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 Proiectul s-a derulat in perioada martie 2021 – noiembrie 2021 si a avut ca obiect  
elaborarea  documentatiilor  tehnice necesare pentru obtinerea finantarii. 
Contractul de prestare a serviciilor de proiectare a fost atribuit prin  achizitie directa 
lui SC CONTEH BARENGOTT SRL cu sediul in Municipiul Targoviste , B-dul Carol I 48 si a 
constat in elaborarea documentatiilor tehnice aferente modernizarii strazii Sperantei 
din comuna Cetateni, judetul Arges : 
- Studiu topografic 
- Studiu geotehnic 
- Documentatii certificate urbanism 
- PAC ( documentatii pentru obtinerea avizelor) 
- Studiu de fezabilitate 
- Verificarea documentatiilor 
- Analiza cost beneficii 
- Asistenta tehnica 
Prin intermediul acestui proiect au fost efectuate demersurile pregatitoare pentru 
modernizarea strazii Sperantei  pentru imbunatatirea vietii populatiei comunei 
Cetateni, si nu numai, respectiv reducerea riscurilor inundatiilor, asigurarea unor 
conditii tehnice necesare desfasurarii activitatii si circulatiei in conditii optime de 
siguranta si confort impuse de normativele si standardele in vigoare. 
Pe aceasta strada se face accesul catre Scoala cu clasele I - IV Valea Cetatuia, ceea ce 
constituie o prioritizare a obtinerii finantarii pentru acest obiectiv. 
In urma elaborararii documentatiilor tehnice obiectivul ,,Modernizarea Strazii 
Sperantei pentru imbunatatirea conditiilor sociale in comuna Cetateni, judetul Arges” 
a fost depus pe programul Anghel Saligny, pentru partea de executie ( L =780 ml  si 
pod peste Raul Dambovita), sectiunea ,, Drumuri publice”, cererea de finantare fiind 
inregistrata la MLPDA sub nr.121577/08.10.2021. 
Proiectul este in concordanta cu obiectivul general al schemei de grant, 

vizand dezvoltarea locala si reducerea saraciei in comunitatile 

sarace/izolate/marginalizate. 

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului Dezvoltare 

Locala, program finanţat de Granturile SEE 2014 -2021 şi 

administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.  

 

 

Website: www.frds.ro si  www.eeagrants.ro 
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                                  ANUNT DE INCHEIERE A PROIECTULUI 

      „Modernizarea strazii Sperantei pentru îmbunatațirea condițiilor sociale 
                                 în comuna Cetateni, județul Arges, cod PND028” 
 

Comuna Cetateni,in calitate de Promotor de Proiect, anunta incheierea activitatii de 
implementare a  Proiectului „Modernizarea Strazii Sperantei pentru imbunatatirea 
conditiilor sociale in comuna Cetateni ,judetul Arges” in data de 15.11.2021. 
Proiectul a beneficiat de o finantare in valoare de 160.114,50 lei prin Programul 
Dezvoltare locala si reducerea saraciei  , Granturile SEE 2014 – 2021  si administrat de 
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. 
Echipa de implementare a proiectului a realizat indicatorii propusi prin cererea de 
finantare: 
1.Elaborarea temei de proiectare; 
2.Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de prestare a serviciilor de 
proiectare; 
3.Selectia prestatorului de servicii pentru elaborarea documentatiilor tehnice ; 
4.Elaborarea documentatiilor tehnice aferente modernizarii strazii Sperantei din 
comuna Cetateni, judetul Arges : 
- Studiu topografic 
- Studiu geotehnic 
- Documentatii certificate urbanism 
- PAC ( documentatii pentru obtinerea avizelor) 
- Studiu de fezabilitate 
- Verificarea documentatiilor 
- Analiza cost beneficii 
- Asistenta tehnica 
Prin derularea  Programului au fost initiate noi masuri care se adreseaza nevoilor 
grupurilor vulnerabile,au fost create noi retele de colaborare menite sa combata 
practicile discriminatorii, excluziunea sociala si economica a grupurilor 
dezavantajate,elaborarea de metodologii, instrumente, proceduri,proiecte,planuri de 
actiune,planuri de dezvoltare locala in scopul promovarii egalitatii de sanse pentru 
grupurile dezavantajate. 
Conferinta pentru inchiderea  Proiectului nu s-a putut tine  cu prezenta fizica din cauza 
restrictiilor COVID 19, accesul in intitutii fiind permis doar persoanelor vaccinate. 
Proiectul s-a derulat în perioada martie 2021 – noiembrie 2021. 
Obiectivul ,,Modernizarea Strazii Sperantei pentru imbunatatirea conditiilor sociale in 
comuna Cetateni, judetul Arges” a fost depus pe programul Anghel Saligny, pentru 
partea de executie, sectiunea ,, Drumuri publice”, cererea de finantare fiind 
inregistrata la MLPDA sub nr.121577/08.10.2021. 
 
Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului Dezvoltare Locala,, program 
finanţat de Granturile SEE 2014-2021 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială. 

Date de contact: Ion Mugurel MINCIUNA: tel: 0743054870, mail: 

conscetateni@gmail.com; 

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitaţi                     

www.eeagrants.ro și www.frds.ro  


