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Fonduri Regio pentru reabilitarea 
Muzeului Ceasului „Nicolae Simache”,  

unic în reţeaua muzeelor din ţară! 
    

 

 
 

În data de 27 iulie s-a semnat un nou 
contract de finanţare în cadrul Axei prio-
ritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a o-
raşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul 
major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate 
de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli 
de creştere”. Beneficiarul este judeţul Pra-
hova, care primeşte asistenţă financiară 
pentru proiectul „Restaurarea şi consoli-
darea Muzeului Ceasului <<Nicolae Sima-
che>>, Ploieşti”. Valoarea totală a contrac-
tului de finanţare este de 7.949.234,58 lei, 
din care valoarea totală eligibilă este de 
6.271.031,95 lei (5.038.774,17 lei fonduri 
nerambursabile FEDR; 1.106.837,14 lei fon-
duri din bugetul naţional; 125.420,64 lei co-
finanţarea eligibilă a beneficiarului). Dura-
ta de implementare este de 36 de luni, pe-
rioadă de timp în care va fi restaurat şi con-
solidat Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, 
monument de arhitectură de importanţă 
naţională şi universală, unic în reţeaua mu-
zeelor din România.  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

În momentul de faţă, clădirea se află 
într-o stare de conservare precară. Lucrările 
de restaurare şi consolidare propuse prin 
proiect urmează să recupereze întreg reper-
toriul de finisaje şi decoraţii, redându-se în 
acest fel edificiului valoarea arhitecturală 
originară.  
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Lucrările vor viza: consolidarea struc-
turii, refacerea modenaturii faţadelor, a tâm-
plăriei, a finisajelor interioare, a tencuieli-
lor, a pardoselilor, extinderea instalaţiilor e-
lectrice, de apă şi canalizare. De asemenea 
se vor executa lucrări de amenajare exte-
rioară, trotuare de protecţie, alei, împrejmu-
ire, spaţii verzi. 

 

 
 

Muzeul Ceasului, singurul de acest fel 
din ţară, şi-a deschis porţile în anul 1963, 
într-o sală a Palatului Culturii din Ploieşti, 
prin grija profesorului Nicolae Simache, di-
rector al Muzeului de Istorie între anii 1954 
şi 1971. Ulterior, colecţia de ceasornice a 
fost adusă într-o clădire construită la sfârşi-
tul secolului al XIX-lea.  

Patrimoniul Muzeului Ceasului „Nico-
lae Simache” numără în prezent peste 4.000 
de piese și componente specifice, de mare 
valoare și atractivitate, ilustrând evoluţia 
sistemelor de măsurat timpul din secolele al 
XVI-lea – al XIX-lea, de la primele ceasuri – 
cadranele solare, ceasurile arzătoare, cu a-
pă sau cu nisip -, până la ceasornicele me-
canice, cutiile muzicale ce funcţionează cu 
mecanismele de la ceasornice, precum şi 
ceasurile bijuterii. 

 

 
 

   

III nnn fff ooo    RRR eee ţţţ eee aaa uuu aaa    RRR EEE GGG III OOO    
 

Întâlnire tehnică cu reprezentanți  
ai structurilor de management ale 

Programului de Cooperare Transfrontalieră 
România - Bulgaria 2007 - 2013 

 
 

 
 

 
 

Secretariatul Tehnic Comun al Progra-
mului de Cooperare Transfrontalieră România-
Bulgaria 2007-2013 din cadrul Biroului Regio-
nal pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași 
pentru Granița România-Bulgaria a organizat 
la sediul instituției, în data de 31 iulie, o întâl-
nire tehnică cu reprezentanții structurilor de 
management ale Programului de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. 
La eveniment au participat reprezentanții Mi-
nisterului Dezvoltării Regionale și Turismului 
din România (Autoritatea de Management) – de-
legație condusă de domnul Iuliu BARA – direc-
tor general al Direcţiei Generale de Cooperare 
Teritorială Europeană, ai Ministerului Dezvol-
tării Regionale și Lucrărilor Publice din Bulga-
ria (Autoritatea Națională) - delegație condusă 
de domnul Marius MLADENOV - şef Departa-
ment Programe de Cooperare Teritorială Euro-
peană și Vecinătate și ai Biroului Regional pen-

http://www.cimec.ro/Muzee/ceasuri/c_apa.jpg
http://www.cimec.ro/Muzee/ceasuri/c_apa.jpg
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tru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru 
Granița România-Bulgaria – delegație condusă 
de Nicoleta MINCU - director executiv. 

Scopul întâlnirii a fost de a analiza pro-
gresul înregistrat în implementarea Programu-
lui cu accent pe aspectele tehnice și financia-
re relevante: stadiul absorbției fondurilor ne-
rambursabile, implementarea proiectelor fi-
nanțate, amendarea contractelor de finanțare 
și activitățile desfășurate de structurile de ma-
nagement ale Programului. 
 
Sursă: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=vizualizare-
evenimente 

 
 

 

PNDR: Sprijin pentru crearea  
şi dezvoltarea de microîntreprinderi 

 
 

 
 

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de microîntreprinderi” are ca o-
biectiv general dezvoltarea durabilă a econo-
miei rurale prin încurajarea activităţilor non-a-
gricole, în scopul creşterii numărului de locuri 
de muncă şi a veniturilor adiţionale. 
 

Obiectivele specifice se referă la: 
 

1. Crearea şi menţinerea locurilor de muncă 
în spaţiul rural; 
2. Creşterea valorii adăugate în activităţi non- 
-agricole; 
3. Crearea şi diversificarea serviciilor pentru 
populaţia rurală prestate de către microîntre-
prinderi. 

 

Obiectivele operţionale se referă la: 
 

1. Crearea de microîntreprinderi, precum şi 
dezvoltarea celor existente în sectorul non-a-
gricol în spaţiul rural; 
2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promo-
vate, în special de către tineri şi femei; 
3. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a 
altor activităţi tradiţionale; 

4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de 
agricultură. 
 
Solicitanţi eligibili: 
- beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat 
prin Măsura 312 sunt: 
 

 Microîntreprinderile, aşa cum sunt definite 
în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 
şi în legislaţia naţională în vigoare; 

 

 Persoanele fizice (neînregistrate ca agenţi 
economici), care se vor angaja ca până la da-
ta semnării contractului de finanţare să se au-
torizeze cu un statut minim de persoană fizică 
autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprin-
deri, iar în situaţia în care, în urma autoriză-
rii, se modifică reprezentantul legal al proiec-
tului, vor depune toate documentele ce de-
monstrează transferul dreptului de reprezen-
tare pentru noua formă de organizare juri-
dică, această modificare neafectând respecta-
rea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale 
Cererii de finanţare. 

 
Valoarea maximă a sprijinului va fi de: 
 50.000 de euro/ proiect pentru cabinet 

medical individual, cabinet medical veterinar 
individual, persoană fizică autorizată, între-
prindere familială, precum şi persoanele fizi-
ce care declară că se vor autoriza ca persoană 
fizică autorizată, întreprindere familială; 

 

 100.000 de euro/ proiect pentru microîn-
treprinderile care îşi desfăşoară activitatea în 
sectorul transportului rutier; 

 

 200.000 de euro/ proiect pentru între-
prindere individuală, societăţi cooperative 
meşteşugăreşti de gradul I, societăţi coope-
rative de consum de gradul I, societăţi comer-
ciale cu capital privat care pot fi beneficiari 
ai Măsurii, precum şi pentru persoanele fizice 
care declară că se vor autoriza ca întreprin-
dere individuală. 
  

Proiectele se depun în perioada 1 – 31 
august 2012. 

 

Serviciul Relaţii Mass-media al APDRP 
Tel.: +4021 /310.16.28;  

E-mail: massmedia@apdrp.ro;  
Website: www.apdrp.ro 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=vizualizare-evenimente
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=vizualizare-evenimente
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Modificări şi realocări în cadrul 
Programului Operaţional Regional 

 
 

În cadrul şedinţei Comitetului de Mo-
nitorizare al POR din 24 – 25 mai 2012, pe lân-
gă aprobarea Raportului Anual de Implemen-
tare 2011 al POR şi introducerea unui nou Do-
meniu major de intervenţie - „Sprijinirea in-
vestiţiilor în eficienţa energetică a clădirilor 
de locuit” în cadrul Axei prioritare 1 „Spri-
jinirea dezvoltării durabile a oraşelor”, a fost 
aprobat şi un pachet de modificări şi rea-
locări. 

Astfel, în cadrul Axei prioritare 3 „Îm-
bunătăţirea infrastructurii sociale”, din DMI 
3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în si-
tuaţii de urgenţă”, s-au făcut următoarele re-
alocări: 

 Regiunea de dezvoltare Nord-Vest - a fost 
realocată suma de 0,95 milioane de euro că-
tre DMI 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dez-
voltarea şi echiparea infrastructurii educaţio-
nale preuniversitare, universitare şi a infra-
structurii pentru formare profesională continuă”; 

 Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia 
– 372.777 de euro au fost realocaţi către DMI 
3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuni-
versitare, universitare şi a infrastructurii pen-
tru formare profesională continuă”; 

 Regiunea de dezvoltare Vest – 332.290,72 
euro către DMI 3.2 „Reabilitarea/moderniza-
rea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii ser-
viciilor sociale”; 

 Regiunea de dezvoltare Centru – 
553.945,42 euro ce vor fi realocaţi după şe-
dinţa CpDR Centru. 
 

De asemenea, în cadrul Axei prioritare 
4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local”, în regiunea Sud-Vest Olte-
nia a fost realocată suma de 0,59 milioane de 
euro din DMI 4.2 „Reabilitarea siturilor indus-
triale poluate şi neutilizate şi pregătirea pen-
tru noi activităţi” către DMI 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”. 

 
Totodată, s-a aprobat redeschiderea a-

pelului de proiecte pentru DMI 5.2 „Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de tu-
rism pentru valorificarea resurselor naturale şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice” în regi-
unile Sud-Vest şi Centru. 

O modificare importantă este introdu-
cerea în Strategia de Asistenţă Tehnică pen-
tru Programul Operaţional Regional a eligibili-
tăţii activităţilor de realizare de studii, docu-
mentaţii tehnico-economice, analize, rapoarte 
şi strategii, respectiv a cheltuielilor aferente. 
Această modificare va permite Autorităţii de 
Management şi Organismelor Intermediare să 
declare ca fiind eligibile acest tip de chel-
tuieli, sprijinind astfel elaborarea de docu-
mentaţii tehnice pentru următoarea perioadă 
de programare. 
 

Sursă: http://www.fonduri-
structurale.ro/detaliu.aspx?eID=11440&t=Stiri 

 

 
 

 

Instrucţiunea nr. 88  
privind verificarea achiziţiilor publice 

 
 

În conformitate cu Instrucţiunea nr. 88 
din 30 iulie 2012, emisă de Autoritatea de Ma-
nagement pentru Programul Operaţional Re-
gional din cadrul Ministerului Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului, privind constituirea uni-
tăţii de verificare a achiziţiilor publice şi a con-
flictului de interese: „Beneficiarul, în termen 
de 30 de zile de la încheierea contractului de 
lucrări/execuţie/servicii, va depune la Orga-
nismul Intermediar dosarul achiziţiei publice, 
cu excepţia achiziţiilor directe, independent 
de depunerea cererilor de rambursare. Dosa-
rul achiziţiei publice este recomandabil să fie 
depus la OI imediat după semnarea contrac-
tului de achiziţie publică.“ 

 

Detalii despre prezenta instrucţiune pri-
vind constituirea unităţii de verificare a achi-
ziţiilor publice şi a conflictului de interese pot 
fi citite pe pagina web a Agenţiei - http://re-
gio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări utile, 
link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-
utile/. 
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Fonduri Regio pentru creşterea  
eficienţei energetice a blocurilor 

 

 

Beneficiarii vor trebui să participe fi-
nanciar la aceste lucrări printr-o cofinanţare 
de 40%. În septembrie 2012 se preconizează 
lansarea apelului la proiecte pentru finanţa-
rea din fonduri europene a lucrărilor de creş-
tere a eficienţei energetice a blocurilor. 

 

 
 

Schema de finanţare se va aplica blo-
curilor de locuinţe construite după proiecte ela-
borate în perioada 1930 - 1990, în care lo-
cuiesc categorii sociale vulnerabile şi familii 
cu venituri reduse din municipiile reşedinţă 
de judeţ (peste 50% dintre familiile proprie-
tari din clădire au un venit net lunar pe mem-
bru de familie de maximum 500 de euro). Mi-
nisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
finalizat negocierile cu Comisia Europeană pen-
tru finanţarea, în cadrul actualului Program O-
peraţional Regional, a activităţilor de creşte-
re a eficienţei energetice a blocurilor de locu-
it, iar Memorandumul în acest sens a fost a-
probat în şedinţa de Guvern din 11 iulie. Bu-
getul schemei de finanţare este de 304 mili-
oane de euro, din care 150 de milioane de eu-
ro sunt din Fondul European pentru Dezvol-
tare Regională, respectiv 154 de milioane de 
euro este suma rezultată din contribuţia na-
ţională (cofinanţare de la bugetul de stat, con-
tribuţia autorităţilor publice locale şi Bene-
ficiarii vor trebui să participe financiar la a-
ceste lucrări printr-o cofinanţare de 40%. Res-
tul fondurilor necesare (60%) pentru fiecare 
lucrare va fi asigurat din bani europeni ne-

rambursabili din FEDR şi bugetul de stat. Ra-
tele de cofinanţare ale autorităţilor publice 
locale şi asociaţiilor de proprietari vor fi mo-
dulate în funcţie de proporţia în clădire a fa-
miliilor cu venituri reduse. Având în vedere 
faptul că programul se va închide în 2013, 
schema propusă are un caracter pilot pentru 
actuala perioadă de programare, experienţa 
acumulată putând fundamenta investiţiile în 
eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe 
pentru perioada de programare 2014 - 2020. 
 

Sursă: http://www.monitorizare.mediafax.biz/Pages/Public/view-
pstext.aspx?id=j5F77kskOJ9yEglJak91Jg==&subdomainId=vzetGb7cD6TN

jJs4hjytAg 

 
 

 
 

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

Reuniunea Consiliului  
Afaceri Generale al UE 

 
 

România, împreună cu celelalte 14 
state din grupul „Prietenii coeziunii”, a re-
iterat, în cadrul Consiliului Afaceri Gene-
rale (CAG) al Uniunii Europene din 24 iulie, 
importanţa pe care o acordă politicii de co-
eziune şi susţinerii corespunzătoare a a-
cesteia prin sumele ce îi vor fi alocate în 
viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europe-
ne 2014 - 2040.  
 

 
 

 Actualizarea tehnică a propunerilor pri-
vind bugetul multianual al Uniunii Europene 
pentru 2014-2020 reprezintă limita pe care a-
ceste state o pot accepta în ceea ce priveşte 
reducerea anvelopei destinate politicii de co-
eziune, au atras atenţia ţările de grupul „Pri-
etenii coeziunii”. 
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Revizuirea proiectului de buget multia-
nual, adoptată de Comisia Europeană la 6 iu-
lie 2012, a fost necesară pentru a se ţine cont 
atât de implicaţiile financiare ale aderării Cro-
aţiei la Uniunea Europeană, cât şi de cele mai 
recente estimări asupra evoluţiei produsului 
intern brut al UE. 

Poziţia grupului „Prietenii coeziunii” a 
fost convenită în cursul dimineţii de marţi, 24 
iulie, şi a fost expusă la reuniunea CAG de la 
Bruxelles de reprezentantul Poloniei, care a 
reamintit că, în concluziile Consiliului Euro-
pean din iunie 2012, politica de coeziune a 
fost calificată drept calea de a investi pentru 
a ieşi din criză. 
 În intervenţia sa, ministrul Leonard 
Orban a salutat progresele înregistrate în pri-
mul semestru în negocierea bugetului UE pen-
tru 2014-2020 şi a exprimat sprijinul pe care 
România îl va acorda finalizării acestui proces 
pe parcursul preşedinţiei cipriote a Consiliului 
UE, până la 31 decembrie 2012. 
 
Sursă: http://www.fonduri-ue.ro/arhiva-stiri/450-reuniunea-consiliului-
afaceri-generale-al-ue 

 
 

 

Ministerul Finanţelor va aloca  
8,1 milioane de lei pentru plăţi  
la proiecte finanţate prin POR 

 
 

Guvernul României a aprobat alocarea 
temporară, de către Ministerul Finanţelor Pu-
blice, a sumei de 810.000 mii de lei din văr-
săminte din privatizare înregistrate în contul 
curent general al Trezoreriei Statului, pentru 
efectuarea plăţilor pentru proiectele finanţa-
te în cadrul Programului Operaţional Regio-
nal. Banii vor fi folosiţi pentru rambursarea 
cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinanţările, 
aferente lunilor iulie, august şi septembrie, 
după cum urmează: 205.000 mii de lei pentru 
iulie, 295.000 mii de lei pentru august şi 
310.000 mii de lei pentru septembrie.  

Măsura a fost necesară în contextul în 
care sumele acordate ca şi prefinanţare de 
către Comisia Europeană au fost epuizate ca 
urmare a existenţei unei diferenţe substan-
ţiale între procentul de prefinanţare acordat 
de CE (respectiv 9% pentru FEDR din suma a-
locată POR) şi procentul de prefinanţare a-

cordat de România beneficiarilor de proiecte 
finanţate prin POR din instrumente struc-
turale (maximum 35%). Totodată, valoarea re-
dusă a aplicaţiilor de plată transmise la CE pe 
baza cheltuielilor efectuate de beneficiari a 
făcut necesară identificarea altor surse de fi-
nanţare a cheltuielilor efectuate în cadrul POR. 

Instituirea acestei măsuri temporare per-
mite asigurarea fondurilor necesare plăţilor 
pentru beneficiari, contribuind astfel la imple-
mentarea cu succes a proiectelor finanţate 
din instrumente structurale în cadrul Progra-
mului Operaţional Regional, având în vedere 
contextul economic dificil. 

Sumele alocate Autorităţii de Manage-
ment pentru Programul Operaţional Regional 
din vărsăminte din privatizare, înregistrate în 
contul curent general al Trezoreriei Statului şi 
utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finan-
ţelor Publice în euro, din sumele restituite cu 
această destinaţie de către Comisia Europea-
nă, până în data de 17 decembrie 2012. 
 

Sursă: http://www.immromania.ro/mdrt-ministerul-finantelor-va-aloca-
8-1-milioane-lei-pentru-plati-la-proiecte-finantate-prin-por-

6086.htm?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_term=1&utm_
content=noutate&utm_campaign=facebook 

 

 
 

Principalele oportunităţi  
de afaceri evidenţiate în Carta Albă  

a IMM-urilor din România 2012 
 

 

Analiza principalelor oportunităţi în a-
faceri ale IMM-urilor pentru anul 2012 relie-
fează următoarele aspecte: cel mai frecvent a 
fost indicată creşterea vânzărilor pe piaţa in-
ternă (în 64,34% dintre firme), relevând că, în 
ciuda situaţiei economice dificile din Româ-
nia, întreprinzătorii mizează în continuare pe 
puterea de cumpărare a populaţiei şi a agen-
ţilor economici interni. Celelalte oportunităţi 
importante evidenţiate în cadrul IMM-urilor sunt 
asimilarea de noi produse (semnalată în 45,16% 
dintre întreprinderi), penetrarea pe noi pieţe 
(44,95%), realizarea unui parteneriat de afa-
ceri (30,89%), utilizarea de noi tehnologii 
(30,01%), obţinerea unui grant (12,65%) şi spo-
rirea exporturilor (11,77%).  

Dacă se are în vedere intensitatea de 
manifestare a acestor oportunităţi de afaceri 
(pe o scară de la 1 la 3), pe primul loc se află  
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sporirea vânzărilor pe piaţa internă, cu o me-
die de 2,07, după care urmează asimilarea de 
noi produse (1,65), amplificarea exporturilor 
(1,54), penetrarea pe noi pieţe (1,48), folosi-
rea de noi tehnologii (1,47), realizarea unui 
parteneriat de afaceri (1,39) şi obţinerea unui 
grant (1,35). 

 
Principalele dificultăţi pentru IMM-uri 
 

 Întreprinzătorii/ managerii investigaţi 
au indicat că în perioada actuală se confruntă 
cu următoarele dificultăţi: scăderea cererii in-
terne (semnalată în 60,55% din IMM-uri), bi-
rocraţia (52,86%), fiscalitatea excesivă (51,69 
%), inflaţia (49,59%), corupţia (41,14%), con-
troalele excesive (40,56%), angajarea, pregă-
tirea şi menţinerea personalului (24,94%), con-
curenţa produselor din import (22,90%), acce-
sul dificil la credite (20,22%), costurile ridica-
te ale creditelor (19,17%), instabilitatea rela-
tivă a monedei naţionale (19%), întârzierile la 
încasarea contravalorii facturilor de la firmele 
private (15,79%), creşterea nivelului cheltuie-
lilor salariale (9,62%), neplata facturilor de 
către instituţiile statului (7,40%), diminuarea ce-
rerii la export (7,17%), obţinerea consultanţei 
şi trainingului necesare firmei (5,24%), calitatea 
slabă a infrastructurii (4,90%), cunoaşterea şi a-
doptarea acquis-ului comunitar (2,27%).  

 
Sursă: http://www.immromania.ro/principalele-oportunitati-de-afaceri-
evidentiate-in-carta-alba-a-imm-urilor-din-romania-2012-
6087.htm?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_term=1&utm_
content=noutate&utm_campaign=facebook  

 

 
 
 

Un nou fond de creditare  
dedicat dezvoltării sectorului agricol 

 

 

Ministrul agriculturii, Daniel Constan-
tin, a anunţat în cadrul unei conferinţe de pre-
să înfiinţarea unui fond de creditare din fon-
durile de dezvoltare rurală, în parteneriat de 
finanţare cu băncile: „Va fi posibilă accele-
rarea absorbţiei de fonduri europene, prin 
punerea la dispoziţia beneficiarilor care nu au 
cofinanţare sumele necesare. Cei care nu au 
sumele disponibile pentru a începe investiţia, 
vor avea acces la aceste sume, puse la dispozi-
ţia băncilor de către minister, în condiţii spe-
ciale dedicate sectorului agricol.” 

 

 

 
 
Măsuri pentru combaterea efectelor secetei 
 

Ministrul agriculturii a prezentat de ase-
menea măsurile pe termen lung şi scurt pe 
care instituţia la conducerea căreia se află le 
va lua pentru a combate efectele produse de 
seceta din acest an.  

Pe termen lung, România va fi prima 
beneficiară a unui program special dedicat sec-
torului de irigaţii începând cu 1 ianuarie 2014. 
Măsurile pe termen scurt susţinute de minister 
vizează: reducerea tarifului la energie; urgen-
tarea investiţiilor care se fac de beneficiar, 
prin PNDR, în infrastructura de irigaţii; despă-
gubirea a două categorii de fermieri:  
1. IMM-urile, a căror producţie a fost afectată 
cu cel puţin 30%. Veniturile acestor IMM-uri 
vor fi compensate, în raport cu anii trecuţi, 
cu 80% din pierderea pe care au înregistrat-o 
în acest an, din cauza secetei; 
2. fermierii care nu se încadrează în categoria 
IMM-urilor şi care vor beneficia de aşa-numita 
măsură de minimis, care vizează acordarea u-
nui sprijin de 7.500 de euro pe beneficiar;  
- acordarea unui sprijin european: fiecare fer-
mier care a făcut o cerere la Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură va primi a-
proximativ jumătate din sprijinul european (a-
proximativ 55 EUR/ha); 
- acordarea „creditului punte” în cel mai 
scurt timp: fermierii care au făcut cerere la 
bănci vor primi, pe baza unei adeverinţe ce se 
acordă de către APIA, sprijinul pe l-ar fi pri-
mit în mod legal de la 1 decembrie 2012. 
   

Sursă: http://www.fonduri-
structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=11371   
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III nnn fff ooo    RRR eee ggg iii ooo    

                                                                                                               
Stadiul implementării Regio în Sud Muntenia  

 

- 7 august 2012 –  
 

  

Până în data de 7 august 2012, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 888 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. Au fost semnate 424* de contracte de finanţare, cu o valoare 
nerambursabilă solicitată de 2.292.192.064,34 lei. 
__________________________________ 

*Dintre cele 407 contracte semnate, 17 proiecte au fost reziliate. 

 
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 dcadrul 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 18 cereri de finanţare, din care: şapte cereri se află în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară, o cerere se află în precontractare, două cereri de finanţare au fost retrase, două cereri 
de finanţare au fost respinse şi şapte contracte au fost semnate.  

Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 93,38 milioane de euro. 
 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

 
1 

Creşterea capacităţii de trafic prin realizarea 
legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B, prin 
realizarea drumului judeţean de centură 
DJ236, în zona de nord a municipiului Ploieşti  

 
Judeţul Prahova 

 
43.912.185,38 

 
27.278.828,22 

 

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

UAT Municipiul 
Ploieşti 

8.684.387,97 6.768.453,68 

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

Municipiul Ploieşti 
93.684.950,15 70.739.838,97 

4 

Reabilitarea/modernizarea/extinderea şi 
echiparea specifică a centrului de ingrijire şi 
asistenţă pentru persoane adulte cu handicap 
Lilieşti-Băicoi 

UAT Oraşul Băicoi 

8.898.061,80 6.927.776,87 

5 
Centrul de afaceri multifuncţional Lumina 
Verde Ploieşti, judeţul Prahova 

UAT Judeţul 
Prahova 

40.450.278,35 14.619.089,85 

6 

Reabilitarea/modernizarea şi echiparea 
specifică a Centrului de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 
Adulte cu Handicap, comuna Ariceştii Rahtivani 
(sat Nedelea) 

U.A.T Judeţul 
Prahova 

10.489.428,75 8.229.681,63 

7 
Restaurarea şi consolidarea Muzeului Ceasului 
„Nicolae Simache” 

U.A.T Judeţul 
Prahova 

7.949.234,58 6.145.611,31 

TOTAL  - lei - 214.068.526,98 140.709.280,53 
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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 15 cereri de finanţare, din care: trei cereri au fost 
retrase, şase contracte de finanţare au fost semnate, trei proiecte sunt în evaluare tehnică, trei 
proiecte sunt în precontractare. 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Beneficiar Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

 
1 

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

Municipiul Piteşti 3.501.934,57 2.270.094,01 

2 Creare Parc Lunca Argeşului Municipiul Piteşti 40.592.065,24 19.072,158,85 

3 Modernizarea Podului Argeş Municipiul Pitești 12.675.130,55 8.878.668,92 

4 
Modernizare pod peste Râul Doamnei, 
Pitesti 

Municipiul Piteşti 4.082.072,15 3.105.204,72 

5 Modernizare parcare Bowling Municipiul Piteşti 3.429.749,05 2.517.767,24 

6 Modernizare Parc Strand (Pitesti Arges) Municipiul Pitesti 6.953.684,08 5.305.283,45 

TOTAL  - lei - 71.234.635,64 41.149.177,19 

 
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, nouă Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (25 contracte semnate) 
au primit finanţare. 
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 86,55 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. 

 
 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

 
1 

Sistem pentru Managementul Iluminatului Public în 
Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 

 
24.125.963,20 

 
19.100.295,42 

2 
 

Sistem pentru Managementul Traficului Rutier în 
Municipiul Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 

 
9.499.324,57 

 
7.523.346,47 

3 
Sistem de supraveghere în vederea creşterii 
siguranţei şi prevenirii criminalităţii în municipiul 
Alexandria 

Municipiul 
Alexandria 

 
3.521.304,71 

 
2.735.271,48 

4 
Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în 
municipiul Curtea de Argeş 

UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
47.649.554,76 

 
37.196.083,26 

5 

Revitalizarea utilităţii clădirilor degradate prin 
înfiinţarea unui centru de recreere pentru 
pensionari şi a unui centru de zi pentru persoanele 
cu dizabilităţi în municipiul Curtea de Argeş 

 
UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 

 
5.843.572,60 

 
4.475.269,96 

6 
Creşterea siguranţei şi securităţii cetăţenilor din 
municipiul Curtea de Argeş, prin implementarea 
unui sistem de supraveghere video 

 
UAT Municipiul 
Curtea de Argeş 

 
2.159.042,38 

 
1.565.597,00 

7 

Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi 
publice urbane, reabilitarea şi modernizarea 
spaţiilor publice urbane în zona „A” a zonei de 
acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa 

 
Municipiul 
Târgovişte 

 
75.804.429,76 

 
60.025.799,16 
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8 

Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi 
publice urbane, reabilitarea şi modernizarea 
spaţiilor publice urbane în zona „B” a zonei de 
acţiune urbană din municipiul Târgovişte 

 
Municipiul 
Târgovişte 

 
69.893.929,74 

 
55.345.077,46 

9 
Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei 
şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune 
urbană din municipiul Târgovişte 

 
Municipiul 
Târgovişte 

 
3.392.503,63 

 
2.552.811,19 

 
10 

Reabilitare şi modernizare străzi urbane, poduri, 
trotuare şi parcări în oraşul Costeşti, judeţul Argeş 

UAT Oraşul Costeşti 
 

40.112.999,59 
 

31.518.787,11 

 
11 

Realizare sistem de supraveghere video pentru 
creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea 
criminalităţii în oraşul Costeşti, judeţul Argeş 

 
UAT Oraşul Costeşti 

 
1.238.205,72 

 
940.802,94 

 
12 

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

Oraşul Mioveni 6.445.880,40 5.103.830,2 

 
13 

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

Oraşul Mioveni 2.937.935,89 2.144.617,89 

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

UAT Municipiul 
Moreni 

12.612.814,76 9.938.017,32 

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

Parteneriatul dintre 
UAT Municipiul 
Moreni şi  UAT 

Judeţul Dâmboviţa 

2.550.403,50 2.013.940,22 

16 

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

UAT Municipiul 
Moreni 

760.154,04 598.148,88 

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, Prahova 

Oraşul Sinaia 1.749.702,00 1.378.321,00 

19 
Modernizarea unor tronsoane de drum din oraşul 
Comarnic 

UAT Oraşul 
Comarnic 9.746.792,68 7.717.998,82 

20 
Modernizarea unor porţiuni de drum din cartierele 
Ghioseşti, Vatra Sat, Poiana şi Podul Lung în oraşul 
Comarnic 

UAT Oraşul 
Comarnic 7.190.131,56 5.698.983,22 

21 
Realizarea unui centru de afaceri în oraşul Comarnic UAT Oraşul 

Comarnic 
6.393.508,80 2.106.958,00 

22 
Modernizarea podului peste râul Argeşel prin 
crearea a 2 benzi suplimentare de acces în Mioveni 

UAT Orasul Mioveni 9.633.447,52 7.433.236,30 

23 
Cresterea accesibilitatii cetatenilor la servicii de 
utilitati prin extinderea sistemului de iluminat 
public in oraşul Mioveni 

UAT Orasul Mioveni 1.947.226,52 1.444.527,30 

24 
Utilităţi platformă industrială IMM – Slobozia 
 

U.A.T. Municipiul 
Slobozia 

17.420.877,84 6.612.193,50 

25 
Reabilitare funcţională a Pieţei Revoluţiei - Slobozia U.A.T. Municipiul 

Slobozia 
51.640.398,80 37.592.546,00 

TOTAL  - lei - 496.126.224,97 376.617.674,59 

 
 
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 aplicanţi. Valoarea totală solicitată prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 
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238 de milioane de euro. Din cele 27 de proiecte rămase s-au semnat 18 contracte de finanţare, 
nouă proiecte fiind în rezervă. 
 

**NNoottăă::  TTooaattee  cceellee  1100  pprrooiieeccttee  rreessppiinnssee  şşii  pprrooiieeccttuull  rreettrraass  ddee  aapplliiccaanntt  aauu  ffoosstt  uulltteerriioorr  rreeddeeppuussee,,  ffiiiinndd  îînn  pprreezzeenntt  ffiiee  îînn  ddiiffeerriittee  eettaappee  aallee  

pprroocceessuulluuii  ddee  eevvaalluuaarree,,  sseelleeccţţiiee  şşii  ccoonnttrraaccttaarree,,  ffiiee  sseemmnnâânndduu--ssee  ddeejjaa  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannţţaarree..  

DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  aaxxee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1111..0033..22000099,,  oorraa  1166::3300..  

  
 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

 
1 

Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B, 
km 0+000 – km 19+000, Ciochina – Orezu – Raşi 

Judeţul 
Ialomiţa 

36.462.900,65 29.423.908,41 

 
2 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în 
staţiunea balneară Amara 

Oraşul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10 

 
3 

Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al 
municipiului Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

88.789.047,00 70.273.252,50 

 
4 

Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene 701, DJ 
401A şi DJ 711A, pe traseul Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – 
Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari 

Judeţul 
Dâmboviţa 

66.894.836,12 53.968.478,48 

 
5 

Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – Gratia – Poieni 
– Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca – 
Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km) 

Judeţul 
Teleorman 

119.905.412,69 96.861.074,38 

 
6 

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 301, 
tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578 

Judeţul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80 

 
7 

Modernizare DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina, în 
vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de 
turism, km 0+000 – 19+840, L=19,840 km 

Judeţul Argeş 51.142.578,38 41.351.925,62 

 
 
8 

Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – 
Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea 
îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 
0+000 – 9+550, L=9,550 km 

Judeţul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62 

 
9 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş 
Mizil, judeţul Prahova 

UAT Oraşul 
Mizil 

10.503.848,27 8.603.445,47 

 
10 

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

Parteneriatul 
UAT Prahova şi 
UAT Dâmboviţa 

45.802.088,03 37.647.805,82 

 
11 

Modernizarea DJ 703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleţ – 
Brădetu – Poienile Vâlsanului, în vederea îmbunătăţirii şi 
dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, 
L=24,778 km 

Judeţul Argeş 46.020.473,81 37.167.628,96 

 
12 

Îmbunătăţirea accesului la reţeaua rutieră europeană de 
transport TEN-T7 în judeţul Călăraşi, prin reabilitarea şi 
modernizarea DJ 201B, km 19+000 – km 39+950, pe traseul 
limita jud. Ialomiţa – Valea Argovei, şi DJ 303, km 26+294 – 
km 48+278, pe traseul Valea Argovei – Mânăstirea 

Judeţul Călăraşi 44.944.350,96 36.974.362,15 

 
13 

Modernizare Calea Daciei 
Consiliul Local 
Câmpina 

25.477.127,02 20.308.570,69 

 
14 

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ303, 
tronsonul Călăreţi  –  Valea Argovei, km 0+000 – 26+294 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

55.557.533, 56 45.705.002,00 

 
15 

Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km 
17+400 – km 58+000 

Judeţul 
Teleorman 

62.482.442,49 51.063.576,57 

 
16 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş 
Breaza, judeţul Prahova 

Oraşul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84 

 
17 

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

Consiliul 
Judeţean 
Giurgiu 
 

109.216.190,48 86.193.360,43 

18 Modernizarea şi reabilitarea reţelei de străzi urbane în 
oraşul Topoloveni 

Oraşul 
Topoloveni 

33.779.554,91 23.703.998,33 

TOTAL  - lei - 922.364.114,13 739.863.139,17 
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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 două proiecte se află în precontractare, pentru trei cereri de 
finaţare a fost solicitată comisie de evaluare tehnică şi financiară, trei sunt în rezervă, un proiect a 
fost respins şi trei contracte au fost semnate. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitată 
este de aproximativ 45,35 milioane de euro. 
  

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

Nr. 
Crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului 
Judeţean Călăraşi 

Judeţul Călăraşi 19.783.631,62 14.809.448 

2 
Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman 

Consiliul Judeţean 
Teleorman 

83.496.061,52 66.568.370,17 

3 
Reabilitarea şi modernizarea Spitalului 
Judeţean Dâmboviţa 

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

83.106.684,78 65.278.696,09 

TOTAL  - lei - 186.386.377,92 146.656.514,26 

  
Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro 
 

Au fost depuse 60 de proiecte, din care: 24 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 trei proiecte se află în etapa precontractuală, iar opt proiecte se află în rezervă, 
valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 22,86 milioane de euro. 
 

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

Nr. 
Crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

 
1 

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

Parteneriat dintre UAT 
Municipiul Slobozia şi 
Episcopia Sloboziei şi 

Călăraşilor 

1.045.015,00 823.337,00 

 
2 

Centrul rezidenţial de asistenţă 
medico-socială pentru persoane 
vârstnice 

Asociaţia „Suflet pentru 
oameni” 

3.457.593,56 2.374.261,68 

 
3 

Centru social pentru recuperare 
persoane vârstnice oraş Zimnicea, 
judeţul Teleorman 

Parteneriatul dintre UAT 
Oraşul Zimnicea şi DGASPC 

Teleorman 
2.857.072,84 2.191.690,71 

4 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
Centrul de integrare prin terapie 
ocupaţională Tântava 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
 

3.636.281,84 2.588.827,78 

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

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Ploieşti şi 

Fundaţia pentru Copii Sfântul 
Sava 

3.624.455,04 2.524.195,8 

6 

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

Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Mislea, 

comuna Scorţeni, sat Mislea, 
judeţul Prahova 

3.555.415,81 2.423.799,99 
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7 
Reabilitare, modernizare, extindere 
şi dotare Centru de Asistenţă 
Medico-Socială Mogoşeşti, Giurgiu 

Parteneriatul dintre UAT 
Giurgiu şi Centrul de Asistenţă 

Medico-Socială Mogoşeşti 
3.647.313,44 2.831.802,12 

8 

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

Parteneriatul dintre UAT 
Oraşul Mioveni şi 

Fundaţia Consorţiul pentru 
Dezvoltare Locală Mioveni 

 

1.739.283,16 1.332.494,24 

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

CITOPAH Urlaţi 3.617.331,28 2.783.353,86 

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

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Dâmboviţa 
3.546.753,47 2.814.275,8 

11 
Reabilitare şi extindere Complex de 
servicii sociale Giurgiu 

UAT Judeţul Giurgiu 3.639.292,49 2.709.579,29 

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

Direcţia Generală de 
Asistenta Sociala şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa 
3.446.360,00 2.681.051,66 

13 
Înfiinţarea Centrului de recuperare şi 
reabilitare neuro-psihică pentru 
Adulţi Movila 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa 
3.710.023,60 2.868.546,24 

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

Consiliul Judeţean Giurgiu 3.653.824,80 2.807.968,52 

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

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Dâmboviţa 
3.626.026,96 2.841.220,90 

16 
Extindere şi modernizare Centru de 
zi pentru persoane cu handicap 

Parteneriatul dintre UAT 
Municipiul Călăraşi şi 

Asociaţia de Sprijin a Copiilor 
Hadicapaţi Fizic Călăraşi 

1.350.981,92 1.057.035,84 

17 
Amenajare Centru social 
multifuncţional sat Orboieşti, 
comuna Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa 

Parteneriatul dintre UAT 
Andrăşeşti şi DGATPC 
Ialomiţa 

1.841.389,10 1.412.892,50 

18 
Lucrări de modernizare clădiri, 
reţele utilităţi, facilităţi de acces şi 
dotări la C.R.R.N.P.A.H. Urlaţi 

Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu 

Handicap  Urlaţi 

3.792.631,11 2.815.918,78 

19 

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

Comuna Conţeşti 3.644.050,12 2.801.808,80 

20 
Consolidare, reabilitare şi extindere 
Şcoala Speciala Valea Mare 

Şcoala Specială Valea Mare 3.622.204,60 2.868.805,94 

21 

Lucrari de modernizare, retele 
utilitati, facilitati acces si dotari la 
Centrul de Plasament Filipestii de 
Targ, judetul Prahova 

Directia generala de 
asistenta sociala si protectia 
copilului Prahova 

3.917.194,60 2.746.296,73 

22 
Modernizarea centrului de zi din 
cadrul complexului de tip familial 
Valea Mare Ștefănești 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Argeș 

1.170.661,72 881.094,48 

23 
Extiderea Complexului de servicii 
pentru copii cu handicap Trivale, 
Piteşti 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Argeş 

1.085.166,92 801.972,22 

24 
Dezvoltarea Centrului social al 
Asociaţiei Casa Speranţei Câmpina 

Asociaţia Casa Speranţei 3.294.587,86 2.538.119,93 

TOTAL  - lei - TOTAL  - lei - 72.520.911,24 
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Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 milioane de euro 
Un proiect depus şi contractat. 
 

 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Nr. 
crt. 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

 
 
 
1 

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

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Situaţii de 
urgenţă Sud Muntenia” 

49.995.241,98 41.155.892,21 

TOTAL  - lei - 49.995.241,98 41.155.892,21 

 
 

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

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 33 de contracte de finanţare sunt 
semnate, o cerere de finaţare se află în precontractare, 62 de proiecte sunt în rezervă, trei au fost 
respinse, iar un proiect a fost retras, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind 
de aproximativ 99,00 milioane de euro. 
 

**NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1144..0099..22000099,,  oorraa  1166::0000..  
  

 
Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul 
Naţional „Constantin Carabella” (corp A+B), 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

10.305.346,07 8.471.678,00 

2 
Modernizare cămine, modernizare sală de festivităţi, 
amenajare bază sportivă – Liceul Teoretic „Iancu C. 
Vissarion”, oraş Titu 

Oraşul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01 

3 Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34 

4 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Voineşti, jud. Argeş 

Consiliul 
Local Lereşti 

2.162.459,38 1.723.987,58 

 
5 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Pojorâta, jud. Argeş 

Consiliul 
Local Lereşti 

 
727.056,29 

 
588.818,30 

 
6 

Mansardare corp existent Liceul de Arte „Bălaşa 
Doamna” din municipiul Târgovişte, Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

 
3.790.226,27 

 
2.899.880,78 

 
7 

Reabilitare şi mansardare corp vechi, reabilitarea 
bazei sportive – Şcoala nr. 2 Titu 

Oraşul Titu 
 

7.139.282,12 5.710.574,66 

 
8 

Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Generală cu 
clasele I –VIII, sat Râca, comuna Râca, Argeş 

Consiliul 
Local Râca 

1.941.023,74 1.540.201,72 

9 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu 
clasele I –VIII „Paul Bănică” din Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

7.790.229,86 6.421.824,64 

 
10 

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

Comuna 
Albeştii de 

Argeş 
2.108.056,47 1.645.639,52 

11 
Reabilitare, modernizare şi extindere Liceul 
Teoretic „Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul 
Dâmboviţa 

Oraş Răcari 
 

8.994.070,33 7.146.417,74 
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12 

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

Consiliul 
Local Turnu 

Măgurele 
12.496.349,87 10.209.401,86 

13 
Construire şcoală cu 22 de săli de clasă şi reabilitare 
şi modernizare clădire internat la Grupul Şcolar 
„Goga Ionescu” din oraşul Titu, jud. Dâmboviţa 

UAT Oraşul 
Titu 

6.904.561,42 4.558.975,85 

14 
Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic  
„Carol I” 

Municipiul 
Câmpulung 

12.449.657,26 9.866.312,47 

15 
 
Centru de formare – Colegiul Tehnic Câmpulung 

Colegiul 
Tehnic 

Câmpulung 
6.116.088,16 4.696.040,44 

16 
Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar 
„Voievodul Mircea” din municipiul Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

4.825.344,88 3.294.953,95 

17 
Dotare şi extindere Şcoala cu clasele I – VIII, sat 
Pişcani, comuna Dârmăneşti, judeţul Argeş 

Consiliul 
Local 

Dârmăneşti 
1.783.286,24 1.315.114,92 

18 
Dotare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-
VIII sat Cocu, comuna Cocu, judeţul Argeş 

Consiliul 
Local Cocu 

2.006.966,99 1.575.156,94 

19 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare din 
comuna Lereşti, satul Lereşti, jud. Argeş 

Consiliul 
Local Lereşti 

3.856.577,84 2.906.389,68 

20 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional 
„Ienăchiţă Văcărescu” din municipiul Târgovişte, 
jud. Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

7.208.183,08 4.710.028,24 

21 
Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, 
judeţul Argeş 

Comuna 
Corbeni 

3.801.115,04 2.785.075,72 

22 
Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna 
Budeasa, judeţul Argeş 

Comuna 
Budeasa 

4.102.331,52 3.039.079,96 

23 
Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare 
infrastructura educaţională Şcoala Ghergani, oraş 
Răcari, judeţul Dâmboviţa 

Oraş Răcari 9.177.112,32 6.357.248,24 

24 
Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare 
Şcoala cu cls. I – VIII „Coresi” din municipiul 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

11.790.225,15 9.123.865,23 

25 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu 
clasele I –VIII „Smaranda Gheorghiu” Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

6.065.942,38 4.506.188,24 

26 
Modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I 
– VIII, sat Robaia, comuna Muşăteşti, judeţul Argeş 

Consiliul 
Local 

Muşăteşti 
3.088.617,92 2.356.796,12 

27 

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 
infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional 
„Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgovişte, 
jud. Dâmboviţa 

Municipiul 
Târgovişte 

13.840.476,17 10.651.461,05 

28 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale – Grup Şcolar 
Industrial „Nicolae Ciorănescu” municipiul 
Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

14.985.041,05 11.722.811,56 

29 
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala 
cu clasele I – VIII Urluieni, comuna Bârla, judeţul 
Argeş 

UAT comuna 
Bârla 

6.529.408,63 4.326.592,65 

30 

Modernizarea, dotarea spaţiilor de cazare şi 
construirea unei săli de sport în campusul pentru 
învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar 
pentru zona de Nord-Vest a judeţului Dâmboviţa, în 
comuna Voineşti 

UAT comuna 
Voineşti 

6.907.094,12 5.346.527,00 

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

Consiliul 
Local Bârla 

 
6.760.091,00 5.232.379,03 
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32 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale – Liceul 
Teoretic „Petru Cercel” Municipiul Târgovişte 

Municipiul 
Târgovişte 

7.018.965,09 5.368.209,62 

33 Reabilitare Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” 
Municipiul 
Câmpulung 

3.681.668,59 2.673.168,09 

TOTAL  - lei - 216.437.650,36 165.861.629,15 

  
Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local  
 

Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor 
de importanţă regională şi locală – alocare regională 37,11 milioane de euro  
S-au depus 26 de proiecte, trei proiecte au fost retrase de către aplicant, şase au fost respinse, 10 
contracte de finanţare au fost semnate, un proiect se află în etapa de verificare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii, un proiect se află în etapa verificării tehnico financiară, un proiect se 
află în etapa precontractuală şi patru proiecte se află în rezervă. Asistenţa financiară 
nerambursabilă solicitată este de aproximativ 64,82 milioane de euro. 

  
**NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  ssee  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1133..0066..22001122,,  oorraa  1166::0000.. 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

 
Total 

Asistenţa 
nerambursabilă 

 
1 
 

Centru Multifuncţional de dezvoltare a afacerilor 
S.C. Camion 

Logistic S.R.L. 
Bolintin Deal 

15.377.529,99 8.506.947 

2 
Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. 
Moreni Parc Industrial S.A. 

CJ Dâmboviţa 
50.403.568,50 

 
17.872.914,63 

 

3 Centru de dezvoltare a afacerilor 
SC SANVA 

CONSTRUCT SRL 
4.964.564,33 2.634.702,59 

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 

 
5 

Dezvoltare Centru de afaceri „Hamilton” 
SC OCH 

LOGISTIC AG  
39.856.622,30 21.274.427,01 

6 
Înfiinţare centru de afaceri în municipiul Pitești, 
judeţul Argeş 

SC FAST 
FINANCE FINDER  

78.688.793,24 40.837.618,51 

7 
Centrul de Sănătate, recuperare, întreţinere şi 
birouri S+D+P+2E 

SC ADM INSTAL 
TEHNOLOGY  

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 

TOTAL  - lei - 238.464.334,44 117.434.741,92 

  
Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 
pregătirea de noi activităţi  
 

NICIUN PROIECT DEPUS. 
 

**NNoottăă:: DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  ssee  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2255..0088..22001111,,  oorraa  1122::0000,,  ffoonndduurriillee  

ffiiiinndd  rreeaallooccaattee..  
 

Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – alocare regio-
nală 52,53 milioane de euro 
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În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de 
cereri de finanţare, în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa finan-
ciară 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 con-
tracte s-au finalizat (valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de 0,71 mil. euro). 
  

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 466 de proiecte, din care: 73 de 
proiecte au fost respinse, iar 16 proiecte au fost retrase de aplicanţi şi 14 aplicanţi au renunţat la 
semnarea contractelor. În momentul de faţă au fost semnate 254 de contracte de finanţare, din 
care opt au fost reziliate, 57 de proiecte se află în etapa de contractare, din care trei în rezervă, 52 
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 61,22 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. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Dezvoltare microîntreprindere prin 
construire hală pentru prelucrat 
hârtie 

SC ALMIMOS SRL, oraş Buşteni 1.245.727,04 853.080,00 

2 Igienă şi confort, necesitate zilnică 
SC Softsense SRL, municipiul 

Călăraşi 
691.201,11 557.420,25 

3 
Dotarea cabinetului medical al SC 
Tehno Doctor Endoscopy SRL cu 
aparatură modernă 

SC Tehno Doctor Endoscopy 
SRL, municipiul Piteşti 

573.335,08 462.367,00 

4 

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

SC TOYLAND INTERNATIONAL  
SRL 

756.017,00 609.861,29 

5 
Achiziţionare aparat tipărit True 
Press 344RL 

SC ROTATIP SRL 1.518.628,00 846.880,00 

6 
Achiziţie echipamente pentru service 
roţi auto 

SC PARA-CONTROL SRL 478.048,52 385.523,00 

7 

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

SC MIROPTIC MED SRL 
 

1.208.089,57 840.000,00 

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

9 Construcţie pensiune SC EST-TRANS INTERNATIONAL SRL 1.515.917,71 840.000,00 

10 

Dezvoltarea societăţii COSMIN SRL 
prin investiţii în activitatea de 
întreţinere şi reparare a 
autovehiculelor 

SC COSMIN SRL 
 

1.529.699,52 
 

840.000,00 

11 
Modernizare service auto SC AUTO 
LAUREL SRL Turnu Măgurele 

SC AUTO LAUREL SRL 
 

988.454,84 797.141,00 

12 

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

 
SC NAVILAND SRL 

 

 
1.302.896,31 

 
840.000,00 

13 

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

SC GHETSBI SRL 
 

977.377,30 790.754,27 

14 
„Fun house” – Împreună creştem mai 
frumoşi 

SC Project Construct SRL 1.108.542,95 798.302,88 



 

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

 

15 
Dezvoltare activitate de 
inscripţionare prin printare, 
tampografie, serigrafie şi gravură 

SC Direct & Partners SRL 909.870,07 733.766,18 

16 
Achiziţia de aparatură medicală de 
diagnostic în clinica medicală Biaci 
Med 

SC BIACI MED SRL 1.457.109,74 840.000,00 

17 
Dezvoltarea şi consolidarea societăţii 
SC FIX TOUR SRL prin modernizarea 
activităţilor din domeniul turismului  

S.C. FIX TOUR SRL 189.227,77 152.603,04 

18 
Modernizarea şi diversificarea 
producţiei în domeniul reciclării 
DEEE 

SC GREEN TRONICS SRL 1.463.200,00 840.000,00 

19 
Extindere portofoliu de servicii şi 
activităţi suport pentru 
implementare birou digital 

SC SINERGY SRL 715.356,00 576.900,00 

20 
Extinderea activităţii SC J.B.E. 
MANAGEMENT CONSULTANCY AND 
INVEST SRL 

SC J.B.E. MANAGEMENT 
CONSULTANCY AND INVEST 

SRL 
1.128.665,39 858.000,00 

21 

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

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

22 
Producţie sisteme de 
compartimentare 

SC MAUSMANN CONSULTING 
SRL 

1.057.100,00 852.500,00 

23 
Diversificarea activităţi societăţii SC 
CARTEL SRL  prin demararea 
activităţilor de producţie 

SC CARTEL SRL 1.189.292,97 858.000,00 

24 

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

SC EUROTEHNIC INDUSTRIES 
SRL 

1.111.201,67 858.000,00 

25 
Adaptarea serviciilor turistice la 
tendinţele pieţei actuale 

SC GROUP G4 PROMOTION SRL 149.773,91 116.492,67 

26 

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 

SC LAST TIME STUDIO SRL 613.676,00 489.400,00 

27 
Diversificarea activităţii SC 
BALNICANI TRAVEL SRL prin 
înfiinţarea unui cinematograf 

SC BALNICANI TRAVEL SRL 1.057.819,20 757.219,71 

28 Dotare spaţiu întreţinere corporală SC BYAMAX GROUP SRL 1.055.752,12 827.468,00 

29 
Achiziţie echipamente pentru 
întreţinere şi reparaţii autovehicule 

SC AMRO AUTO SRL 486.835,16 342.835,00 

30 

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

SC CLUB INFO SRL 1.057.727,03 853.005,67 

31 
Creşterea competitivităţii pentru 
activitatea de producţie confecţii 
metalice prin tehnologii noi 

SC ELCRIS SRL 1.526.097,95 858.000,00 

32 
Modernizarea editurii Gimnasium 
pentru creşterea accesului la o carte 
de calitate 

SC GIMNASIUM SRL 792.124,40 634.010,00 

33 
Înfiinţare service auto Bolintin-Vale, 
judeţul Giurgiu 

SC AUTO SMART SRL 1.625.474,17 858.000,00 

34 
Achiziţie echipamente necesare 
desfăşurării activităţii de colectare şi 
epurare ape uzate 

SC GOPIN COM SRL 733.539,76 591.564,32 
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35 

Investiţiile permanente în 
echipamente moderne la Centrul 
Medical Prolife SRL - cheia oferirii de 
servicii stomatologice la standarde 
europene 

SC CENTRUL MEDICAL PROLIFE 
SRL 

961.818,40 775.660,00 

36 Partener pentru siguranţa la drum SC ENGINE BODY SRL 1.198.596,15 858.000,00 

37 
Creşterea competitivităţii SC 
Prepeliţa SRL prin achiziţionarea de 
noi utilaje performante 

SC PREPELIŢA SRL 1.155.357,00 858.000,00 

38 
Linie tehnologică de fabricaţie piese 
din material plastic prin injecţie 

SC THUGS SRL 1.139.635,68 746.957,04 

39 
Beton de calitate pentru construcţii 
durabile 

SC RETON SRL 1.205.913,90 858.000,00 

40 
Achiziţie echipamente pentru SC 
GAMA CORPORATION SRL 

SC GAMA CORPORATION SRL 1.156.829,78 840.600,26 

41 
Dotarea şi echiparea cabinetului 
stomatologic medical Dental Blue 

SC MEDICAL DENTAL BLUE SRL 1.048.561,74 845.614,31 

42 
Modernizare cabinet stomatologic şi 
diversificare de activitate în 
domeniul medical – ANDODENT SRL 

SC ANDODENT SRL 341.998,41 230.662,17 

43 

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

SC BEBEUS SRL 1.130.969,45 751.607,06 

44 

Dezvoltarea activităţii SC EVOLLO 
SRL prin achiziţia de noi 
echipamente şi tehnologii şi crearea 
de locuri de muncă 

SC EVOLLO SRL 528.846,65 426.489,24 

45 
Investiţie în echipamente de 
producţie audio-video 

SC PROTON PRODUCTION SRL 664.534,60 535.915,00 

46 

Diversificarea producţiei în cadrul SC 
ROOTSOFT SOLUTIONS SRL prin 
achiziţie linie de fabricat ambalaje 
din carton 

SC ROOTSOFT SOLUTIONS SRL 1.117.321,53 858.000,00 

47 
Achiziţie de utilaje pentru 
activitatea de reciclare deşeuri 

SC INDECO GRUP SRL 1.478.647,12 837.591,79 

48 

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 

49 
Modernizare şi extindere cabinet 
stomatologic - SC CHARMADENTAL 
Enăchescu SNC 

SC CHARMADENTAL 
ENĂCHESCU SNC 

171.589,90 136.048,13 

50 
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 

51 Dotare laborator tehnică dentară SC ARTES-DENT SRL 976.094,32 787.172,84 

52 

Dezvoltarea activităţii 
microîntreprinderii EUROZONE COM 
SRL în domeniul reparaţiilor 
utilajelor pentru construcţii, 
agricultură, minerit şi logistică 

SC EURO ZONE COM SRL 1.455.420,46 858.000,00 

53 
Dezvoltarea capacităţii de producţie 
şi execuţie lucrări 

SC EURO-AUDIT SERVICE  SRL 1.090.673,56 858.000,00 

54 
Achiziţie echipamente şi utilaje 
pentru lucrări de instalaţii sanitare şi 
de încălzire 

SC PLUS MOBILE SRL 1.080.833,60 858.000,00 

55 

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

SC REAL EXPERT ADVERTISING 
SRL 

1.089.792,70 858.000,00 
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56 

Creşterea competitivităţii 
microîntreprinderii SC AXDROM SRL 
prin dezvoltarea activităţii principale 
în domeniul lucrărilor de construcţii 
a drumurilor 

SC AXDROM SRL 1.153.372,66 858.000,00 

57 

Dezvoltarea microîntreprinderii RAV 
CONTRACTOR SRL prin achiziţia de 
echipamente performante pentru 
producţia de mobilier specializat 
pentru magazine 

SC RAV CONTRACTOR SRL 1.089.831,15 858.000,00 

58 
Dotarea firmei cu echipamente 
performante 

SC PERLA PREPELIX SRL 192.762,03 104.734,00 

59 
Dezvoltarea microîntreprinderii SC 
SINCO SP SRL prin investiţii în 
pensiunea turistică ROSEMARIE 

SC SINCO SP SRL 1.057.381,48 849.057,00 

60 Dotare cabinet stomatologie 
SC STOMATOLOGIE DR TANASE 

JEAN SRL 
386.137,85 309.498,26 

61 
Modernizarea microîntreprinderii 
SC.ANTORA TRANS SRL prin 
extinderea activităţilor de producţie 

SC ANTORA TRANS SRL 1.055.092,83 429.000,00 

62 
Dezvoltarea afacerii SC NEOS INVEST 
SRL prin înfiinţarea unei capacităţi 
de producţie a mobilei 

SC NEOS INVEST SRL 1.065.218,90 858.000,00 

63 

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

SC Bridge Europe Consulting 
SRL 

973.445,14 785.036,40 

64 
Dezvoltarea S.C. DANI 
INTERNATIONAL S.R.L. prin achiziţia 
de utilaje performante 

SC DANI INTERNATIONAL SRL 1.058.978,35 852.000,00 

65 
Modernizarea activităţii la S.C. 
GENERAL INVEST S.R.L. prin achiziţia 
de utilaje 

SC General Invest SRL 1.087.678,40 858.000,00 

66 
Achiziţie utilaj la SC SMART TRADING 
SRL 

SC SMART TRADING SRL 1.218.078,81 853.080,00 

67 
Achiziţie maşină de tipar pentru SC 
INFOALIMENT SRL 

SC INFOALIMENT SRL 1.158.312,03 853.080,00 

68 
Achiziţie echipamente pentru S.C. 
INDEXMEDIA S.R.L. 

SC INDEXMEDIA SRL 1.030.396,67 762.688,80 

69 
Dezvoltarea activităţii de alimentaţie 
(catering) pentru evenimente în 
cadrul SC POWER FOREVER SRL 

SC POWER FOREVER SRL 1.052.079,24 845.831,00 

70 Achiziţie echipamente tipografice SC DESIGN MEDIA SRL 1.058.746,72 852.828,00 

71 

Dezvoltare SC ROWEB MEDIA 
PRODUCTION SRL prin edificarea unui 
punct de lucru şi dotarea cu 
echipamente de ultimă generaţie 

SC ROWEB MEDIA 
PRODUCTION SRL 

1.084.398,19 851.960,67 

72 
Dezvoltarea durabilă a afacerii 
TERMOCENTER  prin realizarea unui 
service auto modern, performant 

SC TERMOCENTER SRL 263.057,87 212.143,44 

73 

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 

SC ELITECOM SRL 1.112.379,20 846.880,00 

74 
Centru IT- Service hardware şi 
software 

SC FLAX COMPUTERS SRL 1.102.094,20 820.504,00 

75 
Tehnologii moderne în cadrul 
tipografiei ANTET-TIPOCOM 

SC ANTET-TIPOCOM SRL 1.059.952,00 854.800,00 
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76 Instalatorul european SC ALICSTAL HIDRO SRL 539.488,72 435.071,55 

77 
Modernizarea activităţii SC 2D 
BARCODE SOLUTIONS SRL în Piteşti 

SC 2D BARCODE SOLUTIONS 
SRL 

1.063.162,36 853.080,00 

78 
Înfiinţare centru medical ORTOGYN 
OANA 

SC ORTOGYN OANA SRL 1.084.540,49 843.326,35 

79 
Achiziţie de utilaje pentru SC 
Metalplast Prodinvest SRL 

SC METALPLAST PRODINVEST 
SRL 

1.221.544,05 853.075,73 

80 

Creșterea competitivităţii SC 
BRILLIANTIS GROUP 2003 SRL prin 
achiziţia de echipamente tehnologice 
performante 

SC BRILLIANTIS GROUP 2003 
SRL 

201.823,64 161.696,00 

81 
Dezvoltarea infrastructurii logistice 
prin achiziţionarea de utilaje 
destinate activităţii de construcţii 

SC CONSUL PRESTCOM TRANS 
SRL 

1.074.009,72 853.000,00 

82 
Dezvoltarea activităţilor de asistenţă 
medicală 

SC RYTMOMED SRL 1.050.010,44 838.902,04 

83 
Atelier de debitat buşteni şi 
prelucrat lemn 

SC FISCHER IMPEX SRL 1.941.143,48 858.000,00 

84 

Dezvoltarea activităţii SC TOMEXIM 
PRO SRL prin achiziţia de noi 
echipamente şi tehnologii şi crearea 
de locuri de muncă 

SC TOMEXIM PRO SRL 523.493,28 422.172,00 

85 
Extindere service auto cu hală 
tinichigerie - vopsitorie 

SC PROFESIONAL SERVICE SRL 1.057.820,32 853.080,90 

86 
Construcţie hală de producţie şi 
achiziţie utilaje performante pentru 
producţie mobilier 

SC KOALA DESIGN SRL 1.082.822,31 858.000,00 

87 Pensiunea „Un băiat şi o fată” SC ALEX&THEO PARTY SRL 989.594,11 790.379,77 

88 Agrafa tipărește 
SC AGRAFA PRINT SERVICES 

SRL 
1.047.772,01 836.000,00 

89 Dezvoltare linie de producție PET-uri SC PIBIT SRL 1.052.631,81 848.896,62 

90 

Achiziționarea de echipamente 
specializate in vederea folosirii 
acestora pentru producția de paleţi 
din lemn 

SC CONS EVAL PIT SRL 1.115.173,24 836.000,00 

91 
Extindere si modernizare complex 
sportiv si de agrement in cadrul SC 
AGREMENT SPORT SRL 

SC AGREMENT SPORT SRL 967.476,52 733.063,00 

92 
Modernizarea clinicii stomatologice 
SC ARISDENT SRL prin dotarea cu 
echipamente de înaltă performanţă 

SC ARISDENT SRL 1.022.836,4 822.843,07 

93 Un zâmbet de invidiat 
SC IMPLANT & ESTHETIC 

CENTER SRL 
1.081.010,44 836.000,00 

94 

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

SC EMILCRIST COM SRL 806.047,12 650.038,00 

95 

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  

SC DEKOFLEX GLASS DESIGN 
SRL 

1.120.488,81 836.000,00 

96 
Înființare centru de fabricare a 
panourilor din plasă sudată în orașul 
Căzănești, județul Ialomița 

SC DRAFFILI CONSTRUCT 2002 
SRL 

1.094.274,87 836.000,00 

97 
Îmbunătățirea serviciilor medicale pe 
Valea Teleajenului 

SC MEDICAL CENTER GAJMAN 
SRL 

188.852,46 145.377,62 

98 
Producție tocuri, pervaze şi 
elemente decorative pentru ușile de 
lemn 

SC SHAY-DOORS TRADING SRL 1.122.200,00 836.000,00 
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99 
Achiziție utilaje pentru SC 
GABEXPERT SERVICES SRL 

SC GABEXPERT SERVICES SRL 459.248,63 346.887,06 

100 Construcții la standarde europene SC ALROM INVEST SRL 1.046.086,26 836.000,00 

101 
Amenajarea si dotarea unei săli de 
fitness şi întreținere corporala 

SC SILVO STAR SMAF  SRL 1.092.743,78 826.618,59 

102 
Creare şi dezvoltare portal de 
socializare online 

SC ANAGRAMA SRL 673.260,19 542.951,77 

103 
Diversificare activității prin achiziția 
de utilaje pentru construcții 

SC CAD-EX SRL 791.986,00 637.569,97 

104 
Creșterea competitivității SC 
LAURITA SRL prin achiziționarea de 
noi utilaje performante 

SC LAURITA SRL 1.050.131,20 836.000,00 

105 
Achiziție de utilaje pentru SC ARCO 
IRIS CONSULTING SRL 

SC ARCO IRIS CONSULTING SRL 1.104.358,56 836.000,00 

106 
PROIECT EUROCONST G.D.R. - 
Proiect achiziție utilaje de 
construcții 

SC PROIECT EUROCONST 
G.D.R. SRL 

950.928,23 766.877,61 

107 
NEDCOMPANY - proiect achiziție 
utilaje de construcții 

SC NEDCOMPANY SRL 1.041.344,06 836.000,00 

108 
Construire  şi dotare laborator de 
analize medicale 

SC ROYALMED SRL 1.080.500,04 814.016,00 

109 
The first swimming pool SRL Giurgiu: 
servicii competitive 

SC THE FIRST SWIMMING POOL 
SRL 

1.441.453,23 836.000,00 

110 
Modernizare şi dotare salon de 
întreținere corporala 

SC MEDIA COM SRL 1.050.081,60 806.840,00 

111 

Construire bloc operator chirurgie 
oftalmologică şi achiziție echipament 
la SC OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 SRL 
în Pitești, județ Arges 

SC OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 
SRL 

981.687,93 774.111,05 

112 

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

SC LAKE PANORAMA SRL 1.039.646,99 836.000,00 

113 

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

SC HAUSPLAN STUDIO SRL 1.216.539,46 826.826,24 

114 
Centru de selecţie şi plasare a forţei 
de muncă 

SC EUROPROJECT PARTNER 
COM SRL 

1.126.453,20 836.000,00 

115 
Investiţie în echipamente pentru 
activitatea de servicii şi reparaţii 
sisteme de securitate 

SC BENEFIT SERVICII SRL 1.039.792,08 427.221,00 

116 
Creşterea competitivităţii societăţii 
INDUSTRIAL MB PLUS SRL prin 
investiţii în capacitatea de producţie 

SC INDUSTRIAL MB PLUS SRL 919.366,29 741.424,43 

117 
Dezvoltarea clinicii ROSAN MEDICAL 
prin achizişionarea de echipamente 
pentru servicii medicale de calitate 

SC ROSAN MEDICAL SRL 944.446,25 761.650,20 

118 

Dezvoltarea activităţii 
microîntreprinderii NATURA RESORT 
SRL prin achiziţia unor echipamente 
performante 

SC NATURA RESORT SRL 1.043.595,48 836.000,00 

119 Achiziţie utilaje pentru construcţii SC NOELIA SRL 1.037.753,52 836.000,00 

120 
Investiţii în echipamente de ultimă 
oră în vederea dezvoltării unei 
tipografii digitale în Ploieşti 

SC PROPRINT COMP SRL 983.043,44 771.293,91 

121 
Creşterea competitivităţii economice 
a sc INFO ADRIANO SRL prin achiziţie 
de utilaje performante 

SC INFO ADRIANO SRL 1.001.895,20 803.580,00 

122 

Creşterea competitivităţii economice 
a microîntreprinderii MANDAE SRL 
prin extinderea obiectului de 
activitate 

SC MANDAE SRL 634.191,80 511.445,00 
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123 
Modernizarea SC RS CONSULTING SRL 
prin achiziţie de echipamente 

SC RS CONSULTING SRL 1.050.118,30 836.000,00 

124 
Dezvoltarea activităţii de recuperare 
de debite 

SC OUTSOURCE BUSINESS 
MANAGEMENT SRL 

948.488,40 759.870,00 

125 
Aplicaţie online pentru generare şi 
administrare de hârti interactive cu 
functionlităţi multiple 

SC TEKTODATA SRL 1.033.539,95 833.499,96 

126 

Achiziţie de utilaje pentru 
construcţii în vederea creşterii 
competitivităţii SC DIGITAL IMAGE 
IMPEX SRL 

SC DIGITAL IMAGE IMPEX SRL 1.150.576,25 836.000,00 

127 
Achiziţie de echipamente la S. ELENA 
MODCOM SRL 

SC ELENA MODCOM SRL 1.057.224,00 836.000,00 

128 

Creşterea competitivităţii SC PRIMA 
GAS GROUP SA pe piaţa construcţiilor 
prin achiziţionarea de utilaje 
specifice 

SC PRIMA GAS GROUP SA 1.057.224,00 836.000,00 

129 
Dezvoltare activitate servicii la SC 
Agro Proconsulting SRL 

SC Agro Proconsulting SRL 1.030.527,52 782.178,83 

130 

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

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

131 
Administrarea şi găzduirea paginilor 
web 

SC DIAMOND CONSULTING 
2000 SRL 

1.048.131,24 845.267,14 

132 

Diversificarea gamei de produse şi 
creşterea competitivităţii economice 
pentru SC SOLID INVESTMENT GROUP 
SRL 

SC SOLID INVESTMENT GROUP 
SRL 

1.186.528,25 836.000,00 

133 
Achiziţie echipamente prelucrare 
deşeuri din materiale plastice 

SC UKY IMPEX SRL 1.042.773,04 836.000,00 

134 
Dezvoltarea microîntreprinderii K-
RISMA SOFT SRL prin achiziţia unor 
echipamente performante 

SC K-RISMA SOFT SRL 1.043.758,24 836.000,00 

135 
Atlas - creare secţie producţie 
repere din mase plastice 

SC ATLAS APLIANCE 
SOLUTIONS SRL 

1.566.319,64 836.000,00 

136 Modernizare clinică stomatologică SC ELITECITYDENT SRL 836.451,92 674.558,00 

137 

Creşterea competitivităţii firmei 
GLUSTER SRL prin înfiinţarea unui 
centru de servicii de tipărire 
materiale publicitare 

SC GLUSTER SRL 1.047.924,00 836.000,00 

138 
Soluţii IT pentru eficientizarea 
activităţilor 

SC OPTIMA SOFTWARE SRL 523.805,47 344.591,01 

139 

Modernizarea şi dezvoltarea liniei de 
producţie pentru folii şi ambalaje de 
polietilenă din cadrul SC CORALI 
GENERAL SCHOPING SRL 

SC CORALI GENERAL 
SCHOPING SRL 

1.041.817,00 836.000,00 

140 
ANP EXPERT 2007- proiect achiziţie 
utilaje de construcţii 

SC ANP EXPERT 2007 SRL 1.041.344,07 836.000,00 

141 

Creşterea competitivităţii SC BENINO 
SRL prin achiziţionarea de utilaje 
specifice pentru realizarea 
produselor din carton 

SC BENINO SRL 1.057.224,00 836.000,00 

142 

Asigurarea durabilităţii companiei 
INDUSTRIAL MB prin demararea unui 
program de investiţii în tehnologii 
noi de producţie 

SC INDUSTRIAL MB SRL 1.277.126,63 836.000,00 

143 

Linie tehnologică modernă de 
fabricare a căminelor de inspecţie - 
calitate şi competitivitate în 
producţia de prefabricate din beton 
armat 

SC EUROPEANCONSTRUCT SRL 1.050.131,20 836.000,00 
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144 Modernizarea Clinicii Andreea Moţoc SC ANDREEA MOTOC SRL 1.053.133,96 836.000,00 

145 
GEROX KARIN INVEST - proiect 
achiziţie utilaje service auto 

SC GEROX KARIN INVEST SRL 1.049.478,46 836.000,00 

146 

Dezvoltarea microîntreprinderii 
Green Club&Spa SRL prin achiziţia 
unor echipamente pentru activitatea 
suport de interpretare artistică 
(spectacole) 

SC Green Club&Spa SRL 1.009.014,66 810.436,13 

147 
Dezvoltarea microîntreprinderii FILM 
CONS SRL prin achiziţia unor 
echipamente performante 

SC FILM CONS SRL 1.040.602,61 836.000,00 

148 
LUCE AUTO -  Proiect achiziţie 
utilaje de construcţii 

SC LUCE AUTO SRL 1.041.344,07 836.000,00 

149 
Dezvoltarea producţiei de betoane, 
material de construcţii puternic, 
rezistent şi durabil 

SC Z.M.C. TRADING SRL 1.105.263,09 836.000,00 

150 
Diversificarea activităţilor SC 
UNIVERSAL MOTOR TRADING SRL prin 
achiziţia de utilaje competitive 

SC UNIVERSAL MOTOR 
TRADING SRL 

1.043.768,76 836.000,00 

151 

Dezvoltarea microîntreprinderii 
COOL HR & CONSULTING prin 
achiziţia unor echipamente 
performante 

SC COOL HR & CONSULTING 
SRL 

1.041.757,75 836.000,00 

152 

Extinderea activităţii de producţie a 
societăţii 2003 RAM TRUST prin 
investiţii în utilaje performante şi 
crearea de locuri de muncă 

SC 2003 RAM TRUST SRL 1.069.971,20 836.000,00 

153 

Dezvoltarea şi creşterea 
competitivităţii  SC QVADRA 
CONSTRUCTIONS CONSULTING  SRL 
prin achiziţionarea de utilaje noi 

SC QVADRA CONSTRUCTIONS 
CONSULTING SRL 

1.057.604,36 812.219,74 

154 
SOFTBYTE SOLUTION: servicii 
competitive şi soluţii inteligente 
pentru societatea informaţională 

SC SOFTBYTE SOLUTION SRL 1.031.118,28 770.177,00 

155 

Achiziţia de echipamente 
tehnologice pentru modernizarea 
serviciilor de curăţenie specializată 
în cadrul ROVENT INVEST SRL 

SC ROVENT INVEST SRL 623.652,77 492.565,78 

156 Dezvoltare prin tehnologizare SC TEHCOM SRL 610.644,20 380.902,00 

157 
Creare unitate de producţie confecţii 
textile - SC OMNI DISTRIBUTION SRL, 
la Videle, judeţul Teleorman 

SC OMNI DISTRIBUTION SRL 818.107,16 595.496,49 

158 
PROMO EVOLUTION -  Proiect 
achiziţie utilaje de construcţii 

SC PROMO EVOLUTION SRL 1.041.344,07 836.000,00 

159 
Soluţii medicale de natură 
stomatologică complete 

SC MARA - NICO DENT SRL 1.041.417,72 771.288,00 

160 

Înfiinţare salon de frumuseţe 
Anabelle prin consolidare, extindere 
P+M, recompartimentare, schimbare 
destinaţie locuinţă în salon de 
frumuseţe 

SC IBOD CONSULTING SRL 1.094.969,60 794.885,10 

161 
Retehnologizare atelier de producţie 
materiale publicitare 

SC EURO CONSULTANT INC. 
SRL 

1.075.080,00 836.000,00 

162 
Dezvoltarea microîntreprinderii 
ALROX SRL prin achiziţia unor 
echipamente performante 

SC ALROX SRL 1.050.128,94 836.000,00 

163 

Dotarea societăţii SC EUROSOFT ONE 
SRL cu sisteme telemetrice 
integrate, ce stau la baza dezvoltării 
proiectelor energetice din resurse 
regenerabile 

SC EUROSOFT ONE SRL 1.083.888,88 858.000,00 
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164 

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 

SC AP-EL CONF IMPEX SRL 1.164.535,58 836.000,00 

165 
Dezvoltarea microîntreprinderii 
COOL PROMOTIONS SRL prin achiziţia 
unor echipamente performante 

SC COOL PROMOTIONS SRL 1.041.213,49 836.000,00 

166 
Dezvoltarea activităţii desfăşurate 
de către SC CAPA INSTAL SRL prin 
achiziţionarea de echipamente 

SC CAPA INSTAL SRL 655.521,33 528.646,24 

167 
Realizarea unei unităţi de producţie 
polistiren 

SC ASCENTIS DESIGN SRL 968.809,99 766.771,26 

168 
Dezvoltarea activităţii firmei 
MAGICAV TURIST SRL prin achiziţia 
de utilaje 

SC MAGICAV TURIST SRL 947.511,49 735.238,00 

169 

Dezvoltarea activităţii SC PETROL 
PROIECT ING SRL prin achiziţia de noi 
echipamente şi tehnologii şi crearea 
de locuri de muncă 

SC PETROL PROIECT ING SRL 519.867,45 419.247,94 

170 

Dezvoltarea microintreprinderii SC 
REAL EXPERT ADVERTISING S.R.L.  
prin achizitia de echipamente 
performante pentru productia de 
mobilier specializat pentru magazine 

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

 
1.053.294,82 836.000,00 

171 
Modernizarea companiei SC SEICOM 
S.R.L.  prin dotarea cu utilaj de foraj 
de inalta performanta 

S.C. SEICOM S.R.l. 
 

1.056.561,80 836.000,00 

172 
Achizitie utilaje de constructii la S.C. 
ROAD CONSTRUCT S.R.L. 

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

1.050.131,20 836.000,00 

173 
B.M.F GRUP ROM - proiect 
modernizare spalatorie si vulcanizare 
auto 

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

879.404,71 709.197,35 

174 

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

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

1.049.585,60 836.000,00 

175 
Realizarea unei unitati de productie 
profile pentru rigips  

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

1.005.699,99 796.126,98 

176 Achizitie utilaje constructii S.C. CRIMEL BET 2006 S.R.L. 784.311,09 632.508,94 

177 Infiintare centru de frezaj dentar S.C. APEX 07 IMPROEX S.R.L. 746.102,59 607.552,41 

178 

Modernizarea, extinderea si 
dezvoltarea sustenabila a firmei 
GREEN TERA CONSULT 
INTERNATIONAL S.R.L. prin 
achizitionarea unui utilaj tehnologic 
si a unor echipamente si programe 
informatice suport, necesare 
realizarii la standarde ridicate a 
lucrarilor de constructii ale cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

S.C. GREEN TERA CONSULT 
INTERNATIONAL S.R.L. 

1.056.954,90 836.000,00 

179 

Imbunatatirea capacitatii de prestare 
servicii prin extindere teritoriala a 
intreprinderii S.C. GE-COST 2001 
S.R.L. 

S.C. GE-COST 2001 S.R.L. 1.007.551,71 666.009,20 

180 

Cresterea competitivitatii serviciilor 
prestate de S.C. COMO CONSULTING 
S.R.L. prin infiintarea si dotarea 
Centrului de fiziokinetoterapie si 
recuperare medicala Como Clinic 

S.C. COMO CONSULTING 
S.R.L. 

900.029,82 725.830,50 
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181 

Crearea infrastructurii S.C. FIRST 
GROUP CONSTRUCT S.R.L. de 
prestare a serviciilor in domeniul 
constructiilor 

S.C. FIRST GROUP CONSTRUCT 
S.R.L. 

1.048.177,08 836.000,00 

182 
Achizitionarea aparaturii necesara 
efectuarii tratamentelor dentare 
complete si complexe 

S.C. TOP DENT S.R.L. 905.632,43 730.348,73 

183 
Modernizarea si dezvoltarea 
activitatii S.C. T.M.G. CONPREST 
S.R.L. 

S.C. T.M.G. CONPREST S.R.L. 974.788,06 655.414,12 

184 
Modernizarea activitatii desfasurate 
de catre S.C. TERMODAN S.R.L. prin 
achizitionarea de echipamente 

S.C. TERMODAN S.R.L. 1.050.684,04 836.000,00 

185 
Dezvoltarea activitatii firmei AVE 
AGROSILV 2001 S.R.L. prin achizitia 
de utilaje 

S.C. AVE AGROSILV 2001 
S.R.L. 

1.086.719,33 853.115,61 

186 
Achizitia de echipamente si 
tehnologii noi, Pitesti, judetul Arges 

S.C. AUTENTIC GRUP S.R.L. 1.053.851,20 836.000,00 

187 

Cresterea competitivitatii si 
productivitatii economice a S.C. 
BEBBYR COM S.R.L. prin construirea 
unui service auto modern 

S.C. BEBBYR COM S.R.L. 1.824.819,20 836.000,00 

188 
Dezvoltarea societatii S.C. O.P. 
CONSULTING S.R.L. prin achizitia de 
utilaje noi si eco-eficiente 

S.C. O.P. CONSULTING S.R.L. 1.067.826,00 836.000,00 

189 

Diversificarea activitatii 
microintreprinderii Infinitty Wood 
S.R.L. in domeniul lucrarilor de 
constructii 

S.C. INFINITTY WOOD S.R.L. 1.032.065,02 832.310,50 

190 
Dotarea SC FINING S.R.L. cu utilaje 
performante de manipulare a marfii 

S.C. FINING S.R.L. 1.039.649,48 632.515,00 

191 
Diversificarea activitatii cabinetelor 
DELTA PLUS MEDICAL 

SC DELTA PLUS MEDICAL 
S.R.L. 

280.910,09 226.540,40 

192 
Echipare spatiu de intretinere si 
reparare a autovehiculelor 

SC AVANT AUTOCAR S.R.L. 963.480,00 777.000,00 

193 
SILVESTER MACROS - proiect achizitie 
utilaje de constructii 

S.C. SILVESTER MACROS S.R.L. 1.041.344,07 836.000,00 

194 Magic Studio - structura de cazare S.C. MAGIC STUDIO S.R.L. 1.064.707,40 836.000,00 

195 

Diversificarea activitatilor S.C. 
AUREX IMPEX S.R.L. prin achizitia de 
echipamente tehnologice 
performante 

S.C. AUREX IMPEX S.R.L. 1.050.441,28 836.000,00 

196 
Structura de cazare - Progresiv S.C. PROGRESIV PROD COM 

S.R.L. 
1.037.720,04 836.000,00 

197 

Construire atelier de confecţii 
metalice în cadrul SC RADIAL CONS 
S.R.L. Târgovişte şi dotare cu 
echipamente tehnologice 

SC RADIAL CONS S.R.L. 1.085.997,65 863.957,56 

198 

Dezvoltarea S.C. AUTO MEDIA ZIV 
S.R.L. bazata pe extinderea si 
diversificarea activitatilor de service 
auto 

S.C. AUTO MEDIA ZIV S.R.L. 1.408.235,51 853.579,99 

199 
Dezvoltarea societatii S.C. CONSULT 
INVEST S.R.L. prin infiintarea unei 
pensiuni turistice 

S.C. CONSULT INVEST S.R.L. 1.090.676,84 839.906,00 

200 
Voinicel - centru after-school S.C. EUROCONSULTING S.R.L. 1.086.914,57 822.200,00 

201 

Dezvoltarea activitatii 
microintreprinderii FIRST IDEA 
PROMOTION S.R.L.  prin achizitia 
unor echipamente performante 
pentru printul digital pe materiale 
flexibile sau rigide 

S.C. FIRST IDEA PROMOTION 
S.R.L. 

1.030.104,39 826.919,04 
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202 
Program de investitii pentru 
dezvoltarea activitatii firmei 

S.C. ACTIV CONSTRUCT S.R.L. 1.081.404,00 870.000,00 

203 
Cresterea performantelor SC SYS 
AUTO SOFTWARE S.R.L. prin achizitia 
de software de specialitate 

SC SYS AUTO SOFTWARE 
S.R.L.  

927.608,70 741.246,90 

204 
Achizitia de software la SC JUST 
BEST SYSTEM S.R.L. in vederea 
cresterea performantelor companiei 

SC JUST BEST SYSTEM S.R.L. 894.849,23 715.041,23 

205 

Cresterea  productivitatii societatii 
MIRO IMPEX S.R.L. ca urmare a 
dezvoltarii activitatii prin 
confectionarea produselor textile 

SC MIRO IMPEX S.R.L. 1.214.576,39 826.907,36 

206 
Dotarea SC OXILUX EDIL S.R.L. cu 
utilaje performante de constructii 

SC OXILUX EDIL S.R.L.  1.051.959,42 819.073,95 

207 
Modernizarea salonului de estetica 
Coco Studio 

SC COLI STUDIO S.R.L. 1.039.833,00 838.575,00 

208 
Solutii moderne pentru cresterea 
competitivitatii SC SANVA 
CONSTRUCT S.R.L. 

SC SANVA CONSTRUCT S.R.L. 1.101.120,00 870.000,00 

209 GEOBEST SC STYL CONSULTING S.R.L. 1.086.082,20 848.587,50 

210 

Cresterea capacitatii de lucru in 
constructii la S.C. CLACOS S.R.L. 
Giurgiu prin achizitia de utilaje si 
echipamente specifice acestei 
activitati 

S.C. CLACOS S.R.L. 1.135.236,37 870.000,00 

211 

Dotarea S.C. UNION PROD COMPANY 
S.R.L.  cu un utilaj de inalta 
performanta pentru executarea de 
lucrari de terasamente 

S.C. UNION PROD COMPANY 
S.R.L. 

1.057.788,05 853.054,88 

212 

Cresterea calitatii serviciilor 
medicale oferite de SC STOMADENT 
S.R.L.  prin achizitionarea de 
echipamente moderne 

SC STOMADENT S.R.L. 447.997,37 361.288,20 

213 
Dezvoltarea microintreprinderii 
PROSOFT prin achizitionarea de 
sisteme IT si retehnologizare 

SC PROSOFT S.R.L. 255.239,88 196.838,61 

214 
ANDRALEX PROJECT - structura de 
cazare 

S.C. ANDRALEX PROJECT 
COMPANY S.R.L. 

1.141.560,12 836.000,00 

215 

Achizitia de echipamente pentru 
sustinerea, dezvoltarea si 
implementarea aplicatiei software 
"EASOCIATIE" 

S.C. OBJECTS DATA S.R.L 826.091,72 666.203,00 

216 

Dezvoltarea microintreprinderii 
ALPHA GROUP S.R.L. prin achizitia 
unor echipamente performante 
pentru activitatea oftalmologica 

S.C. ALPHA GROUP S.R.L. 1.060.104,35 852.379,24 

217 

Dezvoltare S.C. HOLOGRAF 
PRODUCTIONS S.R.L. prin 
achizitionarea de echipamente 
performante 

S.C. HOLOGRAF PRODUCTIONS 
S.R.L. 

1.040.818,80 839.370,00 

218 

Dotarea SC DOVILIV TRANS S.R.L.  cu 
utilaje performante de pregatire a 
terenului 

SC DOVILIV TRANS S.R.L. 1.058.695,26 395.544,74 

219 

Dotarea SC PRIMPLAN CONSULTING 
S.R.L.  cu utilaje performante de 
pregatire a terenului 

SC PRIMPLAN CONSULTING 
S.R.L. 

1.056.041,04 851.646,00 

220 
Dotarea S.C. Q.S CONSULTANCY 
S.R.L. cu utilaje performante de 
pregatire a terenului 

S.C. Q.S CONSULTANCY S.R.L. 1.045.973,48 836.000,00 
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221 

Extinderea sferei de activitate la SC 
PANTU GRUP S.R.L. Targoviste, prin 
dotarea cu echipamente tehnologice 
si sisteme IT moderne pentru 
prestarea de servicii de editare 

SC PANTU GRUP S.R.L. 348.958,32 279.768,00 

222 
Realizarea unei unitati de fabricare a 
detergentilor 

S.C. REMAR DISTRIBUTION PRO 
S.R.L. 

1.050.131,20 846.880,00 

223 

Dezvoltarea S.C. NANA S.R.L. prin 
activitati anexe activitatii de 
transport persoane (activitati 
aferente unei autogari) 

S.C. NANA S.R.L. 552.544,00 425.583,00 

224 
Forrest Residence - Structura de 
cazare 

S.C. CONITI DORCAT S.R.L. 1.053.975,20 838.110,00 

225 
Dotare service-auto O&D SC O&D CONSTRUCT S.R.L. 699.944,87 555.571,07 

226 
O sansa in plus pentru cresterea 
viabilitatii firmei S.C. TOMEXIM RS 
2001 S.R.L. 

S.C. TOMEXIM RS 2001 S.R.L. 524.852,01 419.035,50 

227 
Dotarea SC LUCIMIXT S.R.L.  cu 
utilaje performante de pregatire a 
terenului 

SC LUCIMIXT S.R.L. 1.061.875,24 856.351,00 

228 

Dotarea cu echipamente moderne 
pentru cresterea si diversificarea 
productiei la SC FERO-ART 2005 
S.R.L. 

SC FERO-ART 2005 S.R.L. 1.320.560,56 829.431,17 

229 
Achizitie utilaj de constructii la SC 
PEFIN&PRO S.R.L. 

SC PEFIN&PRO S.R.L. 1.050.131,20 846.880,00 

230 

Diversificarea activitatii S.C. SPHERA 
BIROUL DE INVESTITII SI 
CONSULTANTA S.R.L. prin furnizarea 
de servicii si produse in domeniul 
proiectelor de energie ce folosesc 
resurse regenerabile de energie 

S.C. SPHERA BIROUL DE 
INVESTITII SI CONSULTANTA 

S.R.L 

1.084.702,41 870.000,00 

231 
Extindere si dotare service Auto Solo S.C. AUTO SOLO S&F S.R.L. 651.894,47 525.721,35 

232 
Infiintare service auto Cover SC COVER GRUP S.R.L. 1.036.854,52 835.753,00 

233 

SC CROMADI SOFT S.R.L. - Crearea 
unei noi capacităţi de producţie în 
domeniul fabricării mobilei în 
localitatea Pucioasa 

SC CROMADI SOFT S.R.L. 1.059.787,70 854.667,50 

234 
Introducerea de echipamente 
moderne de prelucrare a metalului la 
S.C. VISACO DISTRIBUTION S.R.L. 

S.C. VISACO DISTRIBUTION 
S.R.L. 

1.057.544,17 852.858,20 

235 
Extinderea serviciilor oferite de SC 
DELIVERY SOLUTION S.R.L. 

SC DELIVERY SOLUTION S.R.L. 524.842,30 240.589,90 

236 
Retehnologizare Clinică Medicală S.C. MEDICOVER IULIA S.R.L. 650.260,91 474.884,16 

237 
Extinderea domeniului de activitate 
al firmei S.C. MIOZOTIS S.R.L. prin 
prestarea de noi servicii de tipărire 

S.C. MIOZOTIS S.R.L. 1.054.852,13 846.687,20 

238 
Diversificarea activităţii S.C. ETNOS 
S.R.L.  prin înfiinţarea unui atelier 
de legătorie 

S.C. ETNOS S.R.L. 1.116.936,20 836.000,00 

239 
Constructie si dotare pensiune 
turistica 

S.C.INTERSPACE S.R.L. 885.838,64 714.386,00 

240 
Dezvoltarea turismului balnear prin 
construirea unui hotel modern in 
statiunea Amara 

S.C. SIMONEL COM S.R.L. 1.247.116,05 846.589,78 

241 
Achizitionarea de utilaje tehnologice 
pentru dezvoltarea si extinderea SC 
LAVI STAR 2007 SRL 

S.C. LAVI STAR 2007 S.R.L. 986.600,92 795.645,90 



 

www.adrmuntenia.ro                                                      29                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

242 

Cresterea competitivitatii societatii 
DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. prin 
achizitionarea de echipamente 
pentru fabricarea produselor 
farmaceutice din tifon 

SC DELTAROM DISTRIBUTION 
S.R.L. 

1.224.779,00 836.000,00 

243 
S.C. TABLA  Giurgiu: Produse 
competitive 

SC TABLA CONSTRUCT S.R.L. 1.189.447,66 870.000,00 

244 

Dezvoltarea SC STANDARD 
MARKETING SRL  prin achizitionarea 
de echipamente si dotari pentru 
organizarea de targuri si expozitii 

SC STANDARD MARKETING SRL 706.421,56 569.694,80 

245 
Cresterea calitatii si productivitatii 
serviciilor audio-vizuale oferite de SC 
WILLIS FINANCE SRL 

SC WILLIS FINANCE SRL 1.067.884,14 861.196,88 

246 

Cresterea competitivitatii SC BAIUL 
PROD S.R.L. prin achizitionarea de 
utilaje specifice aferente activitatii 
de catering pentru evenimente 

SC BAIUL PROD S.R.L. 936.262,32 659.471,59 

TOTAL  - lei - 242.722.366,70 181.042.369,87 

 
 
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, 12 contracte de finanţare au fost 
semnate, un proiect se află în etapa precontractuală, iar 13 proiecte se află în rezervă. Valoarea 
asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 88,83 
milioane de euro. 
 
 

**NNoottăă::  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2288..0055..22001100,,  oorraa  1122::0000..  

  

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului 
Medieval al Fostei Mânăstiri Vărbila 

Parohia Vărbila, jud. 
Prahova 

 
8.214.351,04 

 
6.656.946,88 

2 Reabilitarea patrimoniului cultural din Buşteni Oraşul Buşteni 2.128.409,71 1.552.435,27 

 
3 

Restaurare şi punere în valoare a ansamblului 
medieval al fostei Mânăstiri Apostolache 

Parohia Apostolache, jud. 
Prahova 

12.926.435,20 9.386.998,60 

4 
Consolidare – restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril, Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş 

Consiliul Local al Oraşului 
Topoloveni 

4.570.758,76 3.536.642,83 

5 
Consolidare – restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului 
din Goleştii-Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş 

Consiliul Local al Oraşului  
Topoloveni 

7.142.139,18 5.535.846,33 

6 
Restaurarea, realizarea picturilor interioare, a 
frescelor şi anexelor bisericii Sf. Dumitru din 
comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa 

Parohia Potlogi 2.551.521,16 2.001.230,05 

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

Parteneriatul dintre UAT 
Judeţul Giurgiu şi 

Mânăstirea Comana 
30.402.000,96 23.279.300,86 
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8 

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

Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa 

42.809.489,34 31.755.304,61 

9 

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

Parohia Negoieşti 10.593.303,72 5.668.650,68 

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

Municipiul Câmpulung 64.303.285,42 46.201.870,40 

11 

Reabilitarea, resaurarea şi valorificarea turistică 
a bisercii din lemn „Duminica Tuturor Sfinţilor”, 
„Sf Ioan", modernizarea şi crearea infrastructurii 
şi utilităţilor conexe, Voineşti, Dâmboviţa 

 
UAT Comuna Voineşti 

 
4.159.837,16 

 
3.070.687,70 

12 
Restaurarea şi consoldarea conacului Pană 
Filipescu, Filipeştii de Târg, judeţul Prahova 

Consiliul Judeţean 
Prahova 

13.148.597,55 9.405.473,28 

TOTAL  - lei - 202.950.129,19 148.051.387,52 

 
 
 
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) 

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  2233  nnooiieemmbbrriiee  22000099  aa  ffoosstt  rreelluuaattăă  ddeeppuunneerreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  uunneeii  aallooccăărrii  ffiinnaanncciiaarree  

rreeggiioonnaallee  ddee    ddee  2222,,117777  mmiill..  eeuurroo..  
  

  

**NNoottăă::  ÎÎnn  ddaattaa  ddee  2255  ffeebbrruuaarriiee  22001100,,  oorraa  1122::0000,,  ddeeppuunneerreeaa  pprrooiieecctteelloorr  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  ddoommeenniiuu  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  aa  ffoosstt  ssuussppeennddaattăă..  
  

  

  

Până la termenele limită au fost depuse 32 de proiecte (13 până la termenul limită de 19.12.2008 şi 19 începând cu 
23.11.2009 până la 25.02.2010 inclusiv), din care: 13 proiecte au fost respinse, un solicitant a renunţat la proiect, 
patru proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, două se află în etapa precontractuală, un proiect 
a fost retras, un proiect se află în rezervă, iar pentru 10 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 61,20 milioane de euro. 
 
 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Beneficiar 

                       Buget              (lei) 

Total 
Asistenţa 

nerambursabilă 

1 
Modernizare prin extindere şi transformare 
cabana Valea cu Peşti în complex turistic şi 
agrement de 4 stele 

SC Valea cu Peşti SA, 
Arefu, jud. Argeş 

16.856.816,00 8.840.093,74 

2 Reabilitarea parcului balnear din Amara Oraşul Amara 
 

16.545.748,10 
 

12.967.959,00 

 
3 

Modernizarea infrastructurii de turism a SC 
Resalcom SA în vederea diversificării serviciilor 
turistice 

SC RESALCOM SA, 
Târgovişte, jud. 

Dâmboviţa 

 
14.188.605,53 

 
7.752.171,45 

4 
Modernizarea infrastructurii şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice în Buşteni 

Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49 
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5 

Extindere Pensiune Marald, amenajare 
parcare, branşamente utilităţi, ziduri de 
sprijin, împrejmuire teren în staţiunea Sinaia 

SC ALPA SRL, Sinaia, jud. 
Prahova 

4.499.257,58 2.251.175,29 

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

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

Oraşul Pucioasa 37.403.999,12 29.408.694,25 

8 
Modernizare şi extindere complex balnear 
Slănic Prahova 

SC VALDOR SRL 12.782.689,42 5.400.577,00 

9 

Crearea infrastructurii generale si specifice 
activitatilor de turism din arealul climatic 
Ghiţu-Molivişu , comuna Arefu, judeţul Argeş 

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară A.D.I. 

Molivişu 
73.434.349,96 27.386.028,70 

10 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii 
tehnice pentru cresterea potentialului turistic 
al Pesterii Ialomitei din masivul Bucegi 

UAT Judeţul Dâmboviţa 6.415.828,68 4.665.725,12 

TOTAL  - lei - 285.674.350,04 136.174.821,75 

 
 
 
 

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 Organis-mului 
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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Judeţul ARGEŞŞ  
 
 

În 10 ani, Argeşul a atras fonduri 
europene de 290 de milioane de euro  

 

 

 O evaluare la zi a stadiului accesării fon-
durilor europene de către autorităţile şi institu-
ţiile publice din Argeş, realizată de prefectură, 
arată că, de la începutul accesării de finanţări 
din fondurile Uniunii Europene, Argeşul a obţi-
nut aprobare şi bani pentru 137 de proiecte, în 
valoare totală de 290 de milioane de euro. Din 
totalul celor 137 de proiecte, 52, în valoare de 
124 de milioane de euro, au fost finanţate din 
fondurile de preaderare şi sunt închise deja, 
banii fiind absorbiţi integral. 
 

 
  

 După ce România a devenit membru UE 
şi a avut acces la programele postaderare, au-
torităţile şi instituţiile publice din Argeş au în-
cheiat contracte de finanţare pentru 85 de pro-
iecte, în valoare totală de 165 de milioane de 
euro. Consiliul judeţean, consiliile locale şi alte 
instituţii publice, cum ar fi Protecţia Copilului, 
Direcţia Apelor, Şcoala Specială Valea Mare, ADI 
Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia, au în derulare 
un număr de 79 de contracte, în valoare de 150 
de milioane de euro. 
 
Sursă: http://www.arges-online.ro/stiri-din-arges/campulung/item/4645-
consiliul-jude%C8%9Bean-finalizeaz%C4%83-drumul-lere%C8%99ti-
voina.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Judeţul CĂLĂRAŞI 
 
 

Planurile de urbanism  
şi amenajare a teritoriului,  

în atenţia consilierilor olteniţeni 
 

 

Consilierii locali din Olteniţa au aprobat 
în ultima şedinţă ordinară, Regulamentul de im-
plicare a publicului în 
elaborarea sau revizui-
rea planurilor de urba-
nism şi amenajare a te-
ritoriului Olteniţa. Con-
ţinutul regulamentului 
stabileşte mai multe 
lucruri: structura/per-
soanele cu atribuţii în 
coordonarea informării şi consultării publicului 
pentru documentaţiile de urbanism sau ame-
najarea teritoriului. De asemenea se stabilesc 
modalităţile de finanţare a activităţilor de in-
formare şi consultare, principiile de identifica-
re a grupurilor-ţintă pentru informare şi consul-
tare, pentru fiecare categorie de plan, modul şi 
locul în care publicul va avea acces la informaţii 
şi documentaţii. Astfel, autorităţile administra-
ţiei publice locale au obligaţia să adopte Regu-
lamentul local de implicare a publicului în ela-
borarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului. 

  
Implicarea şi consultarea publicului se va 

face în cinci etape: etapa pregătitoare, etapa 
de documentare şi elaborare a studiilor de fun-
damentare, etapa elaborării propunerilor, eta-
pa aprobării şi monitorizarea implementării, 
toate etapele cu PUG şi RLU aferent. Regula-
mentul va contribui la îmbunătăţirea procesului 
de fundamentare şi luare a deciziei cu privire la 
planificarea dezvoltării şi la intervenţiile din 
spaţiul urban şi teritoriul administrativ al muni-
cipiului Olteniţa. Regulamentul prevede totoda-
tă educarea publicului cu privire la planificarea 
strategică şi urbană, prin încurajarea partici-
pării comunităţii în luarea deciziilor din acest 
domeniu.  
 

Sursă: http://observatorcl.info/publicul-va-contribui-la-elaborarea-sau-
revizuirea-planurilor-de-urbanism-si-amenajare-teritoriului-    
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Judeţul DÂMBOVIŢA 
 
 

Peste 100.000 de vizitatori la muzeele 
dâmboviţene de la începutul anului 

 

 

Frumuseţea muzeelor din cadrul Comple-
xului Naţional Mu-
zeal „Curtea Dom-
nească“ din Târgo-
vişte atrage anual 
tot mai mulţi vizi-
tatori. Stilul arhi-
tectural al clădi-
rilor cu numeroase 
obiecte medievale 

ce stau mărturie timpurilor ce au trecut, dar şi 
pentru frumuseţea locului, precum şi pentru în-
cărcătura spirituală a zonei, muzeele dâmbovi-
ţene  atrag atenţia multor turişti care vin şi re-
vin în incinta lor. 

Până în data de 15 iulie, Complexul Na-
ţional Muzeal „Curtea Domnească“ Târgovişte a 
depăşit pragul de 100.000 de vizitatori, mai e-
xact 101.763 de persoane au vizitat muzeele 
dâmboviţene. Cei mai mulţi au vizitat Ansam-
blul Monumental „Curtea Domnească“, cel mai 
important obiectiv turistic din judeţul Dâmbo-
viţa, unde au fost extinse spaţiile expoziţionale 
în urma finalizării lucrărilor de restaurare. 

 

Sursă: http://www.adevarul.ro/locale/targoviste/CRESTERE_SPECTA-
CULAOSA_Peste_100-000_de_vizitatori_la_muzeele_dambovite-
ne_de_la_inceputul_anului_0_744525582.html# 
 
 

 

Judeţul GIURGIU 
 
 

Modificări la proiecte  
cu finanţare europeană 

 

 

 Comitetul Comun 
de Selecţie al Programului 
de Cooperare Transfronta-
lieră România - Bulgaria 
2007 - 2013 a decis, în şe-
dinţa din 13 iulie, extinde-
rea cu nouă luni a perioa-

dei de derulare a contractului de finanţare pen-
tru proiectul „Întărirea capacităţilor operaţio-
nale pentru răspuns în situaţii de urgenţă în re-
giunea transfrontalieră Giurgiu - Ruse”. Toto-
dată s-au aprobat şi modificările bugetare solici-
tate pentru acesta.  

 CJ Giurgiu, în calitate de partener 2, im-
plementează, începând cu data de 27 octombrie 
2010, proiectul „EOCES - Întărirea capacităţilor 
operaţionale pentru răspuns în situaţii de ur-
genţă în regiunea transfrontalieră Giurgiu – Ru-
se”, în parteneriat cu  Direcţia Districtuală Ruse 
a Ministerului de Interne – Districtul Ruse. Pro-
iectul este finanţat din FEDR şi are ca beneficiar 
final Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Vlaşca” din Giurgiu. Valoarea totală eligibilă a 
proiectului este de 5.843.603,20 euro, din care  
bugetul partenerului român este de 2.437.043,6 
euro, iar 53.127,55 euro reprezintă contribuţia 
proprie a Consiliului Judeţean Giurgiu (2,18%). 
 

Sursă: http://www.universulargesean.ro/index.php?option-
=com_content&view=article&id=914%3Ain-10-ani-argeul-a-atras-290-de-

milioane-de-euro-din-fonduri-europene&catid=44%3Aeconomie-
&Itemid=53 

 

 

Judeţul IALOMIŢA 
 
 

GAL „Dunărea de Jos”  
anunţă demararea procedurilor  

de absorbţie a fondurilor europene 
 

 

 
 

GAL „Dunărea de Jos” s-a reunit de cu-
rând în şedinţa publică a Adunării Generale a 
membrilor săi. În cadrul acestei întâlniri au fost 
stabilite principalele priorităţi ale Asociaţiei pen-
tru următoarele luni, precum şi Comitetul de 
Selecţie al Proiectelor, prin care urmează să fie 
accesate fonduri de 2,8 milioane de euro până la 
sfârşitul anului 2012. Fondurile urmează a fi u-
tilizate atât pentru proiecte publice, cât şi pen-
tru finanţarea unor investiţii private ce vor ge-
nera dezvoltarea economică a zonei.  
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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Du-

nărea de Jos” este primul astfel de organism în-
fiinţat în Ialomiţa şi unul dintre cele mai active 
din ţară. GAL „Dunărea de Jos” urmează ca în 
următorii doi ani să implementeze proiecte de 
infrastructură locală la nivelul celor 21 de ad-
ministraţii locale, precum şi o serie de proiecte 
economice care să asigure susţinerea mediului 
de afaceri local. O componentă foarte impor-
tantă a acestui grant o reprezintă dezvoltarea 
serviciilor non-agricole, care să permită o dez-
voltare armonioasă a mediului rural în toate 
componentele sale. 
 
Sursă: http://www.independentonline.ro/2012/07/24/GAL--Dunarea-de-
Jos--anunta-demararea-procedurilor-de-absorbtie-a-fondurilor-
europene-7509 

 
 

Judeţul PRAHOVA 
 
 

Proiect european cu specialişti  
din Germania şi Portugalia, la Ploieşti 

 

 

 
 

 Blocul Naţional Sindical a organizat în 
data de 24 iulie a.c., la Ploieşti (Hotel Central), 
o conferinţă pe tema formării profesionale şi 
învăţării pe tot parcursul vieţii, eveniment des-
făşurat în cadrul proiectului european „Cataliza-
tori pentru formare profesională”. 

Conferinţa a adus laolaltă circa 50 de 
reprezentanţi ai sindicatelor din Prahova, repre-
zentanţi ai autorităţilor locale şi ai companiilor 
şi a avut ca scop repunerea formării profesio-
nale pe lista de priorităţi a actorilor sociali ce 
activează în piaţa muncii. Formarea profesiona-
lă se află de câţiva ani pe agenda sindicatelor, 
însă a fost detronată din lista de priorităţi de 
teme cu impact imediat în viaţa membrilor de 
sindicat, precum legislaţia muncii sau negocie-
rile salariale. 

 

 
Prin intermediul proiectului „Catalizatori 

pentru formare profesională”, Blocul Naţional 
Sindical repune formarea profesională şi învăţa-
rea continuă pe agenda de priorităţi. 

Partenerii BNS în acest proiect sunt or-
ganizaţii sindicale puternice din Germania şi 
Portugalia, precum IG BCE (Germania – Sindica-
tul minier, chimic şi al industriei energetice), 
UGT (Portugalia - União General de Trabalha-
dores) sau CGTP (Portugalia - Confederação Ge-
ral dos Trabalhadores Portugueses) şi companii 
specializate în formare profesională continuă, 
precum BFW (Germania – o instituţie cu 28 de 
filiale la nivel naţional şi 270 de centre de for-
mare profesională ce formează circa 70.000 de 
persoane anual), Kompera (Germania – compa-
nie de consultanţă în domeniul dezvoltării re-
surselor umane) sau ISOB (Germania - instituţie 
privată de cercetare şi dezvoltare în domeniul 
formării). 
 

Sursă: http://www.prahovabusiness.ro/component/content/article/57-
fonduri-structurale/7085-proiect-european-cu-specialisti-din-germania-

si-portugalia-la-ploiesti 
 
 

 

Judeţul TELEORMAN 
 
 

Cinci localităţi din Teleorman  
au primit bani de la Guvern 

 
 

Suma de 648.233.000 de lei din Fondul 
de rezervă bugetară a fost repartizată către 
1.657 de unităţi admi-
nistrativ-teritoriale pen-
tru plata unor arierate 
aferente unor cheltuieli 
curente şi de capital, 
precum şi pentru cofi-
nanţarea unor proiecte 
ce se derulează cu fonduri externe nerambur-
sabile. 

 
Judeţului Teleorman i-au fost acordate 

fonduri în valoare de 2.166 mii de lei, reparti-
zate după cum urmează: Drăgăneşti de Vede – 
303 mii de lei, Frumoasa – 47 mii de lei, Roşiorii 
de Vede – 1.500 mii de lei, Scurtu Mare – 10 mii 
de lei şi Zimnicea – 256 mii de lei. 
 

Sursă: http://www.ziarulmara.ro/cinci-localitati-teleormanene-au-
primit-bani-de-la-guvern/ 
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DDAATTEE  DDEE  CCOONNTTAACCTT  

AAggeennţţiiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa  
  

Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresă: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod poştal 
910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi 
Tel.: 0242/331.769;  
Fax: 0242/313.167;  
e-mail: office@adrmuntenia.ro 

 
Biroul Judeţean ARGEŞ 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Argeş, sediul 
Consiliului Judeţean Argeş: Piaţa Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 
105, mun. Piteşti, jud. Argeş 
Tel./fax: 0248/222.250 
E-mail: arges@adrmuntenia.ro 

 
Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA: 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Dâmboviţa, sediul 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. 
IV, cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
Tel.: 0245/220.647 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

SSeerr vviicc iiuu ll CCoo mmuunn iiccaarree 
 

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
Diana NEAGU   
Cristina RADU  

Mădălina CILIBEANU 
Alexandra GHERASIM  
Alexandru VOINESCU 

Liviu Georgian OLTENACU  
 
 

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

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

 

Editor: Serviciul Comunicare 

Data publicării: 7 august 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. 

  

mailto:office@adrmuntenia.ro
mailto:arges@adrmuntenia.ro
mailto:dambovita@adrmuntenia.ro
mailto:giurgiu@adrmuntenia.ro
mailto:ialomita@adrmuntenia.ro
mailto:prahova@adrmuntenia.ro
mailto:teleorman@adrmuntenia.ro

