoltarea şi consolidarea societăţii
SC FIX TOUR SRL prin modernizarea
activităţilor din domeniul turismului
Modernizarea şi diversificarea
producţiei în domeniul reciclării DEEE
Extindere portofoliu de servicii şi
activităţi suport pentru
implementare birou digital
Extinderea activităţii SC J.B.E.
MANAGEMENT CONSULTANCY AND
INVEST SRL
Creşterea competitivităţii economice
a SC BRIHAMED SRL prin achiziţia de
aparatură performantă
Armonizarea cu standardele Uniunii
Europene a serviciilor de radiologie
dentară prin creşterea
competitivităţii, introducerea de
servicii noi şi retehnologizare
Producţie sisteme de
compartimentare
Diversificarea activităţi societăţii SC
CARTEL SRL prin demararea
activităţilor de producţie
Modernizarea firmei SC EUROTEHNIC
INDUSTRIES SRL prin achiziţia de
utilaje şi echipamente tehnologice
noi
Adaptarea serviciilor turistice la
tendinţele pieţei actuale
Modernizarea, extinderea şi
dezvoltarea sustenabilă a firmei LAST
TIME STUDIO SRL prin achiziţionarea
de echipamente şi programe
informatice necesare realizării
activităţii de post-producţie
cinematografică, video şi de
televiziune
Diversificarea activităţii SC
BALNICANI TRAVEL SRL prin
înfiinţarea unui cinematograf
Dotare spaţiu întreţinere corporală
Achiziţie echipamente pentru
întreţinere şi reparaţii autovehicule
Investiţii în lansarea unui nou produs
tip data center pentru dezvoltarea
microîntreprinderii din mediul urban
Club Info SRL

www.adrmuntenia.ro

SC GHETSBI SRL

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 BIACI MED SRL

1.457.109,74

840.000,00

S.C. 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

SC BALNICANI TRAVEL SRL

1.057.819,20

757.219,71

SC BYAMAX GROUP SRL

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
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32
33
34
35

36

37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47

Creşterea competitivităţii pentru
activitatea de producţie confecţii
metalice prin tehnologii noi
Modernizarea editurii Gimnasium
pentru creşterea accesului la o carte
de calitate
Înfiinţare service auto Bolintin-Vale,
judeţul Giurgiu
Achiziţie echipamente necesare
desfăşurării activităţii de colectare şi
epurare ape uzate
Investiţiile permanente în
echipamente moderne la Centrul
Medical Prolife SRL - cheia oferirii de
servicii stomatologice la standarde
europene
Partener pentru siguranţa la drum
Creşterea competitivităţii SC
Prepeliţa SRL prin achiziţionarea de
noi utilaje performante
Linie tehnologică de fabricaţie piese
din material plastic prin injecţie
Beton de calitate pentru construcţii
durabile
Achiziţie echipamente pentru SC
GAMA CORPORATION SRL
Dotarea şi echiparea cabinetului
stomatologic medical Dental Blue
Modernizare cabinet stomatologic şi
diversificare de activitate în
domeniul medical – ANDODENT SRL
Dezvoltarea şi modernizarea
activităţii de service auto prin
achiziţionarea de echipamente
performante
Dezvoltarea activităţii SC EVOLLO
SRL prin achiziţia de noi
echipamente şi tehnologii şi crearea
de locuri de muncă
Investiţie în echipamente de
producţie audio-video
Diversificarea producţiei în cadrul SC
ROOTSOFT SOLUTIONS SRL prin
achiziţie linie de fabricat ambalaje
din carton

SC ELCRIS SRL

1.526.097,95

858.000,00

SC GIMNASIUM SRL

792.124,40

634.010,00

SC AUTO SMART SRL

1.625.474,17

858.000,00

SC GOPIN COM SRL

733.539,76

591.564,32

SC CENTRUL MEDICAL PROLIFE
SRL

961.818,40

775.660,00

SC ENGINE BODY SRL

1.198.596,15

858.000,00

SC PREPELIŢA SRL

1.155.357,00

858.000,00

SC THUGS SRL

1.139.635,68

746.957,04

SC RETON SRL

1.205.913,90

858.000,00

SC GAMA CORPORATION SRL

1.156.829,78

840.600,26

SC MEDICAL DENTAL BLUE SRL

1.048.561,74

845.614,31

SC ANDODENT SRL

341.998,41

230.662,17

SC BEBEUS SRL

1.130.969,45

751.607,06

SC EVOLLO SRL

528.846,65

426.489,24

SC PROTON PRODUCTION SRL

664.534,60

535.915,00

SC ROOTSOFT SOLUTIONS SRL

1.117.321,53

858.000,00

48

Achiziţie de utilaje pentru
activitatea de reciclare deşeuri

SC INDECO GRUP SRL

1.478.647,12

837.591,79

49

Dezvoltarea activităţii desfăşurate
de către SC BROADCAST MEDIA
ENTERPRISES SRL prin achiziţionarea
de echipamente

SC BROADCAST MEDIA
ENTERPRISES SRL

972.308,25

784.119,55

50

Modernizare şi extindere cabinet
stomatologic - SC CHARMADENTAL
Enăchescu SNC

SC CHARMADENTAL
ENĂCHESCU SNC

171.589,90

136.048,13

51

Construirea şi dotarea unui service
pentru roti competitiv de
autoturisme şi autoutilitare

SC AUTO LENIED A.N.M SRL

1.057.755,96

770.884,00

52

Dotare laborator tehnică dentară

SC ARTES-DENT SRL

976.094,32

787.172,84

www.adrmuntenia.ro
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53

54
55

56

57

58

59
60
61
62
63

64

65
66
67
68
69
70
71
72

Dezvoltarea activităţii
microîntreprinderii EUROZONE COM
SRL în domeniul reparaţiilor
utilajelor pentru construcţii,
agricultură, minerit şi logistică
Dezvoltarea capacităţii de producţie
şi execuţie lucrări
Achiziţie echipamente şi utilaje
pentru lucrări de instalaţii sanitare şi
de încălzire
Dezvoltarea microîntreprinderii SC
REAL EXPERT ADVERTISING SRL prin
achiziţia de echipamente
performante pentru producţia de
mobilier specializat pentru magazine
Creşterea competitivităţii
microîntreprinderii SC AXDROM SRL
prin dezvoltarea activităţii principale
în domeniul lucrărilor de construcţii
a drumurilor
Dezvoltarea microîntreprinderii RAV
CONTRACTOR SRL prin achiziţia de
echipamente performante pentru
producţia de mobilier specializat
pentru magazine
Dotarea firmei cu echipamente
performante
Dezvoltarea microîntreprinderii SC
SINCO SP SRL prin investiţii în
pensiunea turistică ROSEMARIE
Dotare cabinet stomatologie
Modernizarea microîntreprinderii
SC.ANTORA TRANS SRL prin
extinderea activităţilor de producţie
Dezvoltarea afacerii SC NEOS INVEST
SRL prin înfiinţarea unei capacităţi
de producţie a mobilei
Diversificarea activităţii
microîntreprinderii Bridge Europe
Consulting S.R.L. în domeniul
lucrărilor de pregătire a terenului
pentru construcţii
Dezvoltarea S.C. DANI
INTERNATIONAL S.R.L. prin achiziţia
de utilaje performante
Modernizarea activităţii la S.C.
GENERAL INVEST S.R.L. prin achiziţia
de utilaje
Achiziţie utilaj la SC SMART TRADING SRL
Achiziţie maşină de tipar pentru SC
INFOALIMENT SRL
Achiziţie echipamente pentru S.C.
INDEXMEDIA S.R.L.
Dezvoltarea activităţii de alimentaţie
(catering) pentru evenimente în
cadrul SC POWER FOREVER SRL
Achiziţie echipamente tipografice
Dezvoltare SC ROWEB MEDIA
PRODUCTION SRL prin edificarea unui
punct de lucru şi dotarea cu
echipamente de ultimă generaţie

www.adrmuntenia.ro

SC EURO ZONE COM SRL

1.455.420,46

858.000,00

SC EURO-AUDIT SERVICE SRL

1.090.673,56

858.000,00

SC PLUS MOBILE SRL

1.080.833,60

858.000,00

SC REAL EXPERT ADVERTISING
SRL

1.089.792,70

858.000,00

SC AXDROM SRL

1.153.372,66

858.000,00

SC RAV CONTRACTOR SRL

1.089.831,15

858.000,00

SC PERLA PREPELIX SRL

192.762,03

104.734,00

SC SINCO SP SRL

1.057.381,48

849.057,00

SC STOMATOLOGIE DR TĂNASE
JEAN SRL

386.137,85

309.498,26

SC ANTORA TRANS SRL

1.055.092,83

429.000,00

SC NEOS INVEST SRL

1.065.218,90

858.000,00

SC Bridge Europe Consulting
SRL

973.445,14

785.036,40

SC DANI INTERNATIONAL SRL

1.058.978,35

852.000,00

SC General Invest SRL

1.087.678,40

858.000,00

SC SMART TRADING SRL

1.218.078,81

853.080,00

SC INFOALIMENT SRL

1.158.312,03

853.080,00

SC INDEXMEDIA SRL

1.030.396,67

762.688,80

SC POWER FOREVER SRL

1.052.079,24

845.831,00

SC DESIGN MEDIA SRL

1.058.746,72

852.828,00

SC ROWEB MEDIA
PRODUCTION SRL

1.084.398,19

851.960,67
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73

74

75
76
77

Dezvoltarea durabilă a afacerii
TERMOCENTER prin realizarea unui
service auto modern, performant
Dezvoltarea SC ELITECOM SRL prin
achiziţionarea de echipamente şi
utilaje performante în vederea
realizării de construcţii şi lucrări de
construcţii ale proiectelor utilitare
pentru electricitate
Centru IT- Service hardware şi
software
Tehnologii moderne în cadrul
tipografiei ANTET-TIPOCOM
Instalatorul european

88
89

Modernizarea activităţii SC 2D
BARCODE SOLUTIONS SRL în Piteşti
Înfiinţare centru medical ORTOGYN
OANA
Achiziţie de utilaje pentru SC
Metalplast Prodinvest SRL
Creșterea competitivităţii SC
BRILLIANTIS GROUP 2003 SRL prin
achiziţia de echipamente tehnologice
performante
Dezvoltarea infrastructurii logistice
prin achiziţionarea de utilaje
destinate activităţii de construcţii
Dezvoltarea activităţilor de asistenţă
medicală
Atelier de debitat buşteni şi
prelucrat lemn
Dezvoltarea activităţii SC TOMEXIM
PRO SRL prin achiziţia de noi
echipamente şi tehnologii şi crearea
de locuri de muncă
Extindere service auto cu hală
tinichigerie - vopsitorie
Construcţie hală de producţie şi
achiziţie utilaje performante pentru
producţie mobilier
Pensiunea „Un băiat şi o fată”
Agrafa tipărește

90

Dezvoltarea activităților de editare

91

Dezvoltare linie de producție PET-uri
Achiziționarea de echipamente
specializate in vederea folosirii
acestora pentru producția de paleţi
din lemn
Extindere si modernizare complex
sportiv si de agrement in cadrul SC
AGREMENT SPORT SRL
Modernizarea clinicii stomatologice
SC ARISDENT SRL prin dotarea cu
echipamente de înaltă performanţă

78
79
80
81

82
83
84
85
86
87

92

93
94
95

Un zâmbet de invidiat

96

Dezvoltarea sectorului productiv al
SC EMILCRIST COM SRL prin
achiziționarea de utilaje
performante

www.adrmuntenia.ro

SC TERMOCENTER SRL

263.057,87

212.143,44

SC ELITECOM SRL

1.112.379,20

846.880,00

SC FLAX COMPUTERS SRL

1.102.094,20

820.504,00

SC ANTET-TIPOCOM SRL

1.059.952,00

854.800,00

SC ALICSTAL HIDRO SRL

539.488,72

435.071,55

SC 2D BARCODE SOLUTIONS
SRL

1.063.162,36

853.080,00

SC ORTOGYN OANA SRL

1.084.540,49

843.326,35

SC METALPLAST PRODINVEST
SRL

1.221.544,05

853.075,73

SC BRILLIANTIS GROUP 2003
SRL

201.823,64

161.696,00

SC CONSUL PRESTCOM TRANS
SRL

1.074.009,72

853.000,00

SC RYTMOMED SRL

1.050.010,44

838.902,04

SC FISCHER IMPEX SRL

1.941.143,48

858.000,00

SC TOMEXIM PRO SRL

523.493,28

422.172,00

SC PROFESIONAL SERVICE SRL

1.057.820,32

853.080,90

SC KOALA DESIGN SRL

1.082.822,31

858.000,00

SC ALEX&THEO PARTY SRL
SC AGRAFA PRINT SERVICES SRL

989.594,11
1.047.772,01

790.379,77
836.000,00

SC TGV MEDIA GRUP SRL

1.057.764,48

841.811,12

SC PIBIT SRL

1.052.631,81

848.896,62

SC CONS EVAL PIT SRL

1.115.173,24

836.000,00

SC AGREMENT SPORT SRL

967.476,52

733.063,00

SC ARISDENT SRL

1.022.836,4

822.843,07

SC IMPLANT & ESTHETIC
CENTER SRL

1.081.010,44

836.000,00

SC EMILCRIST COM SRL

806.047,12

650.038,00
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97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115

116
117
118
119

Dezvoltarea economica a SC
DEKOFLEX GLASS DESIGN SRL prin
extinderea spaţiilor de producție,
precum şi prin achiziționarea de
echipamente tehnologice şi sisteme
IT noi şi performante
Înființare centru de fabricare a
panourilor din plasă sudată în orașul
Căzănești, județul Ialomița
Îmbunătățirea serviciilor medicale pe
Valea Teleajenului
Producție tocuri, pervaze şi
elemente decorative pentru ușile de
lemn
Achiziție utilaje pentru SC
GABEXPERT SERVICES SRL
Construcții la standarde europene
Amenajarea si dotarea unei săli de
fitness şi întreținere corporala
Creare şi dezvoltare portal de
socializare online
Diversificare activității prin achiziția
de utilaje pentru construcții
Creșterea competitivității SC
LAURITA SRL prin achiziționarea de
noi utilaje performante
Achiziție de utilaje pentru SC ARCO
IRIS CONSULTING SRL
PROIECT EUROCONST G.D.R. Proiect achiziție utilaje de
construcții
NEDCOMPANY - proiect achiziție
utilaje de construcții
Construire şi dotare laborator de
analize medicale
Dezvoltarea SC MED CENTER PULS
SRL prin dotarea cu echipamente
medicale
The first swimming pool SRL Giurgiu:
servicii competitive
Modernizare şi dotare salon de
întreținere corporala
Construire bloc operator chirurgie
oftalmologică şi achiziție echipament
la SC OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 SRL
în Pitești, județ Arges
Dezvoltarea activităţii
microîntreprinderii LAKE PANORAMA
S.R.L. prin achiziţia unor
echipamente performante
Crearea unui serviciu de administrare
pagini web şi activităţi conexe, prin
realizarea unei construcţii şi dotarea
corespunzătoare a acesteia
Centru de selecţie şi plasare a forţei
de muncă
Investiţie în echipamente pentru
activitatea de servicii şi reparaţii
sisteme de securitate
Creşterea competitivităţii societăţii
INDUSTRIAL MB PLUS SRL prin
investiţii în capacitatea de producţie
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SC DEKOFLEX GLASS DESIGN
SRL

1.120.488,81

836.000,00

SC DRAFFILI CONSTRUCT 2002
SRL

1.094.274,87

836.000,00

SC MEDICAL CENTER GAJMAN
SRL

188.852,46

145.377,62

SC SHAY-DOORS TRADING SRL

1.122.200,00

836.000,00

SC GABEXPERT SERVICES SRL

459.248,63

346.887,06

SC ALROM INVEST SRL

1.046.086,26

836.000,00

SC SILVO STAR SMAF SRL

1.092.743,78

826.618,59

SC ANAGRAMA SRL

673.260,19

542.951,77

SC CAD-EX SRL

791.986,00

637.569,97

SC LAURITA SRL

1.050.131,20

836.000,00

SC ARCO IRIS CONSULTING SRL

1.104.358,56

836.000,00

SC PROIECT EUROCONST
G.D.R. SRL

950.928,23

766.877,61

SC NEDCOMPANY SRL

1.041.344,06

836.000,00

SC ROYALMED SRL

1.080.500,04

814.016,00

SC MED CENTER PULS SRL

1.040.245,92

836.000,00

SC THE FIRST SWIMMING POOL
SRL

1.441.453,23

836.000,00

SC MEDIA COM SRL

1.050.081,60

806.840,00

SC OFTALMO TERAPIA LIZ 2007
SRL

981.687,93

774.111,05

SC LAKE PANORAMA SRL

1.039.646,99

836.000,00

SC HAUSPLAN STUDIO SRL

1.216.539,46

826.826,24

SC EUROPROJECT PARTNER
COM SRL

1.126.453,20

836.000,00

SC BENEFIT SERVICII SRL

1.039.792,08

427.221,00

SC INDUSTRIAL MB PLUS SRL

919.366,29

741.424,43
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120

121
122
123
124

125
126
127
128

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Dezvoltarea clinicii ROSAN MEDICAL
prin achizişionarea de echipamente
pentru servicii medicale de calitate
Dezvoltarea activităţii
microîntreprinderii NATURA RESORT
SRL prin achiziţia unor echipamente
performante
Achiziţie utilaje pentru construcţii
Investiţii în echipamente de ultimă
oră în vederea dezvoltării unei
tipografii digitale în Ploieşti
Creşterea competitivităţii economice
a sc INFO ADRIANO SRL prin achiziţie
de utilaje performante
Creşterea competitivităţii economice
a microîntreprinderii MANDAE SRL
prin extinderea obiectului de
activitate
Modernizarea SC RS CONSULTING SRL
prin achiziţie de echipamente
Dezvoltarea activităţii de recuperare
de debite
Aplicaţie online pentru generare şi
administrare de hârti interactive cu
functionlităţi multiple
Achiziţie de utilaje pentru
construcţii în vederea creşterii
competitivităţii SC DIGITAL IMAGE
IMPEX SRL
Achiziţie de echipamente la S. ELENA
MODCOM SRL
Creşterea competitivităţii SC PRIMA
GAS GROUP SA pe piaţa construcţiilor
prin achiziţionarea de utilaje
specifice
Dezvoltare activitate servicii la SC
Agro Proconsulting SRL
Armonizarea cu standardele Uniunii
Europene şi creşterea
competitivităţii serviciilor de
radiologie prin retehnologizare
Administrarea şi găzduirea paginilor
web
Diversificarea gamei de produse şi
creşterea competitivităţii economice
pentru SC SOLID INVESTMENT GROUP
SRL
Achiziţie echipamente prelucrare
deşeuri din materiale plastice
Dezvoltarea microîntreprinderii KRISMA SOFT SRL prin achiziţia unor
echipamente performante
Atlas - creare secţie producţie
repere din mase plastice
Modernizare clinică stomatologică
Creşterea competitivităţii firmei
GLUSTER SRL prin înfiinţarea unui
centru de servicii de tipărire
materiale publicitare
Soluţii IT pentru eficientizarea
activităţilor

www.adrmuntenia.ro

SC ROSAN MEDICAL SRL

944.446,25

761.650,20

SC NATURA RESORT SRL

1.043.595,48

836.000,00

SC NOELIA SRL

1.037.753,52

836.000,00

SC PROPRINT COMP SRL

983.043,44

771.293,91

SC INFO ADRIANO SRL

1.001.895,20

803.580,00

SC MANDAE SRL

634.191,80

511.445,00

SC RS CONSULTING SRL

1.050.118,30

836.000,00

SC OUTSOURCE BUSINESS
MANAGEMENT SRL

948.488,40

759.870,00

SC TEKTODATA SRL

1.033.539,95

833.499,96

SC DIGITAL IMAGE IMPEX SRL

1.150.576,25

836.000,00

SC ELENA MODCOM SRL

1.057.224,00

836.000,00

SC PRIMA GAS GROUP SA

1.057.224,00

836.000,00

SC Agro Proconsulting SRL

1.030.527,52

782.178,83

SC AS. F. Trandafirescu SRL

329.840,00

266.000,00

SC DIAMOND CONSULTING
2000 SRL

1.048.131,24

845.267,14

SC SOLID INVESTMENT GROUP
SRL

1.186.528,25

836.000,00

SC UKY IMPEX SRL

1.042.773,04

836.000,00

SC K-RISMA SOFT SRL

1.043.758,24

836.000,00

SC ATLAS APLIANCE
SOLUTIONS SRL

1.566.319,64

836.000,00

SC ELITECITYDENT SRL

836.451,92

674.558,00

SC GLUSTER SRL

1.047.924,00

836.000,00

SC OPTIMA SOFTWARE SRL

523.805,47

344.591,01
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142
143
144

145

146

147
148

149

150
151
152
153

154

155

156

157

158

Modernizarea şi dezvoltarea liniei de
producţie pentru folii şi ambalaje de
polietilenă din cadrul SC CORALI
GENERAL SCHOPING SRL
ANP EXPERT 2007- proiect achiziţie
utilaje de construcţii
Creşterea competitivităţii SC BENINO
SRL prin achiziţionarea de utilaje
specifice pentru realizarea
produselor din carton
Asigurarea durabilităţii companiei
INDUSTRIAL MB prin demararea unui
program de investiţii în tehnologii
noi de producţie
Linie tehnologică modernă de
fabricare a căminelor de inspecţie calitate şi competitivitate în
producţia de prefabricate din beton
armat
Modernizarea Clinicii Andreea Moţoc
GEROX KARIN INVEST - proiect
achiziţie utilaje service auto
Dezvoltarea microîntreprinderii
Green Club&Spa SRL prin achiziţia
unor echipamente pentru activitatea
suport de interpretare artistică
(spectacole)
Dezvoltarea microîntreprinderii FILM
CONS SRL prin achiziţia unor
echipamente performante
LUCE AUTO - Proiect achiziţie
utilaje de construcţii
Dezvoltarea producţiei de betoane,
material de construcţii puternic,
rezistent şi durabil
Diversificarea activităţilor SC
UNIVERSAL MOTOR TRADING SRL prin
achiziţia de utilaje competitive
Dezvoltarea microîntreprinderii
COOL HR & CONSULTING prin
achiziţia unor echipamente
performante
Extinderea activităţii de producţie a
societăţii 2003 RAM TRUST prin
investiţii în utilaje performante şi
crearea de locuri de muncă
Dezvoltarea şi creşterea
competitivităţii SC QVADRA
CONSTRUCTIONS CONSULTING SRL
prin achiziţionarea de utilaje noi
SOFTBYTE SOLUTION: servicii
competitive şi soluţii inteligente
pentru societatea informaţională
Achiziţia de echipamente
tehnologice pentru modernizarea
serviciilor de curăţenie specializată
în cadrul ROVENT INVEST SRL

159

Dezvoltare prin tehnologizare

160

Creare unitate de producţie confecţii
textile - SC OMNI DISTRIBUTION SRL,
la Videle, judeţul Teleorman
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SC CORALI GENERAL
SCHOPING SRL

1.041.817,00

836.000,00

SC ANP EXPERT 2007 SRL

1.041.344,07

836.000,00

SC BENINO SRL

1.057.224,00

836.000,00

SC INDUSTRIAL MB SRL

1.277.126,63

836.000,00

SC EUROPEANCONSTRUCT SRL

1.050.131,20

836.000,00

SC ANDREEA MOTOC SRL

1.053.133,96

836.000,00

SC GEROX KARIN INVEST SRL

1.049.478,46

836.000,00

SC Green Club&Spa SRL

1.009.014,66

810.436,13

SC FILM CONS SRL

1.040.602,61

836.000,00

SC LUCE AUTO SRL

1.041.344,07

836.000,00

SC Z.M.C. TRADING SRL

1.105.263,09

836.000,00

SC UNIVERSAL MOTOR
TRADING SRL

1.043.768,76

836.000,00

SC COOL HR & CONSULTING
SRL

1.041.757,75

836.000,00

SC 2003 RAM TRUST SRL

1.069.971,20

836.000,00

SC QVADRA CONSTRUCTIONS
CONSULTING SRL

1.057.604,36

812.219,74

SC SOFTBYTE SOLUTION SRL

1.031.118,28

770.177,00

SC ROVENT INVEST SRL

623.652,77

492.565,78

SC TEHCOM SRL

610.644,20

380.902,00

SC OMNI DISTRIBUTION SRL

818.107,16

595.496,49
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161
162

163

164
165

166

167

168
169
170
171

172

173

174

175

176

177

PROMO EVOLUTION - Proiect
achiziţie utilaje de construcţii
Soluţii medicale de natură
stomatologică complete
Înfiinţare salon de frumuseţe
Anabelle prin consolidare, extindere
P+M, recompartimentare, schimbare
destinaţie locuinţă în salon de
frumuseţe
Retehnologizare atelier de producţie
materiale publicitare
Dezvoltarea microîntreprinderii
ALROX SRL prin achiziţia unor
echipamente performante
Dotarea societăţii SC EUROSOFT ONE
SRL cu sisteme telemetrice
integrate, ce stau la baza dezvoltării
proiectelor energetice din resurse
regenerabile
Modernizarea şi creşterea
competitivităţii firmei AP-EL CONF
IMPEX SRL prin achiziţionarea unui
sistem de realizare a imaginilor
digitale fotogrametrice necesare
derulării la standarde înalte a
serviciilor suport combinate
Dezvoltarea microîntreprinderii
COOL PROMOTIONS SRL prin achiziţia
unor echipamente performante
Dezvoltarea activităţii desfăşurate
de către SC CAPA INSTAL SRL prin
achiziţionarea de echipamente
Realizarea unei unităţi de producţie
polistiren
Dezvoltarea activităţii firmei
MAGICAV TURIST SRL prin achiziţia
de utilaje
Dezvoltarea activităţii SC PETROL
PROIECT ING SRL prin achiziţia de noi
echipamente şi tehnologii şi crearea
de locuri de muncă
Dezvoltarea microintreprinderii SC
REAL EXPERT ADVERTISING S.R.L.
prin achizitia de echipamente
performante pentru productia de
mobilier specializat pentru magazine

SC PROMO EVOLUTION SRL

1.041.344,07

836.000,00

SC MARA - NICO DENT SRL

1.041.417,72

771.288,00

SC IBOD CONSULTING SRL

1.094.969,60

794.885,10

SC EURO CONSULTANT INC.
SRL

1.075.080,00

836.000,00

SC ALROX SRL

1.050.128,94

836.000,00

SC EUROSOFT ONE SRL

1.083.888,88

858.000,00

SC AP-EL CONF IMPEX SRL

1.164.535,58

836.000,00

SC COOL PROMOTIONS SRL

1.041.213,49

836.000,00

SC CAPA INSTAL SRL

655.521,33

528.646,24

SC ASCENTIS DESIGN SRL

968.809,99

766.771,26

SC MAGICAV TURIST SRL

947.511,49

735.238,00

SC PETROL PROIECT ING SRL

519.867,45

419.247,94

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

1.053.294,82

836.000,00

1.056.561,80

836.000,00

1.050.131,20

836.000,00

879.404,71

709.197,35

1.049.585,60

836.000,00

Modernizarea companiei SC SEICOM
S.R.L. prin dotarea cu utilaj de foraj
de inalta performanta

S.C. SEICOM S.R.l.

Achizitie utilaje de constructii la S.C.
ROAD CONSTRUCT S.R.L.

S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L.

B.M.F GRUP ROM - proiect
modernizare spalatorie si vulcanizare
auto

S.C. B.M.F GRUP ROM S.R.L.

Cresterea competitivitatii si a
capacitatii de lucru a S.C. ELITE
EXPERT CONT S.R.L. prin
achizitionarea unor utilaje
performante

www.adrmuntenia.ro

S.C. ELITE EXPERT CONT
S.R.L.
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178

Realizarea unei unitati de productie
profile pentru rigips

S.C. ENZO COM S.R.L.

TOTAL - lei -

1.005.699,99

796.126,98

175.744.176,09

130.604.661,88

Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului
Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 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 91,96 milioane de euro.
*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.05.2010, ora 12:00.

Nr.
crt.
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

Buget
Titlul proiectului
Restaurarea şi punerea în valoare a
Ansamblului Medieval al Fostei Mânăstiri
Vărbila
Reabilitarea patrimoniului cultural din
staţiunea Buşteni
Restaurare şi punere în valoare a
ansamblului medieval al fostei Mânăstiri
Apostolache
Consolidare – restaurare şi valorificare
turistică Biserica cu hramul Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril, Inuri, oraş
Topoloveni, judeţul Argeş
Consolidare – restaurare şi valorificare
turistică Biserica cu hramul Adormirea
Maicii Domnului din Goleştii-Badii, oraş
Topoloveni, judeţul Argeş
Restaurarea, realizarea picturilor
interioare, a frescelor şi anexelor bisericii
Sf. Dumitru din comuna Potlogi, judeţul
Dâmboviţa
Restaurarea şi valorificarea turistică
durabilă a monumentului istoric Mănăstirea
Fortificată Comana şi modernizarea
infrastructurii conexe
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
mânăstiri Negoieşti – Şoldanu, judeţul
Călăraşi
Dezvoltarea infrastructurii turistice a
Municipiului Câmpulung prin reabilitarea
zonei istorice şi de agrement Complex Parc
Kreţulescu

Beneficiar
Parohia Vărbila,
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
Judeţul Giurgiu şi
Mânăstirea
Comana

30.402.000,96

23.279.300,86

Consiliul Judeţean
Dâmboviţa

42.809.489,34

31.755.304,61

Parohia Negoieşti

10.593.303,72

5.668.650,68

Municipiul
Câmpulung

64.303.285,42

46.201.870,40

TOTAL - lei -
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Total

(lei)
Asistenţa
nerambursabilă

185.641.694,49
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Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă este
de 35,64 mil. euro (două sesiuni de depunere de proiecte)
În data de 23 noiembrie 2009 a fost reluată depunerea de proiecte în condiţiile 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 intervenţie 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, un solicitant a renunţat la proiect,
patru proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, patru se află în etapa precontractuală, un proiect
a fost retras, un proiect se află în rezervă, iar pentru opt 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 61,72 milioane de euro.
Nr.
crt.

1

2
3

4

5

6
7
8

Buget
Titlul proiectului

Beneficiar

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

Reabilitarea parcului balnear din
staţiunea Amara
Modernizarea infrastructurii de
turism a SC Resalcom SA în vederea
diversificării serviciilor turistice
Modernizarea infrastructurii şi
creşterea calităţii serviciilor
turistice în staţiunea Buşteni
Extindere Pensiune Marald,
amenajare parcare, branşamente
utilităţi, ziduri de sprijin,
împrejmuire teren în staţiunea
Sinaia, jud. Prahova
Complex turistic de nataţie
Târgovişte
Dezvoltarea zonei turistice
Pucioasa - reabilitare şi
modernizare drumuri de interes
local în staţiunea turistică Pucioasa
Modernizare şi extindere complex
balnear Slănic Prahova

(lei)

Total

Asistenţa
nerambursabilă

16.856.816,00

8.840.093,74

16.545.748,10

12.967.959,00

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

SC VALDOR SRL

12.782.689,42

5.400.577,00

Oraşul Amara
SC RESALCOM SA,
Târgovişte, jud.
Dâmboviţa

TOTAL - lei -

205.824.171,40

104.123.067,93

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, 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.
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bu Ştirbei”, teatre de prestigiu şi mari actori ai
scenei româneşti vor susţine un număr de douăzeci de spectacole. De asemenea, cei mici vor
avea la dispoziţie un număr de nouă spectacole
puse în scenă de teatrele „Ion Creangă” şi „Ţăndărică”, ce vor fi organizate duminica, începând
cu ora 12:00.
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Judeţul ARGEŞ
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Extinderea şi reabilitarea infrastructurii
de apă în România continuă cu judeţul Argeş

Sursă: http://www.radiovocescampi.ro/2012/01/pe-5-februarie-incepeo-noua-stagiune-de-spectacole/

Ministrul László Borbély a semnat contractul de finanţare pentru proiectul de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Argeş. 224.000 de locuitori vor
beneficia de rezultatele acestui proiect, care se
va desfăşura în perioada 2012 - 2015, implementarea lui fiind gestionată de către operatorul regional de apă SC Apă-Canal 2000 SA Piteşti.
Valoarea totală este de 99.776.000 de
euro, fără TVA, din care finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 74.621.084
de euro.
Proiectul urmăreşte construirea sau reabilitarea staţiilor de tratare apă, extinderea şi
reabilitarea reţelei de apă, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, construirea sau reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate,
efectuarea de investiţii privind extinderea şi
reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum
şi a sistemului de colectare a apelor uzate din
patru aglomerări: Piteşti, Costeşti, Buzoieşti şi
Topoloveni.
100% din populaţia din aceste localităţi
va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va
avea, astfel, acces la resurse de apă sigure.

Judeţul DÂMBOVIȚA

Primăria Târgovişte
continuă programul de investiţii în 2012
Punctul forte al bugetului pentru 2012,
aprobat de consilierii târgovişteni, este că 64%
din alocări vor merge către investiţii, fie către
proiectele proprii,
fie către cele cu finanţare europeană
nerambursabilă,
care nu se pot materializa fără o contribuţie din partea
administraţiei locale.
Bugetul municipiului Târgovişte pentru anul 2012 este de 92 de milioane de euro.
Cei mai mulţi bani vor merge către învăţământ – 34,31%, fondurile urmând să fie utilizate pentru plata salariilor, pentru întreţinerea
unităţilor de învăţământ şi pentru continuarea
celor 10 proiecte cu finanţare europeană demarate în 2011 şi aflate în diferite stadii de execuţie.

Sursă: http://www.fonduristructurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10435

Judeţul CĂLĂRAŞI

La Călăraşi
începe o nouă stagiune de spectacole
Consiliul Judeţean Călăraşi, prin Centrul
Cultural Judeţean Călăraşi, organizează în perioada 5 februarie - 11
iunie 2012, o nouă stagiune de spectacole.
Astfel, în această perioadă pe scena Centrului Judeţean de Cultură şi Administraţie „Barwww.adrmuntenia.ro
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drul Strategiei Dunării, instrument de dezvoltare a
regiunii dunărene elaborat de Comisia Europeană.

Al doilea capitol – „Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică” - a fost bugetat cu 31,16%.
În mare parte, banii vor fi împărţiţi între proiectele „Complex turistic de nataţie” şi „Plan integrat de dezvoltare urbană”.
Pe locul al treilea se situează „Transporturile”, cu alocări bugetare reprezentând
13,67%. Fondurile vor fi utilizate pentru întreţinerea străzilor şi definitivarea lucrărilor la inelul de centură al localităţii.

Sursă: http://www.adevarul.ro/locale/giurgiu/Podul_Prieteniei_si_al_milioanelor_de_euro_0_633536712.html

Judeţul IALOMIŢA

Proiecte educaţionale
la Inspectoratul Şcolar Ialomiţa

Sursă:
http://incomod-media.ro/ziar/primaria-targoviste-continua-programul-de-investitii-in-2012/

Judeţul GIURGIU

Proiecte şi promisiuni:
reabilitarea Podului Prieteniei

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa a
implementat anul trecut 15 proiecte educaţionale, în care au fost instruiţi atât elevi, cât şi
cadre didactice. Pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ, dascălii au beneficiat de
instruiri pentru practică şi consiliere profesională, dar şi pentru dobândirea de competenţe în
vederea stimulării elevilor proveniţi din medii
defavorizate să meargă la şcoală.
Elevii au beneficiat de programe finanţate de către Comisia Europeană, în care au fost
cuprinse proiecte regionale de acces la educaţie
„Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I” şi clase speciale pentru elevii rromi. De asemenea elevii
vor putea interacţiona cu alţi colegi de vârste apropiate din şcolile din Europa, direct prin intermediul proiectului internaţional Comenius.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va demara în acest an, prin Căile Ferate Române, respectiv Direcţia Regională de Drumuri
şi Poduri, două proiecte privind reabilitarea Podului Prieteniei.
Primul dintre ele are o valoare de aproximativ şapte milioane de euro şi vizează o serie
de reparaţii la suprastructură şi la calea ferată
de sub pod. Vor fi înlocuite traversele de lemn,
vor fi prelungite gurile de scurgere a apei de pe
pod, iar tot ceea ce înseamnă parte metalică va
fi vopsită. De asemenea va fi reparată şi traveea
mobilă aflată în partea de jos a podului de
peste Dunăre. Cel de-al doilea proiect va începe
în luna aprilie şi vizează partea carosabilă a
podului ce va fi asfaltată.
Lucrurile nu se opresc însă aici. Un nou
pod peste Dunăre, între Giurgiu şi Ruse, ar putea fi construit cu fonduri europene, atrase în ca-

www.adrmuntenia.ro

Sursă: http://www.guraialomitei.com/stiri/proiecte-educationale-lainspectoratul-scolar/#Articol

Judeţul PRAHOVA

Camera de Comerţ şi Industrie
Prahova, în sprijinul mediului privat
În cursul anului trecut, funcţionarii departamentului de specialitate din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova au întocmit şi
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depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Prahova, în vederea înregistrării, 515 documentaţii (înmatriculări societăţi
comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale) sau acte adiţionale de modificare a structurii unor firme - respectiv cesiune
de capital social, schimbare de asociaţi, înfiinţare punct de lucru, modificare adresă sediu,
dizolvări ale unor societăţi etc..
În altă ordine de idei, Terminalul Prahova al Bursei Române de Mărfuri (care funcţionează în incinta CCI Prahova) a finalizat, în anul
precedent, 15 tranzacţii de mărfuri, a căror valoare totală de tranzacţionare a depăşit 4,2 milioane de lei.

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea şi flexibilizarea pieţei muncii din mediul rural prin creşterea ponderii activităţilor neagricole, prin promovarea culturii antreprenoriale şi prin atragerea în activităţi neagricole a
persoanelor din agricultura de subzistenţă.
Implementat pe o perioadă de trei ani,
în intervalul 1 februarie 2010 – 31 ianuarie 2013,
proiectul se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanelor inactive,
şomerilor de lungă durată, celor tineri şi managerilor din mediul rural.
Partenerii în acest proiect, Primăria Olteni din judeţul Teleorman, Primăria Vâlcele din
judeţul Olt şi Fundaţia pentru Recuperare, Integrare şi Promovare Socială Echosoc, au ca obiectiv promovarea proiectului, a obiectivelor, activităţilor, a rezultatelor şi derularea campaniei
de informare şi conştientizare a grupurilor ţintă
vizate.
În cadrul celor două Centre de Informare, Consiliere şi Formare Antreprenorială în
mediul rural înfiinţate în comunele Olteni şi
Vâlcele, toţi cei interesaţi să demareze o afacere non-agricolă pot beneficia de consiliere,
formare profesională şi orientare către cursuri
de formare în vederea integrării/reintegrării pe
piaţa muncii şi dezvoltării abilităţilor în vederea
iniţierii şi susţinerii de afaceri noi.
Partenerii din cadrul proiectului „De la
subzistenţă la sustenabilitate – Durabil” au anticipat, pentru perioada 1 februarie 2012 – 31
ianuarie 2013, că 2.000 de persoane vor fi informate privind posibilităţile de acces pe piaţa
muncii în domenii non-agricole şi 1.200 de persoane din mediul rural vor fi consiliate profesional. De asemenea şi-au propus ca în această ultimă etapă a proiectului să încurajeze şi să sprijine spiritul întreprinzător în rândul femeilor din
mediul rural.

Sursă: http://www.ziarulprahova.ro/stiri/economie/106010/stiri-pe-scurt

Judeţul TELEORMAN

Primăria Olteni,
partener în cadrul proiectului „De la
subzistenţă la sustenabilitate - Durabil”

Prezentarea activităţilor derulate în cel
de-al doilea an de implementare a proiectului
„De la subzistenţă la sustenabilitate - Durabil”,
dar şi obiectivele specifice acestui proiect au
fost prezentate în cadrul unei conferinţe de
presă organizată, în data de 31 ianuarie, de Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare SocioEconomică CATALACTICA - Filiala Teleorman.

www.adrmuntenia.ro

Pentru stimularea iniţierii activităţilor nonagricole şi a antreprenoriatului rural, cei mai
buni 10 viitori antreprenori rurali vor fi premiaţi
în urma concursului „10 idei de a face”, ce se
va derula în intervalul 1 iulie - 30 septembrie
2012.
Sursă: http://www.ziarulmara.ro/?p=4006
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Date Contact
Agenţia pentru Dezvoltare
Regională
Sud Muntenia
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

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA

Biroul Judeţean TELEORMAN

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

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

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

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

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: 7 februarie 2012
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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