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Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Viforâta
din judeţul Dâmboviţa, restaurată
cu fonduri europene, prin POR

» În data de 23 octombrie, directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu
primarul comunei Aninoasa, Constantin
Maricescu, au semnat contractul de
finanțare pentru proiectul „Restaurarea și
consolidarea Bisericii `Sfântul Gheorghe`
- Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița”.

Prin acest contract, unitatea Administrativ-teritorială Aninoasa și Mănăstirea Viforâta, în calitate
de beneficiari, primesc finanțare nerambursabilă
în cadrul Programului operațional Regional 2014 –
2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea
și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.
Valoarea totală a cererii de finanțare este de
7.837.211,51 lei, din care 6.582.396,49 lei reprezintă fonduri nerambursabile feDR, iar 1.006.719,46 lei
www.adrmuntenia.ro

sunt fonduri din bugetul de stat.
Cu ajutorul fondurilor europene se urmărește
valorificarea potențialului turistic al Mănăstirii Viforâta pe piața turistică națională și internațională, prin restaurarea și introducerea acesteia în circuitul turistic, precum și consolidarea și modernizarea infrastructurilor conexe.
Proiectul de investiție, ce are o perioadă de implementare de 31 de luni, după momentul semnării
contractului de finanțare, vizează restaurarea, consolidarea, protejarea și conservarea Bisericii „Sfântul Gheorghe”, monument istoric în suprafață de 259
de metri pătrați, ce face parte din Ansamblul Mănăstirii Viforâta din comuna Aninoasa. Astfel, pentru
restaurarea și conservarea bisericii se vor executa
lucrări de intervenție ce vizează: consolidarea fundațiilor, a structurii de rezistență, la nivelul bolților,
a șarpantei și la nivelul turlei; restaurarea aspectului exterior, prin revenirea la imaginea bisericii de la
sfârșitul secolului al XIX-lea; înlocuirea tâmplăriei și
refacerea pardoselii bisericii; restaurarea integrală a picturii interioare și a catapetesmei bisericii.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(carte, icoane, piese de cult) și panouri de expunere pentru explicitarea frescelor.
Mânăstirea Viforâta reprezintă o bijuterie a
artei ecleziastice din țara Românească, fiind una dintre mărturiile vii ale trecutului, ce dovedește statornicia, cultura și credința ortodoxă ale acestor meleaguri pline de istorie.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului operațional Regional 2014 – 2020 s-au depus până în prezent 41 de aplicații pentru conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural. Valoarea totală a acestor proiecte este de aproximativ 440 de milioane de lei,
din care potențialii beneficiari solicită în total fonduri nerambursabile de peste 425 de milioane de
lei, valoare ce reprezintă 186,35% din alocarea regională inițială destinată Priorității de investiții
5.1.

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Biserica „Sfântul Gheorghe” este edificiul principal al Mănăstirii Viforâta din comuna Aninoasa,
fiind ridicată între anii 1530 și 1532. Ansamblul Mănăstirii Viforâta, care, din cauza repetatelor distrugeri și restaurări, și-a pierdut aspectul din prima
jumătate a secolului al XVI-lea, cuprinde astăzi biserica mare, corpul patrulater al chiliilor (incluzând
și turnul clopotniță), casele Brâncoveanu, trapeza
mănăstirii, anexele gospodărești și cimitirul mănăstiresc, cu biserica mică. totodată, aici se află un muzeu înființat în anul 1971, în cadrul căruia sunt expuse piese de artă religioasă, carte veche și icoane, alături de numeroase obiecte de cult.
Pentru creșterea potențialului turistic vor fi achiziționate un sistem Infotouch, audio-ghiduri cu
prezentare trilingvă, precum și mobilier de expunere pentru obiectele vechi colecționate în biserică
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Ambasada României în Washington, împreună
cu Departamentul Comerțului al SuA au organizat
acest eveniment economic de amploare, în contextul în care România va fi statul-pivot al Trade
Winds 2017, cea mai amplă misiune organizată de
Serviciul Comercial al SuA. Peste 100 de companii
americane din diferite domenii au participat la forumul economic derulat în cadrul acestui program.
Scopul organizării acestui eveniment a fost să
pună în legătură companiile americane și străine,
în vederea creării de parteneriate de afaceri între
țările noastre. În acest sens, în jur de 50 de reprezentanți ai Departamentului Comerțului și peste
100 de firme mici și mijlocii au avut ocazia să participe la misiune în toată europa de Sud-est, prilej
pentru dezvoltarea unor proiecte comune.
În data de 18 octombrie a avut loc Business Development Conference, eveniment din cadrul misiunii comerciale Trade Winds 2017, pentru internaționalizarea companiilor din SuA.
Cu această ocazie, ADR Sud Muntenia și-a promovat proiectele implementate în calitate de lider
sau partener, cu sprijin financiar european. totodată, Agenția a promovat și activitățile derulate de
reprezentanți ai mediului privat de la nivelul regiunii noastre, care au acces pe piețele interne și
internaționale, dintre care menționăm companiile
RoneRA RuBBeR, neW DeSIGn CoMPoSIte și IPee
AMIRAL tRADInG IMPeX din județul Argeș, SAInt
GoBAIn din județul Călărași, Parcul Industrial MoRenI, Parcul Industrial PRIBoIu, RoMARM Mija și Dragomirești, CARPAtMontAnA din județul Dâmbovița, ReoS PRoDuCtIon, ZIRoM și SHIPYARD AtG din
județul Giurgiu, teLeteXt, PetStAR HoLDInG, oRIon
din județul Ialomița, ConPet SA din județul Prahowww.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În perioada 18 – 19 octombrie, la
invitația Ambasadei României în
Washington, ADR Sud Muntenia, prin
directorul dr ing. Liviu Mușat, directorul
adjunct Dezvoltare și Comunicare, Daniela
traian, și Gilda niculescu, șef Serviciu
Dezvoltare, a participat la București, la
evenimentul de promovare comercială
Trade Winds, aflat la cea de-a zecea
ediție.

va și RoMMAC tRADe din județul teleorman.
Dintre firmele americane care au participat la
Trade Winds 2017, cea mai amplă misiune comercială guvernamentală din istoria regiunii, s-au numărat atât companii consacrate precum IBM, producătorul rachetelor Patriot — Raytheon, Kestral,
Harris Corporation (space intelligence), SAS Institute (software), Perry Baromedical Corporation
(producător de echipamente medicale), cât și IMMuri din SuA, care reprezintă un interes deosebit
pentru țara noastră, în special din perspectiva
transferului de know-how și a inovării.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor

» În perioada 9 – 12 octombrie,
directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu
Mușat, a participat la Bruxelles, la cea dea 15-a ediție a Săptămânii europene a
Regiunilor și orașelor, eveniment ce a
adunat aproximativ 5.000 de participanți
din toată europa și din afara ei.

Pe parcursul celor patru zile au avut loc 130
de ateliere, dezbateri, expoziții și manifestări vizând stabilirea de contacte pe tema dezvoltării regionale și locale. În cadrul activităților programate
cu această ocazie, directorul dr ing. Liviu Mușat a
participat la un eveniment conex Săptămânii europene a Regiunilor și orașelor, organizat de ADR București-Ilfov, împreună cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă ue, ce a avut ca temă Programul operațional Regional.
Cu această ocazie, directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, a vorbit despre importanța
dezvoltării de parteneriate și colaborarea între
entitățile care gestionează programe de finanțare,
atât la nivel european, național, cât și regional, precum și între mediul privat și public:
„Consider că soluțiile la problemele cu care noi
ne confruntăm nu pot fi identificate decât în urma
colaborării între toate entitățile implicate în absorbția fondurilor europene, în special între regiuni.
Așa cum am învățat din experiența europeană, nu
poți să te dezvolți individual, independent de cei
din jurul tău. A lucra în parteneriat este cheia dezvoltării noastre individuale, dar și ca parte a Uniwww.adrmuntenia.ro

unii Europene, căci doar împreună putem crește calitatea vieții locuitorilor.
În cei aproape 20 de ani de când ne desfășurăm activitatea în regiunea Sud Muntenia, am fost
implicați în derularea multor programe cu finanțare nerambursabilă, începând cu PHARE - Coeziune Economică și Socială, din perioada de preaderare, până la Programul Operațional Regional, implementat în perioada de postaderare, în acest
moment fiind angrenați cu toate forțele în implementarea celui de-al doilea Program Operațional
Regional. Prin și cu sprijinul nostru, în cele peste
560 de comunități ale regiunii noastre au fost implementate proiecte de aproape 2 miliarde de euro,
ce vizează în special infrastructura de transport,
infrastructura socială, de educație, sanitară, precum și mediul de afaceri, sector cheie pentru dezvoltarea tuturor comunităților noastre. Principalul nostru beneficiar al proiectelor în care noi am
fost implicați este administrația locală, dar ne dorim să devenim din ce în ce mai utili și pentru mediul de afaceri și sectorul neguvernamental, astfel
încât toate aceste componente importante să contribuie la creșterea calității vieții în comunitățile
în care ne desfășurăm activitatea.”
Săptămâna europeană a Regiunilor și orașelor,
cel mai mare eveniment public de acest tip la nivel
european, a însemnat pentru administrațiile, precum
și experții entităților care gestionează program cu finanțare europeană și reprezentanții mediului universitar din regiunile și orașele europene prezente un
bun prilej de a face schimb de bune practici și cunoștințe în domeniul dezvoltării regionale și urbane.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Vineri, 20 octombrie, la sediul ADR Sud Muntenia s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică și paraclis, reparații curente, amenajări exterioare”, ce se va implementa în
comuna Aninoasa din județul Argeș.
Mănăstirea Aninoasa, în calitate de beneficiar,
a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului operațional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Valoarea
totală a cererii de finanțare este de 17.985.622,88
lei, din care 15.287.779,45 lei reprezintă fonduri nerambursabile feDR, iar 2.338.130,97 lei sunt fonduri
din bugetul de stat.
Cu ocazia semnării acestui contract de finanțare, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, a declarat următoarele:
„Proiectul pentru care astăzi semnăm contractul de finanțare este unul de suflet atât pentru noi, Agenția, cât și pentru mine personal, deoarece Mănăstirea Aninoasa, alături de multe alte
lăcașe de cult din nordul regiunii de dezvoltare
Sud Muntenia, a făcut obiectul tezei de doctorat
elaborată în domeniul turismului religios. Consider că nu este întâmplător acest moment, dacă ne
gândim că paraclisul mănăstirii, care datează din
1773, are, pe lângă hramul Sfântului Gheorghe,
hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cel pe care îl sărbătorim în data de
26 octombrie.”
Prin acest proiect, ce are o perioadă de implementare de 51 de luni, după momentul semnării contractului de finanțare, vor fi realizate următoarele
tipuri de investiții: restaurarea și consolidarea și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a Mănăstirii Aninoasa; dezvoltarea potențialului turistic și impulsionarea dezvoltării comunei
Aninoasa, dar și a județului Argeș, respectiv a regiuwww.adrmuntenia.ro

nii Sud Muntenia, prin revitalizarea și valorificarea
turistică a Mănăstirii Aninoasa – obiectiv cu valențe
importante în evoluția arhitecturii, ca factor decisiv al identității culturale naționale. Activitățile
ce vor fi realizate în cadrul proiectului vizează lucrări de eradicare a umidității, amenajarea muzeului din incinta ansamblului, restaurarea picturii
bisericii și a paraclisului, reparații curente, precum
și amenajări exterioare. După implementarea acestui contract de finanțare se dorește creșterea cu aproximativ 10 mii a numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu.
numele Mănăstirii Aninoasa vine de la pădurile
de anini sau arini, care împrejmuiau odată pe arii
mult mai largi obiectivul de patrimoniu. Mănastirea este un monument istoric și de arhitectură ce
datează din secolul al XVII-lea, fiind ctitoria unui
boier din zonă, tudoran Vlădescu.
Stilul architectonic al ansamblului mănăstiresc
este brâncovenesc, cu o incintă dreptunghiulară prevăzută cu turn-clopotniță, chilii și paraclis. Biserica
mare păstrează picturi ale faimosului artist plastic
Pârvu Mutu, cel care a fost supranumit Zugravul.
În zona Argeșului este singura mănăstire cu aspect de fortificație, grosimea zidurilor fiind de
aproape 2 m, la care se adaugă și lățimea contraforturilor. Se spune că în vremurile ei de glorie,
Mănăstirea Aninoasa era una dintre cele mai bogat
înzestrate așezăminte de cult din Muntenia, deținând numeroase herghelii de cai, cirezi de vite, păduri, vii, teren arabil și numeroase moșii.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Mănăstirea Aninoasa, singura cu aspect
de fortificaţie din judeţul Argeş,
restaurată cu fonduri nerambursabile POR
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» În data de 19 octombrie s-a semnat
contractul de finanțare pentru proiectul
„Verde prezent în cartierele din Roșiorii
de Vede”. Acesta este primul contract de
finanțare semnat la nivelul județului
teleorman în cadrul Programului
operațional Regional 2014 – 2020, ce are
ca obiectiv revitalizarea localităților
urbane, prin creștea suprafețelor verzi,
satisfacerea nevoii de agrement și
recreere a populației urbane și reducerea
nivelului de poluare, precum și
îmbunătățirea aspectului estetic urban.

unitatea Administrativ-teritorială Roșiorii de
Vede, în calitate de beneficiar, obține prin acest proiect fonduri nerambursabile europene din cadrul
Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții
5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării
și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii
poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.369.430,41 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 3.463.272,78 (2.943.781,86 lei – fonduri
feDR; 450.224,92 lei – fonduri de la bugetul de stat;
69.266 de lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului).
Prin acest proiect, ce are o durată de implementare de 42 de luni, de la data semnării contractului
de finanțare, se urmărește regenerarea urbană a
spațiilor din șapte cartiere ale municipiului Roșiorii
de Vede, prin înființarea de spații verzi și locuri de
relaxare și odihnă. Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile PoR, în cele șapte zone aflate pe aleea CfR, strada Sănătății și pe strada Sergent Izbiceanu vor fi realizate următoarele tipuri de lucrări
de investiții: asfaltare de alei noi, înființarea de spawww.adrmuntenia.ro

ții verzi în suprafață de aproape 24 de mii de metri
pătrați, prin înierbarea aleilor și a terenurilor degradate dintre blocurile de locuințe, toaletarea arborilor existenți și plantarea de specii noi de arbori
și arbuști; realizarea de spații pentru relaxare și
odihnă, prin dotarea cu piese de mobilier urban
(bănci, pergole, foișoare, fântâni arteziene, tobogane, leagăne, balansoare, mese de tenis, coșuri de gunoi); construirea unui teren de sport; crearea de rețele wireless (Wi-fi); amplasarea de stâlpi de iluminat fotovoltaici etc..
La nivelul regiunii Sud Muntenia, până la termenul limită de depunere a proiectelor – 15 octombrie, unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul orașelor și municipiilor au depus în cadrul Priorității de investiții 5.2, 11 aplicații, ce au o valoare
totală de 74,328 milioane de lei, din care 72,028 de
milioane de lei reprezintă valoarea solicitată din fonduri nerambursabile feDR și de la bugetul de stat.
Prin cele două apeluri de proiecte deschise în
cadrul acestei linii de finanțare PoR, regiunii de
dezvoltare Sud Muntenia i-au fost alocate fonduri
nerambursabile în valoare de 63.902.664 de lei. În
acest sens, prin cele 11 proiecte depuse până la termenul limită 15 octombrie a.c., solicitarea financiară reprezintă aproape 113% din valoarea totală a
alocării regionale pentru Prioritatea de investiții
5.2. Menționăm că cele două apeluri de proiecte
deschise au fost de tip competitiv, cererile de
finanțare fiind depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 3,39 milioane de lei fonduri nerambursabile
POR pentru înfiinţarea de spaţii verzi
şi de recreere în municipiul Roşiorii de Vede
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» În perioada 16 - 18 octombrie,
reprezentanți ai ADR Sud Muntenia și ai
Asociației Clusterelor din România CLuSteRo și universității „Constantin
Brâncoveanu” din Pitești, beneficiari ai
proiectului din regiunea Sud Muntenia, au
participat la cea de-a doua întâlnire a
consorțiului proiectului ClusterFY,
organizată în Groningen și Leeuwarden, de
către Alianța Provinciilor din nordul
olandei, partener în proiect.

Proiectul „ClusterFY– Fostering Clusters’Interregional Collaboration and Integration into International Value Chains” este finanțat în cadrul celui
de-al doilea apel al programului Interreg europe și
se derulează în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2021.
ADR Sud Muntenia este partener în cadrul consorțiului alături de Agenția pentru Ştiință, Inovare
și tehnologie (Lituania), Asociația Alianța Provinciilor nordice (olanda), Municipalitatea din Hudiksvall (Suedia), Agenția pentru Dezvoltarea Întreprinderilor (Polonia), universitatea din Castilia (La
Mancha – Spania), Agenția de Inovare și energie (Slovacia) și Centrul pentru Cercetare și tehnologie Hellias (Grecia).
La Comitetul de monitorizare a proiectului s-au
purtat discuții despre managementul proiectului,
activitățile desfășurate de fiecare partener din proiect, contribuția la succesul proiectului și, totodată, au avut loc dezbateri privind implementarea
strategiei de comunicare ClusterFY. Cu această
ocazie, partenerul Alianța Provinciilor din nordul
olandei a organizat workshop-ul interregional „Cluster Strategies and Policy Development”, la care
au fost invitați să participe și membrii consorțiului
proiectului „Energy Valley”, finanțat de Programul
Interreg IV B pentru Marea nordului. În cadrul acestui eveniment, care s-a desfășurat la sediul universității din Groningen, au fost prezentate politicile
pentru clustere ale statelor implicate în proiect,
www.adrmuntenia.ro

Strategiile de specializare inteligentă (S3) ale regiunilor partenere, precum și bune practici pentru
dezvoltarea clusterelor din olanda. De asemenea
au fost organizate vizite de lucru la institutele de
cercetare ale universității din Groningen și Leeuwarden, pentru a prezenta exemple de bună practică în domenii variate, precum: eficiență energetică, medicină și managementul apelor etc..
Bugetul proiectului ClusterFY este de 1.818.325
de euro, din care bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 174.320 de euro. obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea
instrumentelor de politică regionale sau naționale
care urmăresc intensificarea proceselor de clusterizare, în special în sectoarele legate de tehnologiile generice esențiale (Ket), precum și stimularea cooperării interregionale între/printre clustere
și rețelele de afaceri și încurajarea integrării acestora în lanțurile valorice inovative și o mai bună
ocupare a forței de muncă, în vederea implementării strategiilor de specializare inteligentă.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la cea de-a doua
întâlnire de lucru a consorţiului proiectului
ClusterFY

8
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EVENIMENTE VIITOARE

INDAGRA Brokerage Event 2017

» În perioada 26 – 27 octombrie, ADR
Sud Muntenia vă invită la INDAGRA
Brokerage Event 2017, unul dintre cele
mai importante evenimente din acest an
de brokeraj de tip business to business!

INDAGRA Brokerage Event 2017, organizat de
Agenție, în colaborare cu enterprise europe network (een), va avea loc la Complexul expozițional
RoMeXPo din București, între orele 10:00 și 18:00,
tematica de lucru a evenimentului fiind industria
alimentară și agricultura. evenimentul se adresează firmelor ce activează în următoarele sectoare:
• producători și distribuitori de utilaje agricole;
• echipamente pentru irigații;
• semințe și material săditor;
• îngrășăminte;
• sere și solarii;
• echipamente zootehnice;
• producători și distribuitori de echipamente zootehnice, pentru creșterea animalelor și păsărilor, abatorizare;
• producători și distribuitori de produse și echipamente în domeniul horticulturii și viticulturii;
• industria alimentară;
www.adrmuntenia.ro

• vinuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice.
organizarea acestui eveniment va fi sprijinită de
un număr mare de instituții membre ale rețelei een
din România, Republica Moldova, Serbia și ungaria.
Reamintim că participarea la sesiunea de brokeraj este gratuită, cheltuielile legate de deplasare urmând a fi suportate individual de către participanți. Limba de lucru este engleza.
Menționăm că până în data de 24 octombrie
s-au înscris 125 de firme. Informații suplimentare
se pot obține de la Serviciul Dezvoltare - tel.:
0242/331.769; e-mail: programe@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 345 / 16 - 22 octombrie 2017

10

INFO ADR SUD MUNTENIA

Marina Vişan
• 16 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 19 octombrie, colega noastră Mariana Vișan, director adjunct organism Intermediar PoR, a împlinit 16 ani de
activitate în cadrul Agenției!
Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi mulțumim
pentru devotamentul și expertiza sa profesională dovedite prin
activitatea desfășurată în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Petru Iordache
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 23 octombrie, colegul nostru Petru Iordache, expert
Serviciul Monitorizare proiecte PoR, a împlinit 10 ani de activitate neîntreruptă în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să îl felicităm și să îi mulțumim pentru colegialitate și pentru întreaga activitate derulată de-a lungul acestor ani în cadrul Biroului județean Prahova!
La Mulți Ani cu împliniri!

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO POR 2014 - 2020

O nouă etapă în verificarea documentelor
de programare pentru sprijinirea
dezvoltării urbane, prin POR

» În regiunea Sud Muntenia a început
depunerea documentelor de programare
necesare pentru accesarea fondurilor
nerambursabile PoR prin Axa prioritară 4
„Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”!

Astfel, până în prezent, unitățile administrativ-terioriale ale municipiilor reședință de județ
Ploiești și târgoviște au depus la sediul ADR Sud Muntenia, Strategiile Integrate de Dezvoltare urbană și
Planurile de Mobilitate urbană Durabilă pentru etapa de verificare a conformității administrative și a
eligibilității. termenul limită de depunere a acestor
documente de programare este 31 octombrie 2017.
Reamintim că la începutul lunii septembrie,
municipiile reședință de județ din Sud Muntenia șiau stabilit obiectivele de investiții, pe care le vor
derula cu ajutorul fondurilor nerambursabile alocate prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării
Urbane Durabile” din cadrul Programului operațional Regional 2014 – 2020, prin acordul de negociere
semnat privind alocările financiare din cadrul obiecwww.adrmuntenia.ro

tivelor specifice ale Axei 4, prin care regiunea noastră dispune de 201,09 milioane de euro.
Din valoarea totală alocată regiunii noastre
sunt disponibile fonduri astfel: pentru mobilitatea
urbană (P. I. 4.1) – 163,33 milioane de euro, pentru
revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15 milioane de
euro, pentru regenerarea comunităților defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro, pentru
educație (P.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.
În cadrul procesului de negociere s-au convenit de comun acord noile alocări financiare pe cele
cinci obiective specifice, pentru fiecare dintre
cele șapte municipii reședință de județ. În urma
acestui proces de negociere, fiecare municipiu
participant trebuie să se asigure că își menține alocările financiare pentru minim două obiective specifice, din care obligatoriu pentru obiectivul specific 4.1, pentru care să fi identificat idei de proiecte în documentele strategice. De asemenea, în
urma negocierii nu vor fi depășite alocările financiare de la nivel regional pe fiecare obiectiv specific.
http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO POR 2014 - 2020

Documentul orientativ privind
dezvoltarea comunităţilor marginalizate,
lansat în consultare publică

» A fost publicat spre consultare
documentul orientativ pentru Grupurile de
Acțiune Locală (GAL) privind
implementarea Strategiilor de Dezvoltare
Locală destinate comunităților
marginalizate urbane, în cadrul etapei a IIIa a mecanismului Dezvoltare Locală plasată
sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).

Documentul cuprinde îndrumări utile pentru
GAL-urile urbane, astfel încât să îndeplinească cu succes atribuțiile ce le revin în cadrul procesului de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC,
în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (eu) nr. 1303/2013.
Documentul punctează principalele etape ale
mecanismului DLRC după aprobarea spre finanțare
a Strategiilor de Dezvoltare Locală, până la depunerea proiectelor în sistemul informatic MySMIS,
în vederea aprobării acestora de către Autoritatea
de Management responsabilă.
totodată, sunt subliniate elementele obligatorii pe care GAL-urile trebuie să le respecte în procesul
www.adrmuntenia.ro

de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte,
în conformitate cu specificul celor două Programe operaționale finanțatoare (Programul operațional Regional și Programul operațional Capital uman), și anume:
• conținutul procedurii de evaluare și selecție;
• elementele obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte;
• conținutul minim obligatoriu al fișelor de propuneri de proiecte;
• criteriile minime de eligibilitate.
• GAL-urile ale căror strategii vor fi admise la finanțare de către Comitetul Comun de Selecție vor
respecta prevederile prezentelor orientări pe tot
parcursul procesului de implementare a SDL.
Documentul poate fi descărcat de pe site-ul
dedicat implementării PoR 2014 - 2020 în regiunea
Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea
Program > Axe > Axa 9 - DLRC / CLLD, link http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/orientarigal_i
mplementaresdl.rar.
observațiile și propunerile privind îmbunătățirea documentului pot fi transmise până în data de
3 noiembrie 2017, la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» În data de 16 octombrie,
Autoritatea de Management pentru
Programul operațional Regional a emis
Instrucțiunea nr. 63, privind solicitarea
documentelor pentru precontractare.

Prezenta instrucțiune vizează următoarele:
• în termen de 30 de zile calendaristice de la
transmiterea scrisorii organismului Intermediar de
solicitare de documente pentru etapa de precontractare, solicitanții trebuie să transmită toate documentele solicitate prin ghidul general și/sau ghidurile specifice apelurilor de proiecte. excepție în
ceea ce privește documentele ce trebuie transmise
în termenul menționat sunt de asemenea prezentate în ghidul general și/sau ghidurile specifice;
• nerespectarea prevederilor de la punctul 1 atra-

ge respingerea proiectului conform prevederilor existente în ghidul general și/sau ghidurile specifice;
• în cazul în care în urma verificării documentelor transmise de către beneficiari, există necorelări în cadrul cererii de finanțare și/sau între cererea de finanțare și documentele suport, organismele Intermediare din cadrul Agențiilor pentru
dezvoltare regională pot solicita clarificări în afara
termenului de 30 de zile amintit, cu scopul ca documentațiile de contractare să fie corecte și corelate.
Instrucțiunea nr. 63/16.10.2017 poate fi consultată pe website-ul Agenției, secțiunea Program >
Documente > Instrucțiuni, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea63.pdf,
precum și pe website-ul programului: www.inforegio.ro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 20 octombrie 2017
REGIUNEA SUD MUNTENIA

Axă
prioritară

Prioritatea
de
investi"ii

Nr. Apel

Dată închidere
apel

2

2.1.A

2

2.2

3

3.1.A

3

3.1.A

POR/2017/3/3.1/A/2

3

3.1.B

POR/2016/3/3.1/B/1

3

3.2

POR/2017/3/3.2/1

20.03.2018 12:00

3

(1)

PROIECTE DEPUSE

Alocare
apel/regiune
- mil. Euro -

Valoare
totală
- mil. Lei -

Nr.
Nr
proiecte
depuse

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

PROIECTE RESPINSE

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

Nr. proiecte
respinse

Valoare
totală
- mil. Lei -

EVALUARE

Valoare
Valoare
Nr. proiecte
solicitată
eligibilă
în selec"ie
- mil. Lei - - mil. Lei -

CONTRACTARE

Valoare
totală
- mil. Lei -

Nr. proiecte
contractate

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

Acoperire
Alocare
p ppe
alocare apel
apel/regiune
l/ i
regiune
- mil. Lei -%-

POR/2016/2/2.1/A/1

04.05.2017 12:00

36,850

460

477,130

404,765

324,124

131

136,636

114,167

89,992

249

80

83,396

70,282

56,250

169,521

138,11%

POR/102/2/2

30.08.2017 12:00

27,220

190

1.115,699

912,946

599,501

3

15,407

13,094

8,747

187

0

0,000

0,000

0,000

125,220

471,77%

16.11.2016 10:00

57,340

18,457

5

28,521

27,180

16,308

20.02.2018 10:00

69,080

1

2,374

2,329

1,397

0

0,000

0,000

0,000

1

0

0,000

0,000

0,000

317,789

0,44%

04.10.2017 10:00

45,710

62

394,856

346,863

333,605

3

23,040

22,232

19,659

59

0

0,000

0,000

0,000

210,280

149,30%

50,006

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

230,041

0,00%

POR/2016/3/3.1/A/1

7

32,104

30,762

2

0

0,000

0,000

0,000

263,781

0,81%

POR/2017/3/3.2/1/SUERD

21.05.2018 12:00

55,475

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

255,203

0,00%

4

4.1

POR/2017/4/4.1/1

31.12.2018 10:00

163,330

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

751,367

0,00%

4

4.2

POR/2017/4/4.2/1

31.12.2018 10:00

18,150

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

83,495

0,00%

4

4.3

POR/2017/4/4.3/1

31.12.2018 10:00

8,530

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

39,241

0,00%

4

4.4

POR/4/2017/4.4/4.4/1

31.12.2018 10:00

8,333

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

38,334

0,00%

4

4.5

POR/2017/4/4.4/4.5/1

31.12.2018 10:00

3,481

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

16,015

0,00%

5

5.1

POR/2016/5/5.1/1

25.11.2016 12:00

38,530

41

438,483

434,469

425,712

14

99,256

97,387

95,401

21

6

84,068

83,209

81,544

177,250

186,35%
76,00%

5

3.2

(1)

0

0,000

POR/2017/5/5.1/SUERD/1

28.12.2017 10:00

18,590

5

67,926

66,339

64,998

0

0,000

0,000

0,000

5

0

0,000

0,000

0,000

85,520

5

55.22

POR/2016/5/5
2/1
POR/2016/5/5.2/1

25
11 2016 12:00
12 00
25.11.2016

14
160
14,160

5

34
490
34,490

33
790
33,790

33
114
33,114

1

44,204
204

44,160
160

44,077
077

0

4

27
464
27,464

25
929
25,929

25
410
25,410

65
140
65,140

44
58%
44,58%

5

5.2

POR/2017/5/5.2/2

15.10.2017 12:00

14,160

6

39,838

39,708

38,914

0

0,000

0,000

0,000

6

0

0,000

0,000

0,000

65,140

59,74%

POR/2017/5/5.2/SUERD/1

28.12.2017 10:00

12,780

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

58,792

0,00%

6.1

POR/2016/6/6.1/1

16.11.2016 12:00

125,090

3

473,786

471,929

462,280

1

130,105

129,722

127,022

0

2

340,691

339,229

332,315

575,452

58,26%

6.1

POR/2016/6/6.1/2

13.07.2017 15:00

125,090

7

640,240

614,784

583,270

1

67,646

67,646

55,839

6

0

0,000

0,000

0,000

575,452

91,66%

POR/2017/6/6.1/SUERD/1

28.12.2017 15:00

229,550

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

1.055,999

0,00%

7.1

POR/2016/7/7.1/1

05.12.2016 17:00

15,320

6

83,727

82,039

80,433

4

48,208

47,465

46,551

2

0

0,000

0,000

0,000

70,477

48,08%

7

7.1

POR/2017/7/7.1/2

21.10.2017 12:00

15,320

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

7

7.1(1)

POR/2017/7/7.1/SUERD/1

11.01.2018 10:00

13,450

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

61,874

0,00%

8

8.1

P.O.R./8/8.1/8.3/A/1

04.09.2017 12:00

4,220

12

32,073

30,796

30,105

6

14,797

14,810

14,513

6

0

0,000

0,000

0,000

19,413

80,32%

8

8.1(2)

P.O.R./8/8.1/8.3/B/1

20.01.2018 13:00

16,650

0

0,000

0,000

0, 000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

76,595

0,00%

8

8.1(2)

P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C

03.01.2018 12:00

73,410

0

0,000

0,000

0, 000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

337,708

0,00%

8

(2)

P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7

18.04.2018 12:00

284,023

0,00%

5
6
6
6
7

5.1

(1)

5.2

(1)

6.1

8.1

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

61,740

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

TOTAL:

805

3.832,727

3.471,518

2.995,911

169

567,822

537,864

478,110

544

92

535,618

518,649

495,518

• Curs Inforeuro octombrie 2017: 4,6003 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (feDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• (1) Alocarea apelurilor POR 2014-2020 aferente SUERD este la nivelul celor 12 județe cuprinse în Strategia uniunii europene pentru Regiunea Dunării.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1, P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C şi P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 este la nivel național.

www.adrmuntenia.ro

70,477

0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a publicat Instrucţiunea nr. 63,
privind solicitarea documentelor
pentru precontractare
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» Banca europeană de Investiții (BeI)
va furniza un împrumut de 7,5 milioane de
euro companiei Greenfiber International
SA pentru a finanța un proiect în domeniul
reciclării și economiei circulare.

Această acțiune beneficiază de sprijinul fondului european pentru Investiții Strategice (feIS),
pilonul principal al Planului de Investiții pentru europa (așa-numitul Plan juncker). Proiectul va sprijini crearea unui număr de 280 de locuri de muncă
și va mări volumul de deșeuri colectate și procesate cu peste 50.000 de tone pe an.
Cu aceeași ocazie, fondul european de Investiții va semna trei noi acorduri în cadrul Inițiativei
pentru IMM-uri din România, cu BRD - Groupe Société Générale, InG și Libra Internet Bank. Se aș-

teaptă ca acestea să faciliteze accesul la finanțare pentru aproximativ 300 de IMM-uri și companii de tip start-up, interesate să își dezvolte afacerile.
Comisarul european Corina Crețu, responsabil
pentru politica regională, a declarat: „O economie
circulară reprezintă o mină de aur în termeni de
oportunități - pentru economia noastră, pentru
mediul înconjurător și pentru cetățenii noștri -,
deoarece creează noi locuri de muncă. Prin intermediul acestui proiect FEIS orientat spre viitor,
Planul de investiții lucrează în beneficiul românilor. Salut, de asemenea, cele trei noi acorduri din
cadrul Inițiativei pentru IMM-uri și mă bucur să
văd că acest program inovator din cadrul politicii
de coeziune are rezultate pe teren”.
Sursa: adevarul.ro

Fonduri europene pentru închiderea
a 50 de centre de plasament din România

Autoritățile române vor să încheie anul viitor contracte de finanțare pentru oferirea de servicii sociale în
comunitate copiilor care în momentul de față beneficiază de sprijin în 50 de centre de plasament, a declarat
președinta Autorității naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (AnPDCA), Gabriela Coman.
„S-a lansat un prim call pe Programul Operațional
Regional. Termenul de depunere a proiectelor este la
începutul lunii ianuarie. Pe acest call vor aplica autoritățile pentru 50 de instituții. Încercăm să identificăm
alte surse de finanțare ca să continuăm acest proces,
astfel încât să reușim să atingem ce ne-am propus în
strategie - închiderea centrelor clasice și mari până
în anul 2020. Măcar să fie contractată închiderea lor,
dacă nu va fi finalizată”, a afirmat Coman.
Pe lângă proiectele de închidere a celor 50 de
centre de plasament din România, autoritățile mai
pregătesc alte 20 de proiecte similare ce le vor înlocui
pe cele care vor fi refuzate la evaluare. toate proiectele, potrivit sursei, au la bază o metodologie unitară
de închidere a centrelor, astfel încât procesul de dezinstituționalizare să fie o soluție pentru fiecare copil
din aceste centre.
www.adrmuntenia.ro

„Este un proces construit împreună cu autoritățile județene. Sunt locuri în care procesul merge mai
ușor, locuri în care merge mai greu. Dar gândiți-vă
că acest proces va afecta niște resurse umane. Opinia
noastră este că evaluarea de personal pe care o facem acum nu e decât în ajutorul autorităților care
sunt angajatorii personalului din domeniu”, a mai
spus președinta AnPDCA.
Planul de prioritizare a instituțiilor care vor fi închise a fost întocmit în cadrul unui proiect prin care
s-au evaluat 168 de centre de plasament din România.
Procesul de dezinstituționalizare a copiilor dezavantajați a început, potrivit Gabrielei Coman, în
perioada 1999-2000, atunci când 300 de centre de plasament din România au fost închise în urma derulării
unor proiecte finanțate de Banca de Dezvoltare a
Consiliului europei, Banca europeană pentru Investiții
și de organizații neguvernamentale.
Președinta AnPDCA participă zilele acestea la
tulcea la reuniunea Corpului Profesional al Specialiștilor în Servicii Sociale (CPSSS) din cadrul Asociației
Municipiilor din România.

Sursa: jurnalul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Noi investiţii în România prin Planul Juncker
şi Iniţiativa pentru IMM-uri
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» În perioada 24 – 25 octombrie, la
București, are loc evenimentul DIFFERENT
CITY – SMART CITY, ce are ca scop
dezbaterea stadiului de dezvoltare
inteligentă al orașelor, proiectele viitoare
ale acestora, nevoile, dar și soluțiile
companiilor private.

Cu această ocazie se va analiza și discuta aplicat despre cum un oraș poate deveni mai inteligent, cum un oraș poate pune această forță tehnologică în slujba dezvoltării economiei, servirii
cetățenilor, satisfacției ridicate a turiștilor și, în general, a unei vieți mai bune, pentru că sunt soluții
care nu costă mult și aduc beneficii foarte mari.
evenimentul se bucură și de participarea internațională a specialiștilor în consultanță și strategii
de dezvoltare urbană. Speakeri din diverse țări în
care conceptul smart city nu mai reprezintă un lux,
ci o necesitate vin să ofere invitaților noi perspective asupra conceptului de oraș inteligent și secretele adaptării la o gândire inovativă, în care arhitecții proiectează viitorul în condițiile actuale de
rapidă și continuă dezvoltare.
În cadrul unor workshop-uri tematice se vor analiza strategii și soluții de dezvoltare pentru anumite sectoare administrative, specialiștii urmând
a prezenta aplicații și soluții inovatoare Smart City,

www.adrmuntenia.ro

precum și impactul acestora asupra mediului de
business, administrației, cetățenilor și turiștilor, se
vor discuta metode de implementare și modele de
afaceri.
Dezbaterea publică este necesară pentru a
aduce tehnologii de vârf care să lucreze pentru cetățeni și să evite alegerile greșite din necunoaștere
sau lipsă de informație relevantă.
Smart City, inițial, a început cu un concept premergător de „smart-grow”, menționat de multe
ori în contextul dezvoltării accelerate ale orașelor,
cum ar fi creșterea populației care a atras o creștere a consumului de energie, trafic, poluare, deșeuri, precum și infrastructură modernă. fiind numeroase, este clar ca acestea sunt din ce în ce mai greu
de gestionat într-un mod eficient. Implementarea
Smart City pentru administrație va fi urmată sau poate se suprapune cu cea de Smart Home și IoT Business pentru consumatori și firme. Aceste acțiuni
vor genera rețele vaste de senzori și dispozitive
conectate prin diferite tehnologii radio, implicând
probleme de interoperabilitate și congestie radio.
Smart City reprezintă un proiect care se bazează pe dezvoltarea de parteneriate cu asociații,
companii, institute de cercetare - dezvoltare, universități și, nu în ultimul rând, voluntari care vor
contribui împreună la construirea orașului modern
și la creșterea calității vieții cetățenilor.
Sursa: concordcom.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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DIFFERENT CITY – SMART CITY.
Dezbatere Naţională 2017 -2020
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De peste trei secole, Mănăstirea Sinaia străjuiește pitoreasca Vale a Prahovei, fiind situată în cadrul Masivului Bucegi, la poalele Muntelui furnica,
la altitudinea de 860 de metri, aproape de confluența râului Prahova cu pârâul Peleș, la 122 km nord
de București și la 49 km sud de Brașov.
Construcția mănăstirii datează încă din secolul
al XVII-lea, fiind ctitorită de Spătarul Mihail Cantacuzino, după ce acesta vizitase în pelerinaj locurile
sfinte, printre care Mănăstirea Sfânta ecaterina de
pe Muntele Sinai, denumire de la care s-a inspirat
pentru a numi și mănăstirea.
Mănăstirea s-a dovedit a fi casă numărului mare de sihaștri ce sălășluiau prin Munții Bucegi, pe lângă rolul său de cetate de pază și apărare. tocmai datorită numărului mare de călugări care urmau să fie
adăpostiți aici, s-a impus necesitatea construirii de
chilii suplimentare, precum și a unei biserici noi, care uimește prin frumusețea ei exterioară, fiind decorată ceva mai aparte.
Mănăstirea este compusă din Biserica Veche,
Paraclisul, Cavoul lui tache Ionescu, Chilii (incinta
mică), Biserica Mare, Chilii și Cancelaria Mănăstirii,
Clopotnița și Muzeul Mănăstirii (incinta nouă).
Accesul în Biserica Veche se face din Incinta
nouă, printr-un gang boltit de cca 6 metri, perpendicular pe Biserica nouă. Lăcașul de cult, ce poartă
hramul Maicii Domnului, a fost construit în stil brâncovenesc, de influență barocă, însă a fost distrus
parțial în timpul invaziilor turcești și austriece, necestitând refaceri.
Pridvorul este ca o mică bisericuță, care îi conferă acesteia un farmec aparte, pictura din pridvor
www.adrmuntenia.ro

fiind cea originală, realizată de Pârvu Mutu, supranumit Zugravul. Cupola este pictată cu scene din
viața Sfintei ecaterina (care ocrotește Mănăstirea
de pe Muntele Sinai), Sfântului Gheorghe și Sfântului Dumitru.
Biserica Veche are un portal sculptat în piatră,
ce îl reprezintă pe Moise cu tablele Legii, în partea
stângă a intrării (poate unde datorită faptului că
pe Muntele Sinai, Moise a primit cele zece porunci),
pe Aaron, fratele acestuia, cu toiagul înfrunzit, în
partea dreaptă, iar la mijlocul portalului regăsim
stema familiei Cantacuzino (vulturul bicefal).
Construit în aceeași perioadă cu Biserica Veche (1690-1695), Paraclisul are alături o capelă unde este Cavoul lui tache Ionescu, prim-ministru al
României în perioada Primului Război Mondial, îngropat aici după dorința sa, ținând cont că la Mănăstirea Sinaia se vindecase de holeră.
Biserica Mare sau Biserica nouă, construită mai
târziu, între 1842 și 1846, din piatră și cărămidă, așezată pe latura de răsărit a Bisericii Vechi, s-a refăcut între anii 1893 și 1903, urmare a numeroaselor
deteriorări, din ziduri groase, tot în spiritul stilului
brâncovenesc, la inițiativa regelui Carol I. o piesă
valoaroasă se regăsește în biserică, respectiv un
epitaf în fir de aur și mătase. Şi cum suntem într-o
biserică regală, având în vedere faptul că stațiunea
era o reședință pentru regii României, iar Mănăstirea chiar locuință pe timpul construirii Castelului
Peleș, în naos se mai găsesc câteva piese valoroase, precum scaunele familiei regale, cu blazoanele
acesteia.
Sursa: povestidecalatorie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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supranumită Catedrala Carpaţilor
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Argeş

Pod inaugurat la Vultureşti
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» Vineri, 20 octombrie, s-a inaugurat
noul pod peste râul Argeșel, din comuna
Vulturești. este vorba de podul de pe
Dj 739 Bârzești – negrești – Zgripțești –
Beleți, peste râul Argeșel, în comuna
Vulturești.

Investiția, finanțată de la bugetul de stat prin
Programul național de Dezvoltare Locală, cu 3.373.164
de lei și de la bugetul Consiliului județean Argeș cu
suma de 185.967 de lei, se află pe traseul Dj 739,
la km 0+145.
„Este un pod pe care îl inaugurăm în mai puțin
de un an. Podul face legătura dintre comuna Vulturești, sat Bârzești, și comuna Beleți - Negrești.
Este util nu numai localității Vulturești, ci deservește direct și locuitorii din comunele Davidești,
Beleți - Negrești și Hârtiești. Vorbim de peste
10.000 de locuitori. De asemenea, asigură accesul
la 4 școli, 2 cămine culturale și 5 biserici.”, a spus
președintele Cj Argeș, Dan Manu, la eveniment.
Podul nou are trei deschideri de 21 m și o lungime totală de 72,2 m, lățimea părții carosabile fiind de 7 m, cu două trotuare de câte 1 m lățime
fiecare.

Sursa: arges-stiri.ro

Călăraşi

Concursul interjudeţean
cu participare internaţională
„Ion Barbu – Dan Barbilian”

În perioada 27 – 29 octombrie, Inspectoratul
Şcolar Călărași organizează a XXII–a ediție a Concursului interjudețean cu participare internațională „Ion Barbu – Dan Barbilian”. Concursul de matematică pentru elevii din clasele V-VIII se va desfășura sâmbătă, 28 octombrie, la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Călărași. Au fost invitate să participe loturi reprezentative din 20 de
județe din România, Bulgaria și Republica Moldova. festivitatea de premiere va avea loc duminică,
29 octombrie, începând cu ora 10:00, la sala „Barbu Ştirbei”.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Staţii de încărcare vehicule electrice,
la Târgovişte

» Administrația fondului de Mediu
(AfM) a declarat eligibil proiectul
Primăriei târgoviște privind construirea a
patru stații de încărcare a vehiculelor
electrice. În total, la nivel național au fost
aprobate 11 astfel de obiective, iar
târgoviște este singura unitate
administrativ-teritorială din România
care a obținut această finanțare,
documentațiile celorlalte municipii din
țară fiind respinse din diferite motive.

Potrivit primarului Cristian Daniel Stan, contractul cu AfM urmează să fie semnat în scurt timp,
după care se va demara procedura de licitație. Cele patru stații de încărcare a vehiculelor electrice se
vor construi în următoarele locații: parcarea de lângă BRD (Biblioteca județeană), parcarea de lângă
Piața Bărăției (Doi Brazi), lângă stadion (strada justiției) și în apropierea Complexului turistic de natație.
Administrația locală, conform declarațiilor edilului Cristian Daniel Stan, lucrează în prezent la documentația ce vizează modernizarea rețelei de
transport public local, proiect în valoare de 20 de
milioane de euro, ce urmează să fie implementat
www.adrmuntenia.ro

cu fonduri europene nerambursabile prin PoR. Astfel, transportul public în municipiul târgoviște va
fi schimbat în întregime. Într-un cuvânt, târgoviștea se va apropia foarte mult de ceea ce înseamnă
conceptul „smart city”.
„Întregul transport public din municipiu va fi
electric, ecologic, nepoluant. Prin acest proiect de
20 de milioane de euro vom achiziționa autobuze
electrice și vom construi infrastructura specifică.
Schimbarea va fi majoră. Va fi nevoie ca și operatorii de transport din județ să se adapteze la ceea
ce se va întâmpla în municipiul Târgoviște, pentru
că infrastructura creată nu va putea fi utilizată
timp de 5 ani de alți operatori. Şi atunci, cu stațiile de capăt pe care le vom avea și depoul, vrem
să creăm un sistem integrat de ticketing, astfel
încât călătorul să nu plătească două bilete, ci unul
singur, iar decontarea să se facă între Primăria Târgoviște și operatorii respectivi. Se va ști în orice
moment câți călători sunt în autobuz, se va ști în
orice moment unde sunt autobuzele, dacă există
întârzieri. Va fi un sistem de management care ne
va permite să optimizăm transportul public local
din toate punctele de vedere”, a declarat primarul
Cristian Daniel Stan.
Sursa: incomod-media.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Giurgiu

Festivalul Internaţional
al Teatrelor Dunărene – FITeD-2017

surd: descoperirea urmelor unui Homo Sapiens mai
vechi decât orice altă dovadă de până acum se încearcă a fi însușită de mai multe țări ce intră în
conflict.
De asemenea, cu această ocazie, teatrul „Maria Filotti” din Brăila a prezentat un one woman
show, cu o serie de personaje din marea dramaturgie, precum Cehov, Ibsen, Caragiale, denumit „Viața nu întreabă niciodată nimic”, cu Wanessa Radu.
Vineri a fost pus în scenă spectacolul „Hotek
Mimoza”, prezentat de teatrul „Jean Bart” din tulcea, iar sâmbătă a avut loc spectacolul „Extravaganza”, prezentat de fingers theater (tbilisi, Georgia).
festivalul Internațional al teatrelor Dunărene
s-a încheiat duminică, 22 octombrie, cu spectacolele „Pat pentru trei”, prezentat de teatrul Dramatic „Sava Ognianov” (Ruse, Bulgaria) și, în premieră, „Zeul Măcelului”, de Yasmina Reza.
Sursa: teatrultudorvianu.ro

Festivalul – concurs
de tradiţie culinară ialomiţeană „La Casa Tudorii”
Ialomiţa

festivalul – concurs de tradiție culinară ialomițeană „La Casa Tudorii”, care a avut loc duminică,
15 octombrie, în Baza de cercetare și expunere
muzeală orașul de floci, din Giurgeni, a reunit, ca
în fiecare an, zeci de concurenți și sute de participanți, dornici să vadă ce preparate pun la dispoziție concurenții, rețetele lor speciale, dar mai ales
să guste din ele.
Şi festivalul de anul acesta, aflat la cea de-a
VII-a ediție, a fost unul special, mai ales că, pe
lângă concurenți, au existat și comercianți, care
au mulțumit pe toți cu produsele și preparatele culinare puse la vânzare.
Concurenții s-au prezentat cu sute de rețete,
începând de la preparate conservate (murături, zacuscă, dulcețuri, gemuri, compoturi), brânzeturi și
până la mâncăruri calde (fasole cu ciolan, sarmale,
tochitură, tocăniță, cu mămăligă – unele făcute din
mei), fripturi, afumături, pește și prăjituri, zeci de
www.adrmuntenia.ro

rețete de prăjituri, plăcinte și gogoși. nu au lipsit
însă țuica, palinca, vinul, care au încălzit atmosfera.
Pe parcursul zilei, în timp ce se pregăteau
mâncărurile tradiționale și se vizitau standurile cu
mâncărurile deja preparate, au fost susținute
spectacole de către interpreți, ansambluri și grupuri folclorice din județ, au putut fi vizitate și vizionate expoziții, dar și baza arheologică.
Sursa: obiectiv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 18 octombrie a început festivalul
Internațional al teatrelor Dunărene – fIteD-2017!
Astfel, miercuri, în prima zi a festivalului, a avut
loc spectacolul studenților de la Academia de arte
din ulm, Germania, care au interpretat o adaptare
cu multă mișcare scenică și puține cuvinte după
cunoscutul roman al lui Wiliam Golding – „Împăratul muștelor”. Spectacolul este un eseu teatral în
premieră ce urmează a fi dezvoltat în cadrul Academiei. totodată, la Sala mare a teatrului din Giurgiu a avut loc ceremonia de deschidere a festivalului, urmată de premiera teatrului „Tudor Vianu” „Îndrăgostiții de la nouă seara”, în regia lui Mircea
Crețu.
În cadrul acestui eveniment, pe scenă a fost jucat spectacolul „Jami Distrikt” – o coproducție sârbo-ungaro-muntenegreană, un muzical cu tineri (3
personaje și doi muzicieni), dar adresat tuturor vârstelor: o istorie despre o situație imaginară, în care
teorii absurde și orgolii absurde duc la un război ab-
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Prahova

Biserica „Sfânta Treime” din Măgureni
va fi restaurată cu fonduri europene

„Biserica a fost afectată de cutremurele din
secolul al XIX-lea. Turnul de la clopotniță s-a prăbușit. Tot atunci a fost distrusă catapeteasma din
lemn, iar la cutremurul din 1836 sunt distruse bolțile și părțile superioare ale bisericii. Biserica este
refăcută la acea dată, iar ultimele intervenții au
loc pe la 1920”, a explicat Călin Hoinărescu, cel care a lucrat la proiectul privind includerea bisericii
pe lista monumentelor care vor fi reabilitate cu
fonduri de la uniunea europeană.
La interior au fost propuse lucrări de restaurare la nivelul picturii murale, a iconostasului, a
zidăriei, dar și realizarea încălzirii prin pardoseală,
care să ofere mărirea gradului de confort termic
interior.
Sursa: observatorulph.ro

Fonduri nerambursabile
pentru comunităţile din Ciolăneşti,
Tătărăştii de Sus şi Tătărăştii de Jos

Teleorman

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Microregiunea Lunca Argeșului Mozăceni” cuprinde zece localități din zona de sud-est a județului Ageș și trei comune din partea de nord a județului teleorman, respectiv Ciolănești,tătărăștii de Sus și tătărăștii de jos.
unitățile administrativ-teritoriale și potențialii beneficiari de fonduri nerambursabile din mediul privat
din cele 13 localități pot depune proiecte de dezvoltare în vederea finanțării până în data de 8 noiembrie,
respectiv până în data de 7 decembrie a.c..
Inițial, proiectele în cadrul Apelului de selecție
de proiecte în cadrul Măsurii 5/6B trebuiau depuse în
intervalul 7 septembrie - 10 octombrie 2017. Conform
anunțului făcut de conducerea Asociației „Microregiunea Lunca Argeșului Mozăceni”, la solicitările înregistrate la asociație din localitățile componente termenul a fost prelungit cu 30 de zile calendaristice,
respectiv până în data de 8 noiembrie 2017. Proiectele pe Măsura 5/6B „Dezvoltarea localităților rurale” se depun la sediul asociației din comuna Mozăceni.
Se pot depune proiecte pentru realizarea unor obiecwww.adrmuntenia.ro

tive de investiții, precum și proiecte de realizare a
unor prestări de servicii în folosul comunităților locale. fondurile totale disponibile pentru această măsură
de finanțare sunt de 682.247 de euro.
În cadrul apelului selecției de proiecte pe Măsura
6/B6 „Investiții în infrastructura socială”, potențialii
beneficiari pot depune cererile de finanțare și documentațiile cuprinse în Ghidul solicitantului în intervalul 7.09 – 1.12.2017, la sediul Asociației, fondurile
disponibile pentru acest apel de selecție de proiecte
însumând de 886.578,52 euro.

Sursa: ziarulmara.ro
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La 29 de kilometri de Ploiești, în localitatea
Măgureni, călătorul va avea posibilitatea să cunoască o parte din trecutul zbuciumat al județului
Prahova. Cu fonduri europene, Biserica „Sfânta
Treime” din Măgureni, pictată de celebrul Pârvu
Mutu, va fi reabilitată.
Investiția necesară pentru reabilitare se cifrează la peste 1,8 milioane de euro și va include
întregul ansamblu, care datează de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Biserica cu hramul „Sf. Treime”
din satul Măgureni este monument istoric înscris în
Inventarul Monumentelor Istorice din anul 1955 în
Lista Monumentelor Istorice.
Povestea Bisericii „Sfânta Treime”, spun istoricii, datează de pe vremea lui Drăghici, fiul cel
mare al postelnicului Constantin Cantacuzino.

20

Info Regional Sud Muntenia

21

Buletin Informativ nr. 345 / 16 - 22 octombrie 2017
Radio Voces Campi / 20 octombrie 2017

Radio Voces Campi / 17 octombrie 2017

Adevărul / 18 octombrie 2017
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării
Programului operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
ReGIo Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
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
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 23 octombrie 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

