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 FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTAREA SOCIALĂ (FRDS), înfiinŃat prin Legea 

nr.129/1998, cu modificările şi completările ulterioare, este un organism de interes public, fără 

scop lucrativ, cu personalitate juridică, constituit în scopul implementării unor programe 

inovatoare destinate reducerii sărăciei la nivelul comunităŃilor, prin finanŃarea de proiecte iniŃiate 

la nivel local, menite să îmbunătăŃească condiŃiile de viaŃă ale membrilor acestora.  

FRDS derulează în prezent Programul de IntervenŃii Prioritare (PIP), cu finanŃare dintr-un 

împrumut al Guvernului României de la Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare 

(BIRD).  

O componentă a programului vizează acordarea de asistenŃă tehnică, pentru a creşte 

accesul comunităŃilor de romi la finanŃări europene, FRDS finanŃând elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare a Microregiunii Valea Mostiştei, având ca beneficiar Primăria comunei Săruleşti, 

judeŃul Călăraşi, în baza unui Acord între FRDS şi această instituŃie. 

 Strategia de Dezvoltare a Microregiunii Valea Mostiştei, pentru care se acordă asistenŃă 

tehnică Primăriei Săruleşti, va fi folosită de către comunităŃile ce compun Microregiunea pentru 

a obŃine recunoaşterea teritoriului Microregiunii Valea Mostiştei şi pentru autorizarea Grupului 

de AcŃiune Locală (GAL) în cadrul Axei 4 – Promovarea iniŃiativelor locale de tip Leader - a 

Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală, autorizarea GAL Valea Mostiştei urmând să permită 

accesarea la nivelul întregii microregiuni a fondurilor alocate Axei 4 a PNDR. 

 Pentru elaborarea „Strategiei de Dezvoltare a Microregiunii Valea Mostiştei”, FRDS va 

selecta prin metoda „SelecŃie la preŃul cel mai mic”, în conformitate cu procedurile  BIRD o 

firmă cu care va încheia un contract de servicii de consultanŃă. 

 Firmele de consultanŃă interesate pentru participarea la selecŃia care va fi organizată în 

data de 05.03.2010, pot obŃine informaŃii suplimentare şi pot solicita setul de documente 

necesare (instrucŃiuni pentru consultanŃi, formularele pentru propunerea tehnică, formularele 

pentru propunerea financiară, termenii de referinŃă şi formularul de contract) de la domnii 

Alexandru Trică sau DoruleŃ David la telefon/fax 0213153440, 0213153415 sau email 

office@frds.ro, de luni până vineri între orele 9 – 16. 

 

  


