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La începutul lunii august directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, Dr ing.
Liviu Mușat, conducerea Consiliului
județean Dâmbovița, dar și alți reprezentanți din cadrul instituțiilor
amintite – specialiști în accesarea,
derularea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană, au
purtat discuții cu o delegație a Comisiilor Regionale Sectoriale din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii
Moldova, aflată în județul Dâmbovița în cadrul unei vizite de studiu în
domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare (AAC) și
Managementului Deșeurilor Solide (MDS), ce a avut loc
în perioada 30 iulie – 3 august, în Regiunea Sud Muntenia.
Vizita reprezentanților autorităților publice locale din Republica Moldova, a specialiștilor Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud și a colaboratorilor
proiectului GIZ - Modernizarea Serviciilor Publice Locale în regiunea Sud Muntenia a avut rol de informare, astfel că, în data de 31 iulie 2018, la sediul ADR
Sud Muntenia, s-a desfășurat o ședință în care oaspeții au aflat detalii despre proiectele care au vizat
dezvoltarea regiunii Sud Muntenia și, implicit, a județului Dâmbovița.
În cadrul întâlnirii din 2 august de la sediul Consiliului județean Dâmbovița oficialii din Republica Moldova au putut afla detalii despre obiectivele de investiții pe care Consiliul județean Dâmbovița le-a realizat
sau le are în derulare pe diferite programe și axe.
Aspecte importante privind problematica obținerii și gestionării fondurilor externe nerambursabile au fost aduse în atenție de directorul ADR Sud
Muntenia, Dr ing. Liviu Mușat, care a amintit despre
experiența și preocuparea pe care Consiliul județean Dâmbovița le are față de proiectele care vizează atragerea fondurilor externe nerambursabile, oferind drept exemplu de bune practici proiectele care au vizat reabilitarea și modernizarea Palatului de
la Potlogi, Peșterii Ialomița, Spitalului județean de
urgență târgoviște, dar și a infrastructurii rutiere
www.adrmuntenia.ro

sau educaționale din județ.
Precizări privind importanța gestionării proiectelor cu finanțare externă a adus și Marin Antonescu, administratorul ADI Salubritate Dâmbovița,
care a prezentat proiectul „Reabilitarea colectării
transportului, tratării și depozitării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”.
În ceea ce privește relația dintre județul Dâmbovița și Republica Moldova, secretarul județului, Ivan
Vasile Ivanoff, a punctat dimensiunea culturală, educațională și socială care vizează colaborarea dintre părți.
În cadrul vizitei de studiu, în județul Dâmbovița, delegația a purtat discuții și cu reprezentanții
Primăriei Municipiului târgoviște și a efectuat vizite la unele dintre obiectivele de investiții finalizate prin intermediul proiectelor europene.
Sursa: Consiliul Judeţean Dâmboviţa

http://regio.adrmuntenia.ro
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Reprezentanţi ai Comisiilor Regionale Sectoriale
din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova
au vizitat judeţul Dâmboviţa
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» joi, 2 august 2018, au fost publicate
rezultatele concursului de idei de afaceri
organizat în cadrul proiectului „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”.

Pentru finalizarea cursurilor de formare antreprenorială, cursanții au depus proiectele cu ideile
de afaceri. joi, 2 august, Asociația Patronatul tinerilor Întreprinzători din România a afișat rezultatele pentru câștigătorii concursului de idei de afaceri pentru primele cinci grupe din Călărași, Argeș
(2 grupe), teleorman, Dâmbovița. Primele trei persoane din fiecare grupă care au obținut punctajul cel
mai mare au primit un premiu în bani de 500 de lei.
Lista cu câștigătorii concursului, precum și detalii privind procesul de evaluare și punctajele obținute au fost afișate pe site-ul PtIR și poate fi consultată accesând http://www.ptir.ro/2018/08/rezultatele-concursului-de-idei-de-afaceri-startpentru-afacerea-ta-regiunea-sud-muntenia/.
Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea
Sud Muntenia” este implementat de Asociația Patronatul tinerilor Întreprinzători din România, în ca-

litate de beneficiar, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener.
Proiectul a demarat în data de 3 ianuarie
2018, are o perioadă de implementare de 36 luni,
bugetul total este de 11.150.504,77 lei, fiind finanțat prin Programul operațional Capital uman
2014-2020, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, obiectiv specific 3.7 - Creșterea ocupării
prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, „România Start-Up Plus”.

Sediul ADR Sud Muntenia din Călărași

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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„Start pentru afacerea ta!” - s-au afişat
câştigătorii concursului de idei de afaceri!
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» Guvernul a adoptat joi, 2 august,
o ordonanță pentru modificarea
și completarea ordonanței de urgență
nr. 40/2015 privind gestionarea financiară
a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2014-2020.

Actul normativ are în vedere două măsuri:
1. una este în beneficiul întreprinderilor mici și
mijlocii (IMM), în sensul că li se oferă cât mai multor
IMM–uri oportunitatea finanțării proiectelor din fonduri europene, pentru a sprijini dezvoltarea acestui
sector și competitivitatea.
Practic, se va asigura cadrul legal semnării de
contracte de finanțare în limita a 200% din alocare
pentru Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, din cadrul Programului operațional Regional, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
2. Cea de-a doua măsură vine în sprijinul autorităților administrației publice locale în calitate de
beneficiari ai proiectelor finanțate din fonduri eu-

S-a publicat
Ghidul specific
Priorităţii de Investiţii
8.1.3.A - Persoane
vârstnice, apelul 2

Autoritatea de Management pentru
Programul operațional Regional (PoR) a
publicat în data de 31 iulie 2018 Ghidul specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului P.o.R./8/8.1/8.3/A/2
- Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.
Acesta poate fi descărcat de pe site-ul
dedicat implementării Programului operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănătate și socială, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
sau de pe www.inforegio.ro.
www.adrmuntenia.ro

ropene, pentru situațiile în care operatorul final este altul decât beneficiarul.
Concret, se reglementează și pentru aceste situații modul de cuprindere a taxei pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de autoritățile administrației publice locale, astfel încât sumele respective vor putea fi incluse în bugetele ordonatorilor principali de
credite cu rol de autoritate de management.
Măsura se aplică proiectelor finanțate prin Programul operațional Regional 2014-2020, Axele Prioritare 3, 4 și 7 (scăderea emisiilor de carbon, dezvoltarea urbană durabilă și diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului), dar și proiectelor finanțate prin Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deșeurilor, modernizării sistemelor de termoficare și
transporturilor pe care autoritățile administrației locale le implementează pentru operatorii regionali de
apă, respectiv, pentru regiile autonome aeroportuare,
cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.

Sursa: mdrap.ro

A fost prelungit termenul de
depunere a proiectelor privind
drumurile judeţene în cadrul
apelului 4 pentru regiunile Vest şi
Sud Muntenia!

Autoritatea de Management a Programului operațional Regional a publicat joi, 2 august, ordinul nr. 5419 privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor în
cadrul Apelului PoR 2018/6/6.1/4 Vest și Sud Muntenia,
apel lansat în cadrul Axei prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea
de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
ordinul nr. 5419/01.08.2018 este publicat pe website-ul
Agenției, destinat implementării PoR în Sud Muntenia https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 6,
link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-6/static/1201, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Măsuri noi pentru îmbunătăţirea
absorbţiei fondurilor europene
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INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 7 august 2018
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» Agenția națională de Cadastru și
Publicitate Imobiliară (AnCPI), instituție
aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice,
a înregistrat, prin Programul național
de cadastru și carte funciară 2015-2023
(PnCCf), aproximativ 890.000 de imobile.

Dintre acestea, aproximativ 230.000 au fost înregistrate de la începutul acestui an, alte 386.298, în
anul 2017, 192.606, în anul 2016, iar între anii 20052015, au fost înregistrate 78.272 de imobile. Programul național se derulează în toate județele țării, cărțile funciare fiind eliberate gratuit pentru cetățeni.
Programul național de cadastru și carte funciară, gestionat de AnCPI, are ca scop înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților imobiliare din România într-un registru unic și se derulează la nivelul întregii localități sau la nivel de sector cadastral, prin
lucrări contractate de către AnCPI/primării.
Suma totală alocată de AnCPI, în 2018, pentru
înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, este de peste 400 de milioane de lei. Astfel, în 2018, fiecare unitate administrativ-teritorială (uAt) poate primi 155.000 de
lei pentru înregistrarea gratuită a proprietăților în
sistemul integrat de cadastru și carte funciară, față de 150.000 de lei în 2017 și 135.000 de lei în 2016.
Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes național și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
Ca urmare a acestui demers, 1.835 de primării au
încheiat contracte de prestări servicii cu persoane
juridice sau fizice autorizate să execute lucrări de
cadastru general, pentru un număr estimat de peste 2.146.000 de imobile.
În ceea ce privește stadiul implementării PnCCf,
în prezent, dintre cele 3.181 de uAt- uri din România, 54 de comune din 19 județe sunt cadastrate în
proporție de sută la sută. De asemenea, au fost finalizate lucrări în 2.406 sectoare cadastrale, cu o suwww.adrmuntenia.ro

prafață de peste 237.924 de ha.
totodată, sunt în desfășurare lucrări de cadastru
general la nivelul întregii localități, în 182 de uAt-uri,
precum și în 25.481 de sectoare cadastrale, cu o suprafață estimată de peste 3.600.000 de ha.
obiectivul PnCCf este înregistrarea gratuită a
tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și
carte funciară, gestionat de AnCPI. Programul național este finanțat din veniturile proprii ale AnCPI peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe nerambursabile, obținute prin Programul operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o
altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al primăriilor.

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

ANCPI: 890.000 de imobile înregistrate
prin Programul naţional de cadastru
şi carte funciară 2015-2023
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» ediția de vară a revistei Panorama
privește spre viitor și analizează bugetul
propus de Comisia europeană pentru
perioada de finanțare 2021-2027.

Pe lângă un articol introductiv, care prezintă în
ansamblu propunerile și modul în care se așteaptă
ca acestea să reformeze politica de coeziune, este
prezentat un interviu în exclusivitate cu comisarul
european pentru politică regională, Corina Crețu,
care descrie în linii mari principalele evoluții și rațiunea de la baza acestora. De asemenea, sunt prezentate reacții inițiale ale diferitor părți interesate din întreaga europă.
În prim-plan se află de această dată Irlanda,
care sărbătorește în prezent 45 de ani de apartenență la ue. Într-un interviu cu ministrul cheltuielilor publice, Paschal Donohoe, și printr-o selecție de proiecte, este evidențiată contribuția finanțării feDR la creșterea caracterului inovator și competitiv al Irlandei.
Sunt prezentați, de asemenea, cei 21 de finaliști ai ediției din acest an a Premiilor Regiostars și
sunt discutate, în avanpremieră, temele și detaliile ediției viitoare a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, care va avea loc la Bruxelles la începutul lunii octombrie 2018.
este explorată o varietate de proiecte privind
patrimoniul cultural susținute de feDR, pentru a
sărbători Anul european al Patrimoniului Cultural,
iar rubrica „Surprinse de cameră” evidențiază exemple de inovare din Polonia.
Revista include un reportaj asupra recentei conferințe privind buna guvernare și trece în revistă varietatea de inițiative care contribuie la consolidarea
capacității administrative în întreaga ue.
nu în ultimul rând sunt urmărite aventurile tinerelor vedete europene ale rețelelor sociale care
traversează continentul ca parte a proiectului „Excursie cu mașina”. Rubrica destinată proiectelor
vizitează Italia, franța și Bulgaria.
Revista este dispobibilă pentru descărcare vizitând link-ul http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag65/ma
g65_ro.pdf.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: ec.europa.eu

http://regio.adrmuntenia.ro
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Revista Panorama nr. 65: Politica de coeziune,
în plin avânt spre un viitor mai inteligent
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» Agenția pentru finanțarea Investițiilor
Rurale anunță deschiderea sesiunii de primire
a proiectelor pentru participarea pentru
prima dată la schemele de calitate europene,
începând din data de 2 august 2018.

finanțarea proiectelor se asigură prin Submăsura 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima
dată la scheme de calitate” a Programului național
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 și se acordă fermierilor și grupurilor de fermieri legal constituite care
participă pentru prima dată la o schemă de calitate a uniunii europene – Denumire de origine Protejată (DoP), Indicație Geografică Protejată (IGP), Specialitate tradițională Garantată (StG), Mențiunea
de calitate facultativă „produs montan” și Produse
ecologice. De asemenea, sunt finanțate și proiectele prin care se asigură participarea pentru prima dată la schemele de calitate pentru băuturi alcoolice –
Denumire de origine controlată (DoC), pentru vinuri
de calitate, Indicatie Geografică (IG), pentru vinuri de
calitate și Băuturi spirtoase cu Indicație Geografică.
„Această linie de finanțare este foarte așteptată de către asociațiile și organizațiile fermierilor,
pentru că oferă un sprijin consistent care va contribui la introducerea pe piață a unor produse agricole și alimentare care depășesc semnificativ standardele comerciale ale produselor de larg consum. De
asemenea, prin finanțarea acordată pentru aderarea la o schemă de calitate eligibilă se va asigura și o
mai mare recunoaștere a calității produselor locale”,
a precizat Directorul general al AfIR, Adrian Chesnoiu.
fondurile totale disponibile pentru sesiunea din
acest an prin submăsura 3.1 sunt în valoare de 6.108.739
milioane de euro, iar intervalul de primire a cererilor de finanțare este cuprins între 2 august 2018, ora
9:00 și 31 decembrie 2018, ora 16:00.
Întocmirea cererilor de finanțare se realizează conform Ghidului solicitantului și a anexelor aferente
acestuia, disponibile gratuit pe pagina de internet a
AfIR – www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR”,
iar depunerea documentației se realizează on-line,
pe pagina oficială de internet a Agenției.
Depunerea cererilor de finanțare se poate opri
înainte de termenul limită (31 decembrie 2018, ora
www.adrmuntenia.ro

16:00), dacă valoarea publică totală a proiectelor
depuse (care au un punctaj estimat mai mare sau
egal cu pragul de calitate) atinge plafonul de 200%
din alocarea sesiunii. În primele 5 zile calendaristice ale etapelor de depunere nu se aplică această
prevedere și sesiunea rămâne deschisă chiar dacă
suma alocată a fost epuizată.
Sprijinul public se acordă sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea pentru prima dată la o schemă de calitate si este în valoare de maxim 3.000 de
euro pentru exploatație.
Pentru această submăsură pragul minim este de
10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect
nu poate beneficia de finanțare nerambursabilă.
Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile fixe suportate de fermieri/grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora într-o schemă de calitate și cuprind:
• costurile aferente aderării la o schemă de calitate eligibilă, conform verificării documentației
de autoritatea competentă și organismul de certificare respectiv, tarifele percepute de organismele
de certificare în cadrul procesului de certificare
pentru inițierea certificării, controlul solicitantului, cheltuielile aferente testării în urma căreia se
certifică conformitatea cu specificațiile de calitate, evaluarea dosarului solicitantului;
• contribuția anuală de participare la schema
de calitate către organismul de control/certificare;
• cheltuielile aferente controalelor necesare
pentru verificarea respectării specificațiilor schemei pentru verificarea specificațiilor de îndeplinire a conformității anuale.
Dintre cheltuielile neeligibile, amintim câteva
tipuri: cheltuielile suplimentare de testare a rezultatelor ca urmare a încercărilor nereușite sau a
retestării în urma constatării neregulilor de către
organismul de control, costurile și analizele efectuate pentru activitățile de autocontrol, costurile
inspecțiilor și/sau analizelor efectuate în urma
constatării neregulilor de către organismul de control etc.
Sursa: infomuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri nerambursabile pentru prima participare
la schemele de calitate

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 380 / 1 - 5 august 2018

Antreprenorii români cu idei inovatoare în zona de Smart City se pot înscrie la acceleratorul de
start-up-uri techstars Dubai 2019, ce oferă fonduri
de până la 120.000 de dolari pe echipă.
Potrivit organizatorilor, fondatorii de start-up-uri
din întreaga lume pot aplica on-line în procesul de
selecție pentru ediția 2019 a Techstars Dubai, accesând link-ul https://www.techstars.com/programs/dubai-program/. Acceleratorul caută, în special, fondatori care dezvoltă tehnologii de ultima generație
pentru viitoarele orașe inteligente și folosesc aplicații cum ar fi: Internet of things (Iot), Inteligența artificială, Realitate virtuală sau realitate augmentată,

Big data, Machine vision, Blockchain, fizică cuantică.
Antreprenorii și start-up-urile care vor fi selectate vor începe programul de accelerare în 20 ianuarie 2019, iar în 18 aprilie își vor putea prezenta
ideile investitorilor în demo day.
Acceleratorul de afaceri Techstars Dubai, ajuns
la a doua ediție, oferă finanțări de maximum 120.000 de
dolari pe echipa și reține părți sociale de 6-10% din
start-up-urile susținute. Anul trecut, a fost admis la
Techstars Dubai și un start-up românesc: The Pole Society, care a creat o platformă prin care firmele își pot
afișa reclamele din birou direct pe panourile stradale.

» Săptămâna trecută, Compania
națională de Investiții (CnI), instituție aflată
sub autoritatea Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice (MDRAP),
a recepționat cinci așezăminte culturale, în
cadrul Programului național de Construcții
de Interes Public sau Social (PnCIPS).

și de protecție la incendiu), precum și asigurarea
utilităților, dotărilor și echipamentelor necesare.
oportunitatea investițiilor este evidentă, dat
fiind faptul că, în urma lucrărilor de reabilitare,
modernizare și dotare a construcțiilor existente,
calitatea activității socio-culturale a comunelor va
fi îmbunătățită considerabil, implicând deopotrivă
posibilitatea creării de noi locuri de muncă.
Valoarea totală a contractelor aferente celor
cinci obiective a fost de peste 4.700.000 de lei cu
tVA. finanțarea s-a asigurat, în condițiile legii, de
către MDRAP prin CnI S.A. în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, respectiv pentru
Programul național de Construcții de Interes Public
sau Social.
Prin Programul național de Construcții de Interes Public sau Social, se pot realiza obiective de
investiții în cadrul a 10 subprograme, așa cum sunt
acestea definite de oG 25/2001 cu modificările și
completările ulterioare. De asemenea, în cadrul
Programului de Construcții de Interes Public sau
Social se pot finanța și alte obiective de interes
public sau social în domeniul construcțiilor mai exact orice tip de construcții care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale ale comunităților locale, inclusiv la nivel național.

Sursa: finantare.ro

Cinci aşezăminte culturale
predate de MDRAP către beneficiari

Promovarea celor 5 obiective de investiții a
fost făcută astfel încât să fie asigurată funcționalitatea și respectarea normelor și standardelor în vigoare, cu scopul de a contribui la susținerea activităților culturale tradiționale de la nivelul satelor
românești. Cele 5 obiective sunt situate în: satul
totoi (comuna Sîntimbru, jud. Alba), satul jegălia
(jud. Călărași), satul jiana Mare (jud. Mehedinți),
satul Chendrea (comuna Bălan, jud. Sălaj) și satul
Gâlgău Almașului (comuna Bălan, județul Sălaj).
Lucrările de reabilitare și modernizare au presupus, în general, realizarea unor lucrări de consolidare, refacerea sau înlocuirea elementelor structurale degradate, intervenții la nivelul finisajelor
interioare și exterioare, reamenajarea trotuarelor
perimetrale clădirilor.
Proiectele au prevăzut deopotrivă intervenții
la nivelul instalațiilor (electrice, termice, sanitare
www.adrmuntenia.ro

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri de până la 120.000 dolari
pentru start-up-uri
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» În comuna Golești, la câțiva kilometri
de municipiul Pitești, pe vechiul drum
voievodal de „primblare“ din capitalele
târgoviște și București către Argeș, Vâlcea
sau Craiova, boierul Stroe Leurdeanul
construia, în anul 1640, un conac și o
biserică pentru familia sa. Ansamblul
fortificat avea să devină leagăn al uneia
dintre cele mai importante familii din țara
Românească: boierii Golești, de unde și
toponimul așezării. Muzeul Golești este
organizat pe 14 ha, dintre care pe 4 ha se
întinde complexul muzeal memorial al
familiei Golescu, iar pe 10 ha este reprodus chiar caimacam de scaun în 1663 și 1664, în lipsa lui
Grigore Ghica. „Una din cele mai de seamă figuri
un sat românesc din secolul al XIX-lea.
Muzeul Golești a fost înființat în anul 1939 prin
Decretul Regal 256 din 7 iunie al regelui Carol al II-lea.
Inițial s-a numit Muzeul „Dinicu Golescu“, în onoarea acestui mare cărturar care a fost Constantin
Radovici din Golești, pe care istoria îl consemnează
cu numele de Dinicu Golescu. Suveranul îi expropriază pe urmașii boierilor Golești cu 1 milion de lei, o
sumă considerabilă, în condițiile în care conacul și
dependințele erau lăsate în ruină, nemaiputând fi
îngrijite. A urmat o restaurare importantă a conacului, în perioada 1940-1944/5. Rădăcinile familiei
Golescu coboară în istoria țării Românești până în
secolul al XV-lea, primul menționat în documente
fiind Baldovin pârcălabul, pe la 1495. un document
de la Mănăstirea Vieroși din jud. Argeș, ctitorie a
banului Ivașcu Golescu din 1573, îi numește pe boierii Golești urmași ai Craioveștilor, descendență
prin care se înrudesc cu domnitorii Basarabi.
Conacul a fost construit în anul 1640 de către
marele boier Stroe Leurdeanul și soția lui, Vișa Golescu. Istoricul nicolae Stoicescu notează că a fost
căsătorit cu o necunoscută, apoi cu Vișa din Golești
(fiică de mare postelnic și nepoată de soră a lui Preda Brâncoveanu) și în cele din urmă cu elina din
Brâncoveni, rudă cu Matei Basarab. La 15 iunie 1625
îl regăsim cu titlul de postelnic, primește dregătorii importante în timpul lui Matei Basarab și devine
www.adrmuntenia.ro

ale vieții politice din deceniile V-VIII ale sec. XVII
și un mare dușman al fam. Cantacuzino“ îl descrie
nicolae Stoicescu, referindu-se la implicarea acestuia în uciderea postelnicului Constantin Cantacuzino de către Grigore Ghica. A fost judecat și condamnat la moarte pentru uneltirea sa, apoi iertat
și călugărit forțat cu numele de Silvestru monahul.

Un sat al marelui logofăt, numit Goleşti

Diaconul Paul de Alep, fiul Patriarhului Macarie
al III-lea Zaâim al Antiohiei și însoțitor al acestuia în
periplul prin țările Române, a notat în jurnalul său
câteva impresii despre popasul făcut la curtea boierului Stroe Leurdeanul în perioada când acesta din
urmă îndeplinea dregătoria de mare logofăt (16551658): „Am pornit din Târgoviște luni 12 ianuarie (1657),
ajungând spre seară într-un sat al marelui logofăt,
numit Golești. Aici se află o biserică cu hramul Sfânta Treime, minunată, falnică și trainică, cu o clopotniță zdravănă deasupra. Palatul lui este mare de tot,
cu multe băi. Am dormit aici, după un ospăț împărătesc“. Istoricul Radu Crețeanu, amintind de restaurarea din anii 70 ai secolului al XIX-lea a Mănăstirii Strehaia, ctitoria domnitorului Matei Basarab, observă
că a fost scoasă la lumină „o pictură de mare valoare artistică, asemănătoare cu aceea a bisericilor contemporane din Golești și a Mănăstirii Dintr-un Lemn“.
(continuare în pagina 10)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Muzeul de la Goleşti,
o citadelă plină de istorie
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Singura construcţie laică fortificată din Țara
Românească

Dr. Claudiu tița nicolescu, muzeograf la Muzeul
Viticulturii și Pomiculturii Golești, a oferit o serie
de informații prețioase despre istoria acestui ansamblu: „Conacul Golești este singura construcție
laică fortificată din Ţara Românească. Dependența de Imperiul Otoman nu permitea fortificarea
construcțiilor civile. În incintă se mai află baia turcească, o construcție de sec. XVIII. În prezent funcționează în incintă și o secție de etnografie în care
se găsesc ustensile speciale de viticultură și pomicultură, dar și o secție de istorie dedicată familiei Golescu din perioada medievală până în perioada mowww.adrmuntenia.ro

INFO TURISM SUD MUNTENIA

(continuare în pagina 11)
Ctitorită de același boier Stroe Leurdeanul, biserica a fost construită în 1646 tot în stil prebrâncovenesc, de meșterul Stoica. Pisania „grăiește“ dăltuit în piatră faptul că „această sfâșntăț și dumnezeiască Biserică care iaște în Hramul Sfintei și începătoare de viață Troiță înalțată, făcutu-se-au cu
toată cheltuiala robului lui Dumnezeu Jupân Stroe
Marele Vistiar și al Jupânesei lui Vișa. Drept aceia, o,
Cela ce ești în trei feațe Dumnezeu, osârdia lor și primeaște și de munca cea vecinică izbăvește. În zilele lui Matei Voevod Basarab, mesița iunie 25, văleat 7154 (1646)“.
Aflată în afara zidurilor de fortificație, este necropolă boierească, adăpostind morminte ale membrilor familiilor Golești și Racoviță. S-a slujit în ea
în permanență, servind drept biserică parohială până în prezent. Arhitectura actuală este diferită de
cea originală, fiind rodul unor restaurări ulterioare. Cele două turnuri au fost înlocuite cu un acoperiș țuguiat specific arhitecturii eclesiastice moldovenești. Părintele Ion Constantin Pavel, parohul Bisericii „Sfânta Treime“ din Golești, a pregătit un proiect de restaurare, însă este așteptată decizia instanței de judecată cu privire la titlul de proprietate dobândit prin uzucapiune. Vicisitudinile vremii au adus modificări construcției originale. Pisania este originală și se află încastrată într-un zid
de interior ce desparte printr-o ușă pronaosul de naos. Pare a fi zidul inițial de acces în locașul de cult,
deasupra căruia se va fi înălțat turnul clopotniță.
Se păstrează, de asemenea, catapeteasma originală de la 1646, cu icoane de patrimoniu. Pictura trebuie refăcută în întregime.
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dernă. Stilul arhitectural este prebrâncovenesc. A
suferit mai multe transformări de-a lungul timpului,
pentru că în 1716 a fost dărâmat de o gardă turcotătară condusă de Nicolae Mavrocordat, în contextul războiului ruso-austriac și de anexare a Olteniei. În secolul al XVIII-lea, marele ban Radu Golescu
începe un amplu proces de restaurare a conacului.
El îi va adăuga camere, etajul de paiantă și îl va mări.
Singura cameră din această clădire care păstrează
trăsăturile inițiale ale construcției de la 1640 este
camera de lucru a fraților Golescu“. În perioada
modernă, în cele patru turnuri fuseseră amplasate
tunuri de apărare a fortificației. Zidurile aveau 5,20 m
înălțime și aprox. 60 cm grosime. Au fost restaurate în cea mai mare parte în anii '40 ai secolului trecut.
Muzeul Golești este legat și de Revoluția lui tudor Vladimirescu. În foișorul de pază ridicat deasupra porții de acces și-a petrecut ultimele trei zile
de libertate liderul Revoluției de la 1821. La 18 mai a
fost arestat din mijlocul armatei lui de panduri, dus
la târgoviște și asasinat.

Şcoală-reper pentru spiritualitatea românească

Din acest sec. XIX, familia Golescu a oferit țării Românești o serie de personalități de excepție.
Dinicu Golescu, fiul marelui ban Radu Golescu, a înființat în anul 1826 prima școală superioară din mediul rural al țării Românești, în care se preda în limba română, ne explică Claudiu tița nicolescu: „În general, boierii învățau în greacă, slavonă sau franceză. A înființat pe cheltuiala lui o școală la catedra căreia a invitat mari oameni de cultură precum Florian Aron sau Ion Heliade Rădulescu.
(continuare în pagina 11)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 10)
Erau două cicluri de învățământ - gimnasticesc
și filozoficesc - și se preda după cel mai modern
sistem de învățământ din Europa: metoda lancasteriană. Lucru demn de menționat la această școală
este că aici puteau învăța toți copiii, din toate păturile sociale: țărani care duceau o viață aspră de
munci agricole, boieri și chiar țigani. La 1826, țiganii
aveau statut de robi. Acest om deosebit le-a permis
tuturor să învețe carte, indiferent de statutul social. A ajuns să înființeze această școală-reper
pentru spiritualitatea românească și pentru România modernă de mai târziu după ce a călătorit în
Occident, în Franța, Germania și Austria. A văzut în
secolul al XIX-lea nivelul de trai al occidentalilor și
a realizat că un popor care nu va avea în față stindardul culturii va mărșălui prin istorie mai degrabă
ca o gloată, și nu ca o oștire. Din acest motiv a hotărât ca pe cheltuiala lui să înființeze școala“. Din
păcate, școala nu a ființat foarte mult. Puțin după
moartea cărturarului se va închide. Zinca Golescu,
văduva sa, care a și predat în această școală, a încercat să o redeschidă, pe la 1850, pentru o perioadă foarte scurtă. femeie remarcabilă a istoriei
românești, Zinca Golescu, soția lui Dinicu Golescu,
venea dintr-o familie veche a țării Românești, Pârșcoveanu-farfara. A susținut ideea de independență, fiind o aprigă susținătoare a Revoluției de
la 1848. este mama fraților Golești, „poate cei mai
importanți membri ai familiei în perioada modernă. Ştefan, Nicolae, Radu și Alexandru au luptat
pentru idealurile Revoluției pașoptiste. Politicieni
influenți în Ţara Românească și în Principatele
Unite, miniștri, prim-miniștri, au scris efectiv istoria României moderne. Nicolae Golescu, unul dintre cei trei membri ai locotenenței domnești, a renunțat în 1859 pentru a-i permite lui Alexandru Ioan
Cuza să fie reales, la 24 ianuarie, la București, ca
domnitor și al Ţării Românești, realizându-se astfel unirea celor două principate și luând naștere
România modernă“, arată Claudiu tița nicolescu.
Carol Davila, medicul francez sosit în țara noastră în 1853 pentru a pune bazele educației medicale românești, a intrat în familie prin căsătoria cu Anica Racoviță, nepoata Goleștilor. fiul lor, Alexandru
Davila, născut în conacul de la Golești, a fost director al teatrului național și autor al dramei istorice
„Vlaicu Vodă“. effingam Grant, secretar al consulului Marii Britanii la București, s-a căsătorit cu Zoe Go-
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lescu, o nepoată a lui Dinicu, și a primit ca zestre din
partea logofătului Dinicu moșia Belvedere din București. Maria Golescu, o femeie remarcabilă de cultură care a scris despre tradițiile românești, a fost
arestată în 1948 de regimul comunist și eliberată în
1961 după intervenția primului-ministru englez Winston Churchill.

Primul document semnat de domnitorul Carol

Paradoxal, deși mari proprietari funciari, Goleștii au fost și mari liberali. Localitatea Ştefănești
devine, astfel, loc important pentru politica țării
Românești și a României moderne, având în vedere
că în vecinătatea Goleștilor este moșia florica, sediul Brătienilor. În anul 1866, principele Carol de Hohenzollern-Sinmaringen, viitor rege al României, în
primele zile petrecute pe pământ românesc, a poposit și la conacul de la Golești, însoțit de nicolae Golescu și I.C. Brătianu. Aici semnează primul document
în calitate de suveran al Principatelor unite: grațierea Mitropolitului Calinic Miclescu al Moldovei, inițiatorul unei mișcări separatiste la Iași. A dormit o
noapte în conac și o descrie în jurnalul său pe Zinca
Golescu. Caleașca cu care a fost adus de la Pitești către Golești se află expusă în incinta Muzeului Golești.
Muzeul Golești se află în subordinea Consiliului
județean Argeș, care este principalul ordinator de
credite al instituției. În prezent se desfășoară unul
dintre cele mai ample proiecte de reabilitare, conservare și punere în valoare a complexului, cu fonduri europene și cu participarea Cj Argeș.
Sursa: ziarullumina.ro
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Au început lucrările
pentru modernizarea, restaurarea şi consolidarea
Mănăstirii Curtea de Argeş
Argeş

» Arhiepiscopia Argeșului
și Muscelului a dat startul extinderii
lucrărilor la reamenajarea ansamblului
Mănăstirii Curtea de Argeș.

este vorba despre începerea lucrărilor de reabilitare a ansamblului Mănăstirii, lucrări care se desfășoară în cadrul contractului de finanțare semnat
pentru proiectul „Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de
la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii
de lemn Intrarea în Biserica a Maicii Domnului, a
zidului incintă, a rețelelor exterioare și punct de
informare”. Contractul semnat este finanțat din Programul 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”.
www.adrmuntenia.ro

Importanța deosebită arhitecturală și istorică
a acestui ansamblu impune cu necesitate consolidarea, reabilitarea și refuncționalizarea lui. Implementarea proiectului are în vedere valorificarea durabilă a unei capodopere a arhitecturii medievale –
ctitoria domnitorului sfânt neagoe Vodă Basarab, precum și restaurarea Palatului Arhiepiscopal și a paraclisului, ambele construite în timpul regelui Carol I.
De asemenea vor intra în acest proiect de restaurare și reabilitare clădirile anexe, biserica de lemn
cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului strămutată din satul Palanga și zidul de incintă. Pentru
pelerinii veniți să viziteze eparhia Argeșului și Muscelului se va construi un punct de informare turistică.
Contractul a fost semnat în data de 7 decembrie
2017, proiectul are o valoare totală de 5.000.000
euro, cofinanțarea în valoare de 2% fiind achitată
de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, iar termenul de execuție al lucrărilor prevăzut în proiect
http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 380 / 1 - 5 august 2018

A fost aprobată documentaţia
tehnico-economică pentru modernizarea
şi reabilitarea a trei drumuri judeţene
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Călăraşi

www.adrmuntenia.ro

culația în condiții de siguranță în intravilanul localităților. Pentru scurgerea apelor se vor lua măsuri
pentru reabilitarea podețelor existente, se vor înlocui cele existente și degradate sau cu deschidere
insuficientă cu podețe noi din elemente prefabricate de tip „P2”, „C2” sau tubulare; se vor realiza
podețe tubulare cu diametrul de 500 mm la drumurile laterale și cu diametrul de 300 mm la intrările
în curți; se vor realiza șanțuri / rigole de beton în
intravilanul localităților străbătute și șanțuri de
pământ în afara lor. În zonele în care apa băltește
și nu există posibilitatea scurgerii ei către un emisar – zonele de covată, se vor realiza foraje ce vor
fi umplute cu material drenant pentru a mări gradul cu care sunt absorbite apele pluviale de către
terenul natural și a nu se forma bălți.
Se va realiza un pod nou pentru a se evita un
traseu foarte sinuos pe Dj 201B la km 71+070. Pentru siguranța circulației pe lângă semnalizarea în
plan orizontal și în plan vertical se vor reface bornele kilometrice și hectometrice și se vor monta
parapeți metalici pentru protecția participanților
la trafic. Se vor amenaja stații de autobuz în
localități, parcari și platforme de cântărire. Valoarea totală a investiției este 115.623.952,47 lei la
care se adaugă t.V.A, iar durata de realizare este
de 40 de luni.
Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

În ședinta extraordinară de miercuri, 1 august,
a Consiliului județean Călărași a fost aprobată documentația tehnico-economică a obiectivului de
investiție „Modernizarea și reabilitarea drumurilor
județene DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca
(Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ 305
tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km
0+000 – km 33+529 și DJ 313 tronson Săpunari – limită județ Ialomița km 28+700 – km 30+500”. Drumurile care fac parte din rețeaua de drumuri județene
a județului Călărași și care fac obiectul documentației sunt următoarele:
1. Drumul judeţean DJ 201B
tronsonul studiat în cadrul proiectului începe
din drumul județean Dj303, în localitatea frăsinet
(la km 49+730 al Dj201B) și se termina în Dn31 (km
52+300 al Dn31) la km 78+505 al Dj201B. Lungimea
măsurată, în conformitate cu studiile topografie,
este de 28,775 km.
2. Drumul judeţean DJ 305
tronsonul studiat în cadrul proiectului începe
din drumul județean 201B (la km 54+720 al Dj201B)
de la km 0+000 cu o intersecție neamenajată, apoi
traversează localitățile Valea Presnei, Gurbănești,
se intersectează cu Dj303, trece prin localitatea
fântâna Doamnei, traversează Autostrada A2 și
magistrala de cale ferată București – Constanța
ajungând în localitățile nicolae Bălcescu și Paicu,
se intersectează cu Dn3 la Lehliu și se termină în
localitatea Săpunari la km 33+270 în intersecția cu
Dj313 (km 28+700 al Dj313). Lungimea astfel măsurată în studiile topografice este de 33,270 km.
3. Drumul judeţean DJ 313
tronsonul studiat în cadrul proiectului începe
din intersecția cu drumul județean Dj 305 în localitatea Săpunari de la km 28+700, trece prin localitatea Săpunari, și se termină la limita cu județul
Ialomița la km 30+500. Lungimea astfel măsurată
în studiile topografie este de 1,800 km.
Modernizarea și reabilitarea acestor drumuri conduc la fluidizarea traficului în localitățile pe care le
traversează, reducerea timpului de transport, reducerea emisiilor de noxe, praf și a poluării sonore, cir-
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Centru social integrat
pentru persoane vârstnice,
construit cu fonduri europene la Târgovişte
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Dâmboviţa

nicipalității din târgoviște. Prin această investiție
vor putea fi asigurate servicii de specialitate pentru
28 de persoane vârstnice singure, 550 de persoane
asistate pentru hrană caldă și 200 de persoane beneficiare de pachete alimentare săptămânale. finanțarea investiției va fi asigurată prin GAL târgoviștea egalității de Şanse, din Programul operațional Capital uman 2014-02020 și Programul operațional Regional 2014- 2020.
Pentru activitățile de proiectare și expertiză tehnică au fost estimate cheltuieli de 140.000 de lei.
Sursa: ziardambovita.ro

A fost semnat contractul de finanţare
pentru proiectul „Valorificarea Cetății Giurgiu
şi integrarea sa într-un circuit turistic”

Giurgiu

A fost semnat contractul de finanțare pentru „Valorificarea Cetății Giurgiu și integrarea sa într-un circuit turistic”, obiectiv de investiții ce face parte dintr-un
proiect transfrontalier depus și câștigat de Ruse (lider de proiect) și Giurgiu (partener) în cadrul Programului Interreg V-A România Bulgaria 2014-2020!
Reprezentanții celor două municipalități partenere – viceprimarul Ionuț Cioacă și primarul orașului Ruse, Plamen Stoilov – s-au deplasat luni, 30
iulie, la sediul Biroului Regional de Cooperare
transfrontalieră România-Bulgaria Călărași pentru
a semna contractul în valoare totală de 1.426.760
euro. Din această sumă, municipiului Ruse îi revine
928.182 euro pentru reconstrucția Pantheonului
eroilor, iar municipiului Giurgiu, 498.578 euro pentru Cetate.
Proiectul transfrontalier cu titlul „Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu” are
ca obiectiv general creșterea atractivității turistice a euroregiunii Ruse-Giurgiu prin îmbunătățirea
utilizării durabile a patrimoniului cultural.
În cazul municipiului Giurgiu, acesta va fi realiwww.adrmuntenia.ro

zat prin amenajarea peisagistică a incintei Cetății
Giurgiu, mai exact, amenajarea de alei pietonale,
amplasarea de gradene sub forma unui mini-amfiteatru, amplasarea unei mini-scene, realizarea iluminatului specific monumentelor istorice, amplasarea de panouri din sticlă securizată/plexiglas cu
imagini ale cetății în diferite etape sau perioade
istorice, plantarea unui covor vegetal pitic, amenajarea accesului în incinta cetății etc.
nu se va interveni deloc asupra monumentului
istoric, toată investiția având drept scop punerea
în valoare a monumentului.
Proiectul mai cuprinde elaborarea unui plan de
management comun pentru conservarea, dezvoltarea și utilizarea patrimoniului cultural comun, elaborarea unei strategii comune de marketing care
să includă brandingul în comun și promovarea în
comun a produselor turistice integrate transfrontaliere, elaborarea unui catalog și a unui site web
care prezintă patrimoniul cultural iconic în regiunea Ruse-Giurgiu, dezvoltarea unor trasee turistice
integrate.
Sursa: giurgiuveanul.ro
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În ultima ședință ordinară a Consiliului Local
Municipal târgoviște a fost aprobat proiectul de hotărâre privind nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru social integrat pentru persoane vârstnice și cantină de ajutor social”. Proiectul a fost inițiat ca urmare a creșterii numărului persoanelor singure în
vârstă, aflate în situații de risc și va fi realizat cu fonduri europene.
Se propune practic reabilitarea, recompartimentarea și dotarea unei clădiri nefinalizate, situată pe
Strada Petru Cercel, imobil aflat în proprietatea mu-
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Bani guvernamentali
pentru şcolile şi grădiniţele din Feteşti
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Vești bune pentru elevi și preșcolari elevii și preșcolarii din fetești care ani de-a rândul au fost obligați să învețe în spații improprii!
Aceștia vor avea, în sfârșit, șansa să pășească în
clase noi și moderne. toate acestea, după ce administrația locală a convins Guvernul României să acorde fonduri considerabile pentru reabilitarea mai
multor corpuri de clădire, aflate în curtea unor școli
și grădinițe din oraș. Banii sunt acordați prin intermediul Programelor naționale de Dezvoltare Locală I și II.
estimativ, peste 1 milion de lei vor fi acordați de
către oficialii Guvernului României astfel încât Grădinița „Albă ca Zăpada” sau Şcoala Gimnazială „Radu Vodă” să fie reabilitate complet.
Primăria Municipiului fetești are în plan realizarea proiectelor cu finanțare europeană pentru a reabilita și alte instituții de învățământ de pe raza orașului. Intenția este de a reuși să obțină bani prin Axa
13 a Programului operațional Regional (PoR), fonduri
cu ajutorul cărora va fi modernizată Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” și Grădinița „Dimitrie Cantemir”.
Sursa: independentonline.ro

Autobuze diesel noi
pentru transportul în comun din Ploieşti

Prahova

Conducerea Primăriei Ploiești a semnat, miercuri, 1 august, contractul pentru aducerea a 50 de
autobuze diesel noi în municipiu, contract care se
va întinde pe o perioadă de 24 de luni. Primarul
Adrian Dobre a precizat că, pe baza acestuia, urmează să fie semnate mai multe contracte subsecvente, până în 2020 inclusiv, urmând ca în prima etapă, până la finele acestui an, să ajungă în Ploiești
un lot de 10 autobuze noi.
Cele 50 de autobuze noi sunt cu motoare Diesel euro VI, de 300 de cai putere. Prețul unui autobuz este 765.646,50 lei fără tVA, valoarea totală
pentru cele 50 de autobuze fiind de 38.282.325, lei
fără tVA. termenul de furnizare a autobuzelor este
de maxim 125 de zile, iar durata acordului-cadru
este de 2 ani.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: telegrama.ro
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A XIII-a ediţie a Festivalului Național
de Teatru Tânăr IDEO IDEIS, la Alexandria
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festivalul național de teatru tânăr IDeo IDeIS a ajuns
la cea de-a XIII-a ediție, iar pentru acest an organizatorii
au pregătit, în perioada 6 – 12 august, opt spectacole de
teatru profesionist, cinci proiecții în aer liber ale celor
mai premiate producții din ultimul ani, precum și cinci evenimente stradale, toate fiind dedicate atât participanților festivalului, cât și publicului din Alexandria, anunță
organizatorii. Printre invitații ediției din acest an se numără Dan Perjovschi (artist) sau echipa Decât o Revistă.
toți aceștia vor lua parte la Seara Povestitorilor, în
care personalități din lumea afacerilor, arhitecți reputați, muzicieni de renume, psihologi sau oameni de publicitate vin la Alexandria să le împărtășească participanților istoriile lor profesionale.
organizatorii au pregătit și două întâlniri tip Masterclass, ce creează oportunitatea unui dialog relaxat
între invitați și public, iar scopul este de a aduce în fața publicului profesioniști din domeniul artistic, pentru
a împărtăși perspective și idei. Cătălin Ştefănescu va
modera discuțiile cu Radu jude (regizor și scenarist laureat cu premiul Gopo) și Mihai Bobonete (actor, cunoscut și pentru rolul din serialul Las fierbinți).
De asemenea, așa cum se întâmplă în fiecare an,
se vor alătura festivalului și mentorii trupelor de teatru,
respectiv Marius Manole, Andi Vasluianu, Vlad Zamfirescu, Dorina Chiriac, ofelia Popii, Pavel Bartoș, Cătălin
Ştefănescu, Alexandru Papadopol și Medeea Marinescu.
Anul acesta, festivalul național de teatru tânăr
IDeo IDeIS se desfășoară sub sloganul „Tu cât ai dat cu
fail?”. tema aleasă pentru pentru cea de-a XIII-a ediție
propune o schimbare de perspectivă asupra eșecului,
o nereușită profesională sau personală fiind mai degrabă o șansă de a ne cunoaște mai bine, de a face un
pas înainte în carieră și, mai ales, de a deveni un om
mai bun. Atât Amalia enache, cât și Ana ularu, Deliric,
Andreea Bădală și Radu jude, persoane publice implicate în campanie, și-au asumat public un eșec personal,
pentru a le transmite tinerilor un mesaj important despre ce înseamnă perseverența.
timp de o săptămână, locuitorii orașului Alexandria și vizitatorii vor lua parte la 17 spectacole de teatru
(opt profesioniste și alte nouă de teatru tânăr), iar centrul orașului va fi animat în permanență de spectacole
stradale și concertele fanfara transilvania. Şi anul acesta, la Cinemateca târzie vor fi proiectate cele mai inte-

resante filme românești și europene ale anului, printre
care „Un pas în urma serafimilor” (r. Daniel Sandu) și „Câteva conversații despre o fată foarte înaltă”(r. Bogdan th.
olteanu), două filme de debut autohtone, ce au în distribuție tineri actori care au participat în anii trecuți la Ideo Ideis.
În ceea ce privește secțiunea de Spectacole de
teatru tânăr, fiecare trupă va avea alături un mentor ce
va oferi participanților nu doar feedback aplicat, ci și îndrumare într-un sens cultural mai larg. Mentorii celei de-a
13-a ediții sunt Dorina Chiriac, Marius Manole, Medeea
Marinescu, ofelia Popii, Pavel Bartoș, Cătălin Ştefănescu, Andi Vasluianu, Vlad Zamfirescu și, pentru prima oară
la Ideo Ideis, Alexandru Papadopol, anunță organizatorii.
Pe de altă parte, ARt&PLAY, secțiunea de dezvoltare comunitară a Ideo Ideis, oferă copiilor și părinților
din Alexandria posibilitatea de a participa, în fiecare zi
de festival, la ateliere de dezvoltare personală, consiliere, cinema, filosofie și teatru comunitar. Participarea
la ateliere este gratuită, locurile disponibile fiind ocupate în ordinea înscrierii. Cei interesați pot obține mai
multe informații pe site-ul oficial al festivalului,
www.ideoideis.ro și de pe pagina de facebook, www.facebook.com/ideoideis/.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
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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 și Administrației Publice,
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
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Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 6 august 2018
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.

