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Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale argeșene,
realizată cu fonduri Regio
Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a semnat miercuri, 13 martie, alături de Dan Constantin Manu, președintele Consiliului
Județean Argeș, și de Adrian Macovei, directorul executiv al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș (DGASPC), contractele de ﬁnanțare pentru proiectele:
„Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de
Pediatrie, Pitești” și „Complex de 4 locuințe protejate și centru
de zi, comuna Tigveni, satul Bălilești, județul Argeș”.
Cele două cereri de ﬁnanțare au fost depuse de solicitanți în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce
privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială
prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și
de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul speciﬁc
8.2 „Îmbunătățirea calității și a eﬁcienței îngrijirii spitalicești
de urgență”, Operațiunea B- Unități de primiri urgențe, respectiv Obiectivul speciﬁc 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire
cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilități.
Pentru extinderea, dotarea și amenajarea Compartimentului de primiri urgențe al Spitalului de Pediatrie Pitești,
Consiliul Județean Argeș, în calitate de beneﬁciar de fonduri
europene, va realiza investiții de 3.430.123,52 lei, cât reprezintă valoarea totală a proiectului, din care aproape 2,4 milioane de lei înseamnă contribuția Fondului European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 960 de mii de lei
provin de la bugetul de stat, iar peste 68 de mii de lei reprezintă coﬁnanțarea beneﬁciarului. Proiectul are o perioadă de
implementare de 44 de luni, începând cu 1 noiembrie 2017.
Prin al doilea demers, DGASPC Argeș, având calitatea
de beneﬁciar de ﬁnanțare europeană nerambursabilă, va
înﬁința un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
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și va construi patru locuințe protejate pentru 32 de persoane
cu dizabilități dezinstituționalizate din Centrul de Integrare
prin Terapie Ocupațională Tigveni, în comuna Tigveni, sat
Băilești. Valoarea totală a proiectului este de 5.565.723,24
lei, din care peste 3,5 milioane de lei provin din FEDR, peste
548 de mii de lei sunt alocați din bugetul de stat, coﬁnanțarea
beneﬁciarului ﬁind de peste 84 de mii de lei. Proiectul va ﬁ
implementat în 56 de luni (1 iunie 2017 – 31 ianuarie 2022)
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
înregistrat până în prezent 1.122 de proiecte (inclusiv aplicațiile
din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 237
de aplicații, având o valoare eligibilă ﬁnanțată din FEDR și
bugetul de stat, de 1,7 milioane de lei, provin din județul Argeș.
În acest context, în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infras‐
tructurii de sănătate și sociale”, au fost înregistrate 10 aplicații
ce au o valoare totală eligibilă de peste 61 de milioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Parc recreativ în orașul Bolintin-Vale
realizat prin fonduri Regio

Î

n data de 13 martie, Mariana Vișan,
director adjunct Organism
Intermediar POR în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, și Daniel Trăistaru, primarul
orașului Bolintin-Vale, au semnat la
sediul central al Agenției, contractul de
ﬁnanțare pentru proiectul „Înﬁințare
parc recreativ în orașul Bolintin‐Vale” ce
are o valoare totală de 4.443.836,24 lei.
Primăria Bolintin-Vale beneﬁciază de ﬁnanțare din
Programul Operațional Regional 2014-2020, (POR), în
cadrul Axei prioritare 5 – „Îmbunătățirea mediului ur‐
ban 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 decontami‐
nării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zo‐
nelor de reconversie), reducerii poluării aerului și pro‐
movării măsurilor de reducere a zgomotului”, apel
dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). Din valoarea totală a proiectului, ce depășește 4,4 milioane de lei, peste 3,5 milioane
de lei este alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 550 de mii de lei sunt
alocate din bugetul de stat, iar aproximativ 84 de mii
de lei reprezintă coﬁnanțarea beneﬁciarului. Proiectul va
ﬁ implementat în 57 de luni, începând cu 1 iulie 2017.
Inițiativa administrației din Bolintin-Vale are ca
obiectiv reconversia și refuncționalizarea unui teren neutilizat, aﬂat în stare de degradare, astfel încât locuitorii
orașului și turiștii să beneﬁcieze de un mediu adecvat
de recreere, întrucât, prin importanța lor socială, spațiile deschise pot ajuta locuitorii să se adapteze la un
stil de viață sănătos prin promovarea activităților în aer
liber. În acest context, fondurile accesate vor ﬁnanța lu-
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Mariana Vișan, director adjunct OI POR din cadrul ADR Sud Muntenia,
alături de Daniel Trăistaru, primarul orașului Bolintin-Vale

crările de amenajare a spațiului verde în cadrul căruia
vor ﬁ amplasate alei pietonale și spații destinate activităților cultural artistice, în limita a 10 % din suprafața
totală a spațiului verde, ﬁind totodată realizate dotări
cu echipamente, în vederea recreerii în aer liber.
Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia
au fost depuse 1.122 de proiecte (ce includ și apelurile
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 7 miliarde de lei. În cadrul
apelurilor de proiecte dedicate SUERD, la nivelul județului Giurgiu au fost înregistrate 10 aplicații ﬁnanțate
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 a căror valoare totală este de peste 144 de milioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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„Focus grup de descoperire antreprenorială”
pentru dezvoltarea turismului, a identității culturale
și a localităților inteligente
În data de 7 martie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat la Ploiești, cu sprijinul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, o
întâlnire de lucru cu caracter regional, destinată dezvoltării
turismului, identității culturale și localităților inteligente.
Cu acest eveniment, al doilea din seria de evenimente destinate descoperirii antreprenoriale, acțiuni de
pionierat la nivel național, Agenția continuă inițiativa de
planiﬁcare strategică pentru perioada 2021 – 2027. Astfel,
au dat curs invitației lansate de experții ADR Sud Muntenia
reprezentanți ai mediului privat, ai mediului de cercetare,
ai administrației publice locale și ai societății civile.
În cadrul întâlnirii care a presupus o sesiune plenară
urmată de focus grupuri tematice, sub expertiza reprezentanților JRC au fost găsite posibile soluții pentru provocările întâlnite în domeniile: servicii de inovare în industria turismului, turismul integrat de tip cultural, spa/
balnear și oportunități de turism activ, precum și tehnologii
de mediu pentru localitățile inteligente.
În organizarea acestui focus grup de descoperire antreprenorială destinat dezvoltării turismului, identității
culturale și localităților inteligente, ADR Sud Muntenia a
beneﬁciat de expertiză din partea reprezentanților JRC,
prin Petra Szávics, director executiv InnoStrat Consulting
SRL, Cluj Napoca, care a prezentat proiectul „Sprijin oferit
implementării RIS3 în România”, precum și metodologia
de organizare a „Focus grupurilor de descoperire antre‐
prenorială”, cu accent pe conceptul de Specializare inteligentă și inovare, și prin Malgorzata Rudnicka, din partea
Consiliului de administrație al regiunii Mazovia, Polonia,
care a vorbit despre implementarea RIS3 și organizarea
„Focus grupurilor de descoperire antreprenorială” în Polonia. De asemenea, Eija Raasakka, manager de proiect
în cadrul Universității de Științe Aplicate Lapland, a expus
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principalele obiective ale proiectului „Digitalizare și secu‐
ritate/siguranță în turism”, iar Marina Delgado consilier
tehnic, partener în cadrul proiectului „Digitalizare și secu‐
ritate/siguranță în turism” a prezentat instrumentele platformei de specializare inteligentă: „Investind în viitorul tu‐
rismului european”.
Prin organizarea acestor focus grupuri, ADR Sud Muntenia dorește să încurajeze noi căi de dezvoltare economică sustenabilă, prin care să determine antreprenorii, inovatorii, creatorii, susținătorii locali și regionali să descopere
provocări antreprenoriale actuale și să dezvolte idei de proiecte inedite, ce vor putea ﬁ ﬁnanțate ﬁe din fonduri naționale, ﬁe din fonduri europene.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor POR în data de 19 martie 2019
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ADR Sud Muntenia, la Primul Focus Grup
de Descoperire Antreprenorială organizat
în cadrul proiectului Danube S3 Cluster

Î

n data de 12 martie 2019, un
reprezentant al ADR Sud Muntenia a
participat la primul Focus Grup de
Descoperire Antreprenorială cu tema
modele de afaceri care se aplică în
domeniul economiei circulare desfășurat
la Tuzla, Bosnia și Herțegovina, ﬁind
organizat de Asociația de Dezvoltare
NERDA, partener în cadrul proiectului
Danube S3 Cluster.
Evenimentul, organizat pentru elaborarea Strategiei Danube S3 Cluster, a urmat metodologia elaborată de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei
Europene pentru mecanismul de descoperire antreprenorială. Focus Grupul de Descoperire Antreprenorială face parte dintr-o serie de evenimente care vor ﬁ
organizate, astfel:
• Mâncare sănătoasă - România;
• Cercetare de piață - identiﬁcarea oportunităților
de inovare - Ucraina;
• Inovare deschisă - Moldova.
Evenimentul le-a oferit oportunitatea reprezentanților clusterelor și regiunilor să reunească potențialul de cunoaștere și inovare prin colaborare și învățare
reciprocă într-un proces transnațional, permițând astfel
schimbul de know-how și bune practici din regiunile
occidentale către regiunile estice, generând un ecosistem de inovare, în care mediul academic și mediul de
afaceri lucrează împreună, în coordonare cu autoritățile regionale și societatea civilă, pentru a transforma
cunoștințele în produse, servicii și abilități inovatoare.
Abordarea transnațională de specializare inteligentă se
axează pe „procesul de descoperire antreprenorială”,
pe oportunitățile de piață prin cooperarea în interiorul
clusterului și dezvoltarea tehnologiilor inovatoare.
La Focus Grupul de Descoperire Antreprenorială
cu tema modele de afaceri care se aplică în domeniul
economiei circulare au participat partenerii proiectului
Danube S3 Cluster, precum și reprezentanți ai administrației publice locale, ai mediului de afaceri și ai
www.adrmuntenia.ro

mediului academic.
În prima parte a întâlnirii au fost prezentate: „Me‐
todologia de organizare a focus grupului”, „Tendințe și
bune practici pe tema modele de afaceri care se apli‐
că în domeniul economiei circulare”. În cea de-a doua
parte a evenimentului au avut loc sesiuni de lucru interactive în cadrul cărora s-au identiﬁcat nevoile și
provocările cu care se confruntă domeniul economiei
circulare și au fost create idei de afaceri care sunt eﬁciente în ceea ce privește eﬁcientizarea resurselor, utilizarea resurselor alternative, reducerea deșeurilor și
a reziduurilor periculoase.
Cel de-al doilea focus grup de descoperire antreprenorială va avea loc în luna iunie, în România, și va
avea ca temă alimentația sănătoasă.
Proiectul Danube S3 Cluster este implementat de
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în
calitate de lider în cadrul unui consorțiu format din 15
parteneri și 5 parteneri strategici asociați din 11 țări
din regiunea Dunării. Obiectivul principal al proiectului
este de a stimula ecosistemul antreprenorial bazat pe
inovare în zona Dunării, prin elaborarea politicilor de
cluster în contextul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea
cunoștințelor și abilităților de management al inovării
și promovarea cooperării transnaționale a clusterelor
în industria agroalimentară. Perioada de implementare
a proiectului este 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021. Bugetul
total al proiectului este de 1.790.445,70 euro, din care
bugetul ADR Sud Muntenia este de 194.170,40 euro.
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Concurs pentru ocuparea
unui post de consilier
juridic în cadrul
Compartimentului Juridic,
la sediul central din Călărași 3 aprilie 2019

Concurs pentru ocuparea
unui post de expert în
cadrul Serviciului Dezvoltare,
Direcția Dezvoltare și
Comunicare, la sediul central
din Călărași - 9 aprilie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează în data de 3 aprilie, concurs pentru
ocuparea a unui post de consilier juridic în cadrul
Compartimentului juridic, la sediul central din Călărași,
str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7 A. Contractul individual de muncă va ﬁ pe durată determinată de 12 luni
din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentul acesteia în domeniul științelor juridice;
• experiență minimum 1 an în domeniul juridic;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.
Cerințe suplimentare:
• posesor permis de conducere auto și disponibilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul
central al ADR Sud-Muntenia din Călărași, str. Gen.
Constantin Pantazi, nr. 7 A, jud. Călărași, până la data
de 2 aprilie 2019, ora 12.00.
Concursul se va desfășura în data de 3 aprilie
2019 la sediul central al ADR Sud Muntenia din
Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud.
Călărași, începând cu ora 10.00.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează în data de 9 aprilie 2019, concurs pentru
ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului Dezvoltare, la sediul central din Călărași, str. Gen. Constantin
Pantazi, nr. 7A. Contractul individual de muncă va ﬁ pe
durată determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentul acesteia;
• Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris,
vorbit, citit);
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Abilități excelente de comunicare și prezentare;
• Disponibilitate pentru deplasări în țară și în străinătate.
Reprezintă avantaj:
• Posesor de permis de conducere.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de 8
aprilie 2019, ora 12.00. Concursul se va desfășura în
data de 9 aprilie 2019 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A,
jud. Călărași, începând cu ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Sud-Muntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, tel. 0242/331769.
Persoană de contact: Mâțu Ioana - Șef birou
resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum și documentele necesare înscrierii la concurs
pot ﬁ consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia,
la adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă - Documente utile - Bibliograﬁi concursuri de
angajare), link: https://www.adrmuntenia.ro/download_ ﬁle/document/1140/concurs-consilier-juridic-aprilie-2019.rar.

Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR Sud-Muntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr.
7A, jud. Călărași, tel. 0242/331769. Persoane de contact: Traian Daniela Camelia- Director adjunct dezvoltare și comunicare/ email: da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane/
e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul
prezentului anunț, bibliograﬁa, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot ﬁ consultate și
pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă- Documente utile- Bibliograﬁi concursuri de angajare), link: https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/document/1141/concur
s-Serv-Dezv-aprilie-2019.rar.

www.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

Maria Elena NUȚU
• 17 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 15 martie, colega noastră Maria Elena
NUȚU, expert Serviciul Dezvoltare, împlinește 17 ani
de activitate în Agenție!
Cu această ocazie o felicităm și-i mulțumim pentru
profesionalismul și colegialitatea manifestate de-a lungul celor 17 ani în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri!

Sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași

www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Summitul European al Regiunilor și Orașelor
În perioada 14-15 martie a avut loc la Palatul Parlamentului „Summitul European al Regiunilor și Ora‐
șelor” eveniment organizat în parteneriat de Comitetul
European al Regiunilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Externe și Asociația Municipiilor din România, în contextul
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Evenimentul a reunit importanți lideri locali, naționali
și regionali din Europa care au analizat viitorul Uniunii,
precum și modalități cât mai eﬁciente privind implicarea cetățenilor în proiectul european, prin intermediul
autorităților locale și regionale.
În cadrul evenimentului, viceprim-ministrul VasileDaniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, a subliniat importanța dezvoltării canalelor
de participare democratică prin creșterea gradului de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. „În
centrul construcției europene se aﬂă cei 500 de milioane
de locuitori din statele membre, iar agenda de lucru a Ro‐

mâniei în exercitarea mandatului său la Președinția Con‐
siliul Uniunii Europene a adus în prim‐plan cetățeanul și
nevoile sale. În vederea consolidării proiectului european
este important să ne întoarcem la conceptele fundamen‐
tale, pentru că ne‐am asumat, responsabil și conștient, o
construcție care se bazează pe coeziunea între statele
membre, între regiuni și între cetățeni“.
Totodată, acesta a mai evidențiat că problemele
și nevoile administrației publice locale reprezintă un
reper esențial în stabilirea priorităților Guvernului României: „Prin toate măsurile și politicile publice inițiate
și promovate, Guvernul României recunoaște impor‐
tanța și rolul palierului local, ca motor al dezvoltării
atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene,
o Uniune care să plaseze coeziunea, cooperarea și creș‐
terea economică în centrul valorilor sale, într‐un par‐
teneriat permanent cu orașele, regiunile, comunele și
satele noastre.“
Sursa: mdrap.ro

Noi norme privind implementarea accelerată a sistemelor de transport
inteligent cooperativ (C-ITS) adoptate de Comisia Europeană

Î

n data de 13 martie, la nivelul Comisiei
Europene au fost adoptate o serie de
noi norme create cu scopul de a accelera
implementarea sistemelor de transport
inteligent cooperativ (C-ITS) pe
drumurile europene.
Prin noua tehnologie se va realiza un transfer eﬁcient de informații de la infrastructura rutieră la autovehiculele aﬂate în traﬁc, cu privire la situațiile periculoase, lucrările rutiere și sincronizarea semafoarelor,
astfel încât transportul rutier să ﬁe mai curat, mai sigur
și mai eﬁcient. Noile norme sunt conforme cu propunerile privind mobilitatea curată introduse de Comisia
Juncker și marchează o nouă etapă în modernizarea sectorului european al mobilității pe care îl pregătesc pentru neutralitate climatică în cea de a doua jumătate a
secolului. Acestea contribuie la realizarea obiectivului
UE ca până în 2050, numărul de decese și vătămări grave în traﬁc să se apropie de zero („Viziunea Zero”).
Adoptarea acestor normative reprezintă o etapă
importantă în facilitarea „comunicării” între vehicule.
Începând cu 2019, autovehiculele, semnele de circulație și autostrăzile vor ﬁ dotate cu tehnologie care să
permită expedierea de mesaje standard către toți participanții la traﬁc situați în proximitate.
www.adrmuntenia.ro

Speciﬁcațiile stabilesc cadrul juridic minim pentru
a se asigura interoperabilitatea diferitelor sisteme cooperative utilizate, care le va permite tuturor stațiilor
echipate să facă schimb de mesaje în condiții de siguranță, într-o rețea deschisă.
Se preconizează că elementul de cooperare - asigurat prin conectivitatea digitală între vehicule, precum
și între vehicule și infrastructura de transport- va îmbunătăți semniﬁcativ siguranța rutieră, eﬁciența traﬁcului
și confortul la volan, ajutând conducătorul auto să ia deciziile corecte și să se adapteze la situațiile din traﬁc.
Sursa: fonduri‐structurale.ro
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Mănăstirea Comana, Giurgiu
Situată în comuna cu același nume din județul Giurgiu,
Comana este în prezent mănăstire de călugări, construcția
ﬁind inclusă în Lista monumentelor istorice din România.
Atracția exercitată de acest monument este în creștere ca
urmare a lucrărilor de restaurare realizate, ﬁnanțate din
fonduri europene, prin intermediul Programului Operațional
Regional 2007-2013. Turiștii care-i trec pragul, ﬁe cu ocazia
sărbătorilor religioase, ﬁe atrași de frumusețea ediﬁciului,
pot admira în curtea mănăstirii, și Mausoleul Eroilor Căzuți
în Primul Război Mondial. Astfel, din momentul zidirii și
până în prezent, mănăstirea este o carte vie de istorie pe
care frumos o consemnează Episcopia Giurgiului.
Mănăstirea a fost ctitorită de Vlad țepeș în anul 1461,
ca o mănăstire-cetate, care însă s-a ruinat până la sfârșitul
secolului al XVI-lea. Locul pe care a fost înălțată fusese odinioară o insulă în mijlocul mlaștinilor, accesul făcându-se pe
o poartă aﬂată în nordul incintei, după ce se traversa un pod
de lemn, ușor de incendiat la vreme de primejdie. Din această
perioadă s-au descoperit urmele unei biserici de plan dreptunghiular cu fundație din cărămidă, având partea superioară
din bârne. Săpăturile arheologice întreprinse între 1971-1972
au descoperit parțial unele încăperi, dar fără a putea reconstitui chiar și numai graﬁc întregul ansamblu. Cu toate că a
fost ridicată în mare parte din material perisabil, această biserică cu unele reparații făcute de domnitori a durat un secol
și jumătate, ceea ce dovedește siguranța conferită de poziția
naturală a terenului – insulă între păduri și ape.
În 1588, boierul Radu Șerban din Coiani – actualul sat
Mironești- începe zidirea noii mănăstiri la Comana pe pământurile moștenite de la mama sa, Maria din Coiani, iar
alegerea locului de ridicare a ctitoriei a fost determinată de
existența zidurilor vechii mănăstiri, ruinate la aceea dată,
dar destul de puternice, pentru ca, refăcute, să asigure
protecția noii construcții. Radu Șerban clădește în această
incintă o biserică cu hramul Sf. Nicolae, pe care o zugrăvește.
Între 1653–1658, Paul de Alep însoțește, ca secretar,
pe patriarhul Macarie de Antiohia în călătoria acestuia în
țara Românească și Rusia. El lasă în relatările sale informații
privitoare la acest lăcaș: „În dimineața următoare am plecat
(din Grădiștea) și trecând pe niște drumuri cu hârtoape și
printr-o strâmtoare mare, am ajuns la o mănăstire închinată
Sf. Nicolae, numită Comana, ctitoria răposatului Șerban Voievod, tatăl domnului de acum. Ea este o mănăstire mare și
trainică, închisă cu ziduri mari de piatră. În cele patru colțuri
sunt patru turnuri cu galerii boltite de jur împrejur pentru
înfrumusețarea aspectului și pentru plimbare.
În 1699, marele vornic Șerban Cantacuzino dăruiește
Mănăstirii Comana un chivot de argint „întru pomenirea
părinților Drăghici și Păuna și a soților Maria și Adriana”,
www.adrmuntenia.ro

informații ce denotă că ei sunt înmormântați la Comana. În
același an, Șerban Cantacuzino începe restaurarea Mănăstirii
Comana. Lucrările de reclădire care vor dura până în 1703,
au fost efectuate în spiritul reînnoirilor aduse în tehnica construcțiilor de epoca lui Constantin Brâncoveanu, ca rezultat
al deosebitei dezvoltări culturale de-a lungul a trei domnii
aproape succesive: Matei Basarab (1632- 1654), Șerban Cantacuzino (1678- 1688) și Constantin Brâncoveanu (1688- 1714).
Deosebit de bogată, dovadă ﬁind moșiile pe care le avea,
Comana a fost în timpul lui Matei Basarab unul dintre principalele centre religioase ale țării. Aici își va face ucenicia și viitorul mitropolit al Ardealului și partizan al luptei antiotomane
- Sfântul Ierarh și Mărturisitor Sava Brancovici (1620- 1683).
Mănăstirea Comana s-a aﬂat în centrul atenției în timpul luptelor antiotomane din 1657-1662, precum și în vremea războiului ruso-austro-turc din 1768-1774. Afectată de
războaie și de proasta gospodărire, mănăstirea s-a degradat
treptat. În anul 1728, Mănăstirea Comana este închinată
Patriarhiei Sfântului Mormânt din Ierusalim, de către Nicolae
Mavrocordat. După secularizarea averilor mănăstirești din
1863, călugării greci părăsesc Comana. De la această dată
nu s-a mai făcut nicio reparație timp de peste 100 de ani,
toate moșiile ﬁind expropriate, iar mănăstirea devenind biserică parohială a satului. La 1877, în timpul Războiului de
Independență, Prefectura a fost găzduită în localul fostei
mănăstiri. În anul 1932 se construiește în incinta Mănăstirii
Comana Mausoleul Eroilor Căzuți în Primul Război Mondial
în luptele de pe Neajlov, după indicațiile marelui istoric Nicolae Iorga, din anul 1919.
Informațiile istorice și etapele de construcție au fost
reliefate de săpăturile arheologice întreprinse în anii 19701971. În baza acestor cercetări s-au efectuat lucrări de restaurare a întregului complex.
Sursa: episcopiagiurgiului.ro
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Orașul Topoloveni se dezvoltă „smart”!

Administrația orașului Topoloveni a depus spre ﬁnanțare din fonduri europene proiectul prin care se
vizează modernizarea și extinderea aleilor pietonale, montarea unui sistem de
reîncărcare a autovehiculelor electrice sau hibrid, precum și înﬁințarea unui
centru de închiriere de biciclete.
Realizarea obiectivelor proiectului presupune execuția următoarelor tipuri de lucrări: construirea
pistelor de bicicletă, în lungime totală de 3,65 km, prin care se va lega
zona centrală, de zonele funcționale
ale orașului; lărgirea și reconﬁgurarea zonelor pietonale și de promenadă, construirea, reabilitarea și lărgirea trotuarelor, achiziționarea și
instalarea sistemului de reîncărcare
a autovehiculelor hibrid sau electrice;
realizarea unui sistem de bike-sharing; montarea de aliniamente, plantare de arbori și arbuști (355 buc.). De asemenea vor ﬁ dotate zonele pietonale cu mobilier urban,
vor ﬁ montate camere de supraveghere pentru sistemul
de bike-sharing și pentru sistemul de reîncărcare a auto-

CĂLĂRAȘI

Fonduri transfrontaliere
pentru ISU Călărași

În data de 12 martie, s-a semnat la sediul BRCT
din Călărași, contractul de ﬁnanțare privind implementarea proiectului „Gestionarea comună a riscurilor în
regiunea de graniță Călărași – Dobrich”, privind modernizarea dispeceratului ISU Călărași. Proiectul este
implementat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România – Bulgaria, având
scopul de a eﬁcientiza răspunsul comun în situații de
urgență în zona transfrontalieră, prin elaborarea unui
plan de acțiune și a unei strategii de pregătire comune,
astfel încât să se răspundă corespunzător situațiilor
de urgență cauzate de dezastrele naturale.
Prin implementarea acestui proiect, se urmărește
elaborarea strategiei și a planului de acțiune, achiziționarea de echipamente moderne de intervenție,
precum și crearea unei rețele de parteneri în vederea
prevenirii riscurilor și atenuării efectelor negative ale
dezastrelor.
www.adrmuntenia.ro

vehiculelor. Iluminatul ambiental pentru zona pietonală
va ﬁ modernizat, realizându-se totodată și un sistem de
irigații pentru spațiile verzi nou amenajate. Proiectul este
estimat la o valoare totală de peste 17 milioane de lei.
Sursa: universulargesean.ro

Astfel, modernizarea cu echipamente a dispeceratului comun pentru intervenție din cadrul ISU „Barbu
Știrbei” Călărași, precum și achiziția de echipamente
de intervenție vor conduce la scăderea timpului de
răspuns în situații de urgență, printr-o mai bună localizare a zonei unde este semnalată o astfel de situație.
Sursa: obiectiv‐online.ro
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O nouă instituție de învățământ
modernizată în Târgoviște!

În luna martie, la Grădinița Nr.15 din municipiul
Târgoviște au fost inițiate lucrările de reabilitare și modernizare, investiția în valoare de aproape 2,9 milioane
de lei, ﬁind realizată din fonduri accesate de administrația târgovișteană prin Planul Național de Dezvoltare
Locală.
Pe durata desfășurării lucrărilor aferente proiectului, activitatea școlară a celor 300 de copii și a cadrelor didactice a fost relocată, după cum urmează: preșcolarii înscriși la cursurile cu program normal își vor
desfășura activitatea la Școala Gimnazială „Smaranda
Gheorghiu”, iar cei înscriși la program prelungit, își vor
continua activitatea în cadrul Liceului Auto.
Conform administrației locale, lucrările la această
unitate școlară sun în graﬁc, proiectul dorindu-se a ﬁ
terminat în 12 luni.
„Doresc să mai precizez faptul că în acest moment
se mai lucrează, concomitent, la încă șase unități de

GIURGIU

INFO
JUDEțE

învățământ preșcolar din municipiu, și anume la
Grădinița Nr.13, Creșa Nr.8, Creșa Nr.14, Creșa nr.16,
precum și la Colegiul Național Constantin Carabela”,
a declarat primarul orașului.
Sursa: voceadâmbovitei.ro

Strada Gării va ﬁ redată traﬁcului rutier!

Autoritățile locale din municipiul Giurgiu au făcut anunțul potrivit căruia Strada Gării va ﬁ redată
traﬁcului rutier. Până la această
dată a fost ﬁnalizată expertiza lucrărilor și a fost înaintată spre proiectare. Conform sursei citate, se
dorește adoptarea unei soluții optime pentru a ﬁ evitat disconfortul
urbanistic vizual. Astfel, se preconizează folosirea pavelelor de traﬁc
greu – pentru traﬁcul rutier de 3,5
tone-, amenajându-se spații de parcare pe ambele părți, în cadrul infrastructurii existente. Circulația se
va realiza pe sens unic, de la Gară
spre centrul orașului, iar sensul giratoriu de la Gară va ﬁ reconﬁgurat
și modernizat. În adoptarea proiectului prin care Strada Gării va ﬁ redată traﬁcului rutier, edilul municipiului Giurgiu a ținut să precizeze
că va ține cont de investițiile făcute
anterior din banii municipalității.
Sursa: stirigiurgiu.ro
www.adrmuntenia.ro
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Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița,
ﬁnanțare pentru școala din comuna Alexeni

IALOMIțA

L

a începutul lunii martie, a fost dată
publicității știrea potrivit căreia
acoperișul Școlii Gimnaziale „Alexandru
Aldea Voievod”, din Alexeni a fost
înlocuit printr-un proiect ﬁnanțat de
Consiliul Județean Ialomița, prin
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomița (ADI).
La recepția lucrărilor, Victor Moraru, președintele
Consiliului Județean Ialomița, a subliniat că, în ciuda
faptului că asociația este la început de drum, lucrurile
se îndreaptă în direcția bună. „Colegii primari, deși au
fost sceptici la început, au realizat, după aprobarea
câtorva proiecte, că se poate și altfel și că această
asociație a fost înﬁințată în vederea sprijinirii lor. Inițial
am alocat suma de 5 milioane de lei, din care s‐au
contractat 3,5 milioane de lei (...) 19 proiecte au fost
deja ﬁnanțate, două sunt în așteptare, trei în evaluare
www.adrmuntenia.ro

și 7 respinse din diferite motive. Banii provin din bugetul
consiliului județean și i‐am pus la dispoziția primăriilor
pentru a ajuta localitățile. Primul proiect realizat a fost
terenul de sport de la Jilavele, iar acum această înveli‐
toare la acoperișul școlii din Alexeni. Sunt convins că
vor urma și altele, dovadă numărul destul de mare de
proiecte depuse și aprobate”.
Prin lucrările efectuate în cadrul proiectului, vechiul acoperiș de tablă a fost înlocuit pe o suprafață
de 667 mp. De asemenea, au fost montate burlane noi
și a fost schimbată structura de lemn ce susține foile de
tablă. Valoarea totală a lucrării este de 166.200 de lei,
din care Consiliul Județean Ialomița a alocat suma de
140.00 de lei.
În cadrul evenimentului, primarul comunei Alexeni și-a exprimat intenția de a mai depune un proiect
prin care să ﬁe ﬁnanțată construcția unei săli de sport.
Sursa: realitatea‐ialomiteana.blogspot.ro
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Centru de zi și trei locuințe sociale individuale,
la Râfov

TELEORMAN

Sursă foto kudika.ro

Consiliul Județean Prahova, DGASPC Prahova și
administrația locală din comuna Râfov vizează reabilitarea
și modernizarea imobilului în care și-a desfășurat activitatea vechea școală primară din Buchilași, în vederea
înﬁințării unui centru de zi și a construirii a trei locuințe
sociale. Inițiativa primăriei este concretizată în proiectul
ﬁnanțat din Programul de Interes Național „Înﬁințare de
servicii sociale în vederea tranziției tinerilor cu dizabilități
la sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabi‐
lități”. Pentru realizarea acestui proiect, autoritățile locale
din Râfov au obținut avizul de la Ministerul Educației
Naționale pentru a schimba destinația școlii.
Astfel, locația ce urmează a ﬁ realizată va avea o triplă funcționalitate: centru de zi de socializare și petrecere
a timpului liber pentru persoane vârstnice, centru de zi
pentru copii și centru de asistență medicală permanentă
și suport pentru persoanele aﬂate în situații de nevoie.
Sursa: ph‐online.ro

Activități premergătoare
evenimentului „Parada Europei”

Î

n data de 12 martie, Asociația Euro
Teleorman a organizat la Palatul Administrativ
întâlnirea premergătoare evenimentului
„Parada Europei” ce a reunit reprezentanții
administrației județene, ai inspectoratului
școlar, ai organizatorilor, precum și delegații
liceelor participante. În cadrul acestui
eveniment au fost stabilite, prin tragere la
sorți, țara pe care ﬁecare liceu o va reprezenta
și ordinea în care aceștia vor participa.
Evenimentul este dedicat zilei de 9 Mai – Ziua Europei
și are ca scop celebrarea diversității și a toleranței, ﬁind totodată un prilej de promovare a marii familii europene, cu reperele sale istorice și culturale. Sub forma unei competiții,
ﬁecare liceu trebuie să reprezinte într-o manieră inedită câte
o țară din Uniune Europeană, BRICS și SUA. Prin cuprinderea
țărilor din spațiul extraeuropean se simbolizează interdependența și cooperarea dintre statele lumii. În acest an, „Parada
Europei” va avea loc în data de 11 mai, la Zimnicea, ediția din
acest an căpătând un plus de forță ca instrument de promovare a calității manifestărilor culturale din Romania în contextul
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
www.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
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 Județean ARGEȘ
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 Județean 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
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informarea publicului țintă despre
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de Informare REGIO Sud Muntenia și despre
cele mai importante evenimente organizate
de acestea în județele regiunii.
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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 Județean 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

Biroul Județean 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

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 ca ractere 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 informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

