
SITUATIA PROIECTELOR FINANTATE PRIN POSDRU IN REGIUNEA SUD MUNTENIA ALE CAROR CONTRACTE AU FOST 
SEMNATE PANA LA 30.11.2009

Nr. 
crt.

Numele Beneficiarului Titlul Proiectului Axa Prioritară / Domeniul Major 
de Intervenţie

Valoare angajată (contractată) Valoare plătită

Contribuţia 
publică 
naţională

Contribuţia 
publică
comunitară

Contribuţia 
publică 
natională

Contribuţia 
publică
comunitară

  1

Federaţia Patronală a 
Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii din judeţul 
Argeş

Proiect în vederea dezvoltării 
antreprenoriatului şi a 
oportunităţilor de afaceri în 
Regiunea Sud – Muntenia:
”Mentalitate şi potenţial 
antreprenorial”

AP 3 "Creşterea adaptabilităţii 
lucrătorilor şi a întreprinderilor"/ DMI 
3.1 "Promovarea culturii 
antreprenoriale"

   
   
105,229.74

    
  
1,648,599.26   350,466.00

  2

S.C. DINAMIC TOUR 
BORCEA S.R.L.

Antreprenoriatul  - O opţiune de 
carieră pentru fiecare

AP 3 "Creşterea adaptabilităţii 
lucrătorilor şi a întreprinderilor"/ DMI 
3.1 "Promovarea culturii 
antreprenoriale"

    56,554.20
    
    886,015.80     172,933.00

 3
Asociatia de Sprijin a 
Somerilor Dambovita

Dezvoltarea competentelor 
cheie(soft skills) pentru angajatii 
din regiunea Sud-Muntenia in 
vederea cresterii productivitatii, 
mobilitatii si flexibilitatii pe piata 
muncii

AP 3 "Creşterea adaptabilităţii 
lucrătorilor şi a întreprinderilor"/ DMI 
3.2 " Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru 
promovarea adaptabilităţii"

 220,612.50    1,250,137.50    220,671.00



  4

Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare 
pentru Textile şi 
Pielărie –incdtp 
Bucureşti

Formarea profesională în sprijinul 
introducerii unor metode inovative 
de organizare a muncii în sectorul 
confecŃii textile din regiunea Sud 
Muntenia

AP 3 "Creşterea adaptabilităţii 
lucrătorilor şi a întreprinderilor"/ DMI 
3.2 " Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru 
promovarea adaptabilităţii"

  
  
  240,044.70

  

 1,360,253.30

       

      -

  5
S.C International 
Computer School 
S.R.L

ActivLearning – Program integrat 
de calificare şi perfecŃionare a 
angajaŃilor din Regiunea Sud - 
Muntenia

AP 3 "Creşterea adaptabilităţii 
lucrătorilor şi a întreprinderilor"/ DMI 
3.2 " Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru 
promovarea adaptabilităţii"

      

 117,012.45

     
  
   663,070.55

     
   176,208.00

  6
Asociatia de Sprijin a 
Somerilor Dambovita

Masuri Active integrate pentru 
persoanele
fara loc de munca din Regiunea 
Sud- Muntenia in vederea cresterii 
ratei de ocupare si a mobilitatii 

AP 5 "Promovarea măsurilor active de 
ocupare" /
DMI 5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active de 

146,889.00
  
 1,485,211.00

     
    230,667.00

   7  Consiliul local   Moreni

Servicii integrate de masuri active 
pentru persoanelor in cautare de 
loc de munca, pentru someri , 
pentru someri de lunga durata si 
persoanele inactive din judetul 
Dambovita
in vederea cresterii capacitatii de 
ocupare a acestora.

AP 5 "Promovarea măsurilor active de 
ocupare" /
DMI 5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active de 
ocupare"

  73,278.00      740,922.00   114,553.00

  8
Dinamic Tour Borcea 
SRL Calarasi

Calificarea şi recalificarea-condiŃie 
a dezvoltării resurselor umane şi 
creşterii competitivităŃii acestora 
pe piaŃa muncii

AP 5 "Promovarea măsurilor active de 
ocupare" /
DMI 5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active de 
ocupare"

   79,398.18
    
   802,803.82   163,294.00



  9 S.C.Eurodezvoltare 
SRL

Fii activ pe piaţa muncii în turism în 
judeţul Prahova!

AP 5 "Promovarea măsurilor active de 
ocupare" /
DMI 5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active de 
ocupare"

           
 
157.389,48 

          
        1.591.382
,52 257,981.00

10
Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură 
Teleorman

Antreprenoriatul – Oportunitate 
pentru
Competitivitate

AP 3 "Creşterea adaptabilităţii 
lucrătorilor şi a întreprinderilor"/ DMI 
3.1 "Promovarea culturii 
antreprenoriale"

  
       64.916,2
8 

           

1.017.021,72 324,581.00


