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Peste 4,7 milioane de lei fonduri Regio
pentru îmbunătățirea Unității de primiri urgențe
a Spitalului de Urgență Slobozia

L

iviu Gabriel Mușat, directorul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, alături de Victor Moraru,
președintele Consiliului Județean Ialomița,
au semnat în data de 21 martie contractul
de ﬁnanțare pentru proiectul
„Modernizarea, extinderea și dotarea
Unității de primiri urgențe din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”.
Cererea de ﬁnanțare a fost depusă de solicitant în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infra‐
structurile sanitare și sociale care contribuie la dezvolta‐
rea la nivel național, regional și local, reducând inegali‐
tățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la ser‐
viciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea
de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colec‐
tivitățile locale”, Obiectivul speciﬁc 8.2 „Îmbunătățirea
calității și a eﬁcienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B- Unități de primiri urgențe.
În vederea extinderii, modernizării și dotării Unității
de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, Consiliul Județean Ialomița, în calitate de
beneﬁciar de fonduri nerambursabile, va realiza investiții
de 7.472.765,74 lei, cât reprezintă valoarea totală a proiectului, din care Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) alocă peste 4,7 milioane de lei, aproximativ 1,9 milioane de lei sunt provin din bugetul de stat, iar
peste 136 de mii de lei reprezintă coﬁnanțarea beneﬁciarului. Prin ﬁnalizarea acestui demers, pacienții vor beneﬁcia de servicii medicale furnizate la standarde europene, evitându-se totodată redirecționarea acestora către

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

alte unități spitalicești, iar personalul medical va avea acces la aparatură modernă prin care timpul necesar diagnosticării și tratării va ﬁ diminuat. Proiectul are o perioadă de
implementare de 73 de luni, începând cu 1 decembrie 2015.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a înregistrat până în prezent 1.124 de proiecte (inclusiv
aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate
fonduri nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde de
lei. Dintre acestea, 81 de aplicații, având o valoare eligibilă
ﬁnanțată din FEDR și bugetul de stat, de 69,41 milioane
de lei, provin din județul Ialomița. În acest context, în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de să‐
nătate și sociale” au fost înregistrate 6 aplicații ce au o
valoare totală eligibilă de peste 56 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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Nou contract de ﬁnanțare
pentru îmbunătățirea infrastructurii medicale
din municipiul Câmpina

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Sursă foto observatorph.ro

În data de 19 martie s-a semnat un nou contract
de ﬁnanțare pentru „Creșterea eﬁcienței energetice în
Spitalul Municipal Câmpina”. Proiectul prin care se vor
realiza investiții în valoare totală de 26.528.353,25 lei
este ﬁnanțat din Programul Operațional Regional 2014 –
2020, în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției că‐
tre o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea
de investiții 3.1 „Sprijinirea eﬁcienței energetice, a ges‐
tionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea
B – Clădiri publice. Din valoarea totală a investițiilor,
peste 14 milioane de lei sunt alocate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ
2,1 milioane de lei provin din bugetul național, în timp
ce aproape 332 de mii de lei constituie coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului. Implementarea acestui proiect
se va realiza în 62 de luni, începând cu 4 iulie 2017.
Beneﬁciarul de fonduri Regio, Primăria Municipiului Câmpina, are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii medicale, prin creșterea eﬁcienței energetice a Spitalului Municipal Câmpina. Astfel, prin acest demers corpul
C al clădirii Spitalului Municipal Câmpina va avea o performanță energetică îmbunătățită, trecând de la clasa
energetică C la clasa energetică A, nivelul anual al emisiilor de gaze va ﬁ redus cu minimum 40% și consumul
anual de energie primară aferent clădirii spitalului va
scădea cu minimum 60%. În cadrul proiectului sunt
prevăzute lucrări de intervenție, precum: termoizolarea și eﬁcientizarea energetică, modernizarea instalațiilor electrice, de iluminat și a sistemelor de climatizare, implementarea sistemelor de management energetic,
instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, înlocuirea lifturilor existente, precum și refacerea ﬁnisajelor

Spitalul Municipal Câmpina

în zonele de intervenție.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost înregistrate 1.124 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 297 de
aplicații, cu o valoare eligibilă de aproximativ 1,8 miliarde de lei, au fost depuse de solicitanții din județul Prahova. În acest context, numai la nivelul Axei prioritare
3, Prioritatea de investiții 3.1B, există 18 aplicații ce
au o valoare eligibilă de peste 100 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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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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URBACT – o lună până la închiderea apelului
pentru Rețelele de Planiﬁcare!
Apelul pentru Rețelele de Planiﬁcare URBACT Faza
1 este deschis până în data de 1 aprilie, ora 16:00 a României. Prin Programul URBACT III se susține formarea
a maximum 23 de noi Rețele de Planiﬁcare a Acțiunii ce
au ca scop sprijinirea orașelor din Europa, în vederea
identiﬁcării de soluții pentru provocări urbane comune.
Rețelele reunesc până la 10 parteneri din țări diferite cu
scopul evident de a realiza schimburi de experiențe. Partenerii pot elabora un Plan integrat de acțiune și vor avea
posibilitatea de a testa o serie de soluții la scară mică în
orașele lor. Această activitate se realizează în colaborare
cu părți interesate de la nivel local în orașele lor și prin
cooperarea în parteneriate locale și transnaționale.
Cei interesați să aplice pentru acest apel de proiecte trebuie să parcurgă Termenii de referință ți Ghidul aplicantului disponibile prin accesarea următorului
link: http://www.mdrap.ro/userﬁles/apelURBACTRetelePlaniﬁcare.pdf.
Sursa: mdrap.ro

S-a prelungit sesiunea de
validare a instalatorilor de
panouri fotovoltaice!

15.000 euro
pentru inovatorii IT!
Institutul European de Inovare și Tehnologie implementează Programul EIT Digital Venture în cadrul
căruia inovatori IT din 19 țări, inclusiv din România,
pot depune aplicații până la data de 5 mai 2019. Astfel, specialiștii IT din România care au ideii de afaceri
în domeniul vizat se pot înscrie online în acest program
prin intermediul căruia pot obține ﬁnanțare de 15.000
de euro.
Doritorii pot participa cu condiția să ﬁe organizați în echipe multidisciplinare formate din două persoane și să aibă o idee de afacere sau un prototip în
domeniile: Digital Industry, Digital Tech, Digital Wellbeing, Digital Finance sau Digital Cities.
Cei selectați pot câștiga:
• participarea la un program de pre-accelerare
de 3 săptămâni printr-un partener regional, prin care
vor primi sprijin pentru realizarea unui produs minim
viabil (MVP) și demararea afacerii. Românii sunt grupați în regiunea a doua, unde partener este Found.ation,
din Grecia;
• premiul de maximum 15.000 de euro;
• acces la un vast ecosistem european de inovare.
Sursa: startupcafe.ro

A

dministrația Fondului de Mediu a
prelungit până la 29 martie
sesiunea de validare a instalatorilor, în
cadrul Programului „Sisteme
fotovoltaice”. Totodată, prin ordin de
ministru, a fost modiﬁcat Ghidul de
ﬁnanțare aferent acestui program
destinat producerii de energie
electrică, în vederea acoperirii
necesarului de consum și livrării
surplusului în rețeaua națională.
Persoanele ﬁzice se pot înscrie la unul dintre
instalatorii validați, în urma publicării listei pe site-ul
ministerului (www.afm.ro), înainte ca programul pentru persoane ﬁzice să demareze.
Toate informațiile privind desfășurarea acestui
program de ﬁnanțare sunt publicate pe site-ul
Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro,
la secțiunea Programe de ﬁnanțare – Sisteme foto‐
voltaice, link: https://afm.ro/sisteme_fotovoltaice.php.
Sursa: observatorcl.info
www.adrmuntenia.ro

6

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #410
19 • 24 martie 2019

TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: peterlengyel.wordpress.com

La drum pe Brațul Borcea!
Într-una din cele mai joase zone din sud-estul țării, înainte de a-și întinde apele spre a îmbrățișa marea,
Dunărea se ramiﬁcă în opt brațe. Acolo unde Dobrogea
întâlnește Câmpia Dunării, ﬂuviul curge separat pe
două brațe: Borcea, în partea vestică, în contact cu
Câmpia Dunării, și Brațul Măcin (Dunărea Veche) la
est, în contact cu Dobrogea. Înconjurată de aceste două
ape se aﬂă aici Balta Borcei (sau Balta Ialomiței), inițial
o zonă umedă cu grinduri, bălți, lacuri și mlaștini, în
prezent teren agricol cu diguri, păduri de luncă dominate de sălcii și plantații de plopi, stufărișuri și zone
mlăștinoase. Delimitarea celor două brațe se face cu
5 km amonte de Călărași, iar reunirea are loc la 6 km
aval de Hârșova. Brațul Borcea preia aproximativ 10%
din debitul de apă, iar Brațul Măcin restul, astfel că
navele de tonaj mai mare utilizează Brațul Măcin, ceea
ce face ca Brațul Borcea să ﬁe mai puțin solicitat de
circulația navelor.
Brațul Borcea este sinuos, având o lungimea de
aproximativ 100 de km și o albie cu lățimea de 300450 m. Traversat la Fetești de un pod rutier și două poduri feroviare, dintre care cel mai spectaculos este proiectat de Anghel Saligny (construit între 1890-1895),
Brațul Borcea reprezintă una dintre cele mai mari atracții ale regiunii, pădurile din dreptul localității Cernavodă oferind o priveliște de o frumusețe sălbatică.
Zona a fost declarată arie de protecție specială avifaunistică, Situl Natura 2000 ROSPA0012 Brațul Borcea
și se întinde pe o suprafață de peste 13.000 de hectare.
www.adrmuntenia.ro

Ca arie protejată (încadrată în bioregiune geograﬁcă
stepică), reprezintă o zonă naturală de o diversitate aparte ce cuprinde: stepe, lacuri, râuri, mlaștini, turbării,
pajiști naturale, terenuri arabile cultivate, păduri de
foioase, asigurând condiții de hrană, cuibărit și viețuire
pentru mai multe specii de păsări migratoare, de pasaj
sau sedentare, unele protejate prin lege. În acest context, pasionații sau specialiștii în ornitologie pot urmări
specii precum: uliul cu picioare scurte, lăcarul mare,
stârc cenușiu și roșu, barză albă și neagră, rață cârâitoare, gârliță mare, gâscă-cu-gât-roșu, pelican comun, stârc
de noapte, stârc pitic, erete de stuf, cresteț cenușiu,
chirighiță neagră, chirighițe-cu-obraz-alb, chiră de
baltă, pescăruș albastru, lopătar, egretă mică. Situl Natura 2000 se aﬂă în custodia UNESCO Pro Natura.
Trecând de la geograﬁe la istorie, descoperirile arheologice dovedesc că zona străbătută de apele Brațului Borcea a fost locuită fără întrerupere încă din neolitic, înseși vestigiile municipiului Călărași având această
continuitate. În ciuda acestei vechimi, se pare că denumirea apei își are originea în numele unui boier
care a trăit pe aceste locuri în secolul al XVI-lea. Astfel,
în Istoria Călărașiului scrisă de Pompei Samarian, întrun hrisov din 1 iunie 1541, este menționat faptul că
domnitorul Radu Paisie declină proprietatea șetrarului
Borcea asupra satului Crăceani (Crăceni), cunoscut
mai târziu drept satul Măgureni, devenit ulterior cartierul cu același nume al municipiului Călărași.
Surse: adevarul.ro
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INFO
JUDEțE

Lucrări de reabilitare a 18 străzi din Pitești

Administrația municipiului Pitești derulează în
această perioadă o serie de proceduri de atribuire a
contractelor pentru reabilitarea a 18 străzi din Pitești.
Una dintre cele mai importante lucrări de reabilitare
va ﬁ realizată pe strada Vasile Lupu aﬂată de mulți ani
într-o stare avansată de degradare, contractul având
o valoare de peste 800 de mii de lei. Lucrări de reabilitare se vor realiza și pe Bulevardul Eroilor – pe tronsonul dintre strada Exercițiu și Bulevardul Republicii –
proiectul ridicându-se la o valoare de aproape 1,8 milioane de lei. De asemenea, pe strada Banat se vor
executa importante lucrări de reabilitare a căror valoare depășește 2,8 milioane de lei .
Sursa: jurnaluldearges.ro

CĂLĂRAȘI

Poșta Veche – lucrări în graﬁc!

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto (arhivă): observatorcl.info

Lucrările de reabilitare și consolidare a monumentului istoric Poșta Veche continuă conform graﬁcului. Astfel, a fost turnată încă o porțiune de radier în
zona intrării principale de la camera care va adăposti
tabloul general și centrala antiincendiu, realizarea radierului apropiindu-se de ﬁnalizare. Consolidarea pe
verticală prin stâlpi și pe orizontală a condus la turnarea
planșeului peste demisol.
Totodată au fost inventariate elemente de ceramică existente și se lucrează la întocmirea proiectului
de componente artistice.
Restaurarea acestei bijuterii arhitecturale este
ﬁnanțată din Programul Operațional Regional 20142020 (POR), în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valoriﬁcarea
durabilă a patrimoniului natural și cultural”, ﬁind primul contract de ﬁnanțare semnat prin actualul POR,
la nivelul regiunii Sud Muntenia.
Monumentul istoric, reprezentativ prin stilul arhitecturii neoclasice speciﬁce sfârșitului secolului a
XIX-lea, va deveni prin acest proiect un centru cultural,
unde turiștii și locuitorii municipiului în egală măsură,
pot dobândi informații privind istoria meleagurilor
călărășene, vor avea acces la biblioteci online și, nu în
ultimul rând, vor avea posibilitatea de a participa la
evenimente și workshop-uri pe teme culturale. De
asemenea, în acest spațiu inedit vor exista oportunități
pentru dobândirea și dezvoltarea abilităților practice,
prin ateliere foto-video, de tradiții locale sau de pictură/gravură etc.
Sursa: obiectiv‐online.ro
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DÂMBOVIțA

Rețea de iluminat public stradal
pe DJ 720E

Consiliul Județean Dâmbovița are intenția de a
realiza o rețea de iluminat public stradal în municipiul
Târgoviște, în zona DJ720E- Gara Târgoviște Sud– Centura Municipiului Târgoviște.
Proiectul vizează creșterea capacității de circulație, mărirea siguranței circulației în locația vizată, în vederea evitării accidentelor rutiere, precum și pentru
îmbunătățirea confortului pietonilor, având în vedere
faptul că, în prezent, în spațiul respectiv, unde s-au derulat și se derulează și alte investiții, nu există o rețea
de iluminat public.
Aplicația prin care se dorește realizarea rețelei
de iluminat public stradal a fost depusă spre ﬁnanțare
în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală,
în acest moment, administrația județeană dâmbovițeană derulând și alte investiții care au aceeași sursă de
ﬁnanțare, implementate în aceeași arie, precum: „Drum
de legătură DJ 720E Gara Târgoviște Sud – Centura

GIURGIU

INFO
JUDEțE

Municipiului Târgoviște”. Totodată, pe același amplasament, a fost ﬁnalizat proiectul „Realizare alimentare cu
apă și canalizare în zona Drumului de legătură DJ 720E
Gara Târgoviște Sud – Centura Municipiului Târgoviște”.
Sursa: ziaruldambovita.ro

S-a lansat la apă nava „Concordia EU 219”!

În data de 26 martie, în Portul Giurgiu, Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (AFDJ) a organizat
ceremonia de botez a navei de semnalizare „Concordia
EU 2019” realizată prin proiectul FAIRway Danube ﬁnanțat în cadrul programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF).
Concordia EU 2019 a fost construită pe șantierul
naval Shipyard ATG Giurgiu, într-o perioadă de 14 luni,
contractul de ﬁnanțare având o valoare de 3.350.000
de euro, și este destinată activității de semnalizare a
șenalului pe sectorul românesc de Dunăre.
Proiectul Fairway Danube are ca obiectiv principal
implementarea „Master Planului de Reabilitare și În‐
treținere a Șenalului Navigabil al Dunării și a aﬂuenților
săi navigabili”, aprobat de toate autoritățile relevante
în domeniu, în decembrie 2014. Scopul acestui Master
Plan este de a atinge și de a asigura bune condiții de
navigație pe tot parcursul anului, prin furnizarea unui
nivel minim de servicii.
Astfel, acțiunile realizate în cadrul proiectului au
ca ﬁnalități:
• elaborarea planurilor naționale de acțiune coordonate pentru implementarea „Master Planului de Rea‐
bilitare și Întreținere a Șenalului Navigabil”;
• achiziționarea echipamentelor necesare desfășuwww.adrmuntenia.ro

rării de activități pilot privind serviciile hidrologice în
cele cinci țări (Bulgaria, Croația, Ungaria, România și
Slovacia);
• identiﬁcarea unor abordări inovatoare pentru reabilitarea și modernizarea șenalului navigabil;
• pregătirea documentației pentru implementarea
viitoarelor măsuri selectate care sprijină în continuare
punerea în aplicare a „Master Planului de Reabilitare
și Întreținere a Șenalului Navigabil”.
Sursa: giurgiu‐news.ro
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PRAHOVA

Monumente istorice
prahovene
reabilitate prin fonduri
nerambursabile
Cinci dintre monumentele istorice existente pe
teritoriul județului Prahova vor ﬁ puse în valoare, la ﬁnalul implementării proiectelor ﬁnanțate din Programul
Operațional Regional 2014-2020, depuse în cadrul Axei
prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conser‐
varea, protecția și valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului
cultural”. Fiind vorba de unități de cult, coﬁnanțarea
va ﬁ asigurată de Consiliul Județean Prahova, parohiile
în subordinea cărora se aﬂă, neavând resursele ﬁnanciare necesare.
„Consolidare, restaurare și punere în valoare Cen‐
tru Cultural Protoieria Ploiești Nord” are ca obiectiv
transformarea clădirii monument istoric, aﬂate în vecinătatea sediului Muzeului de Artă, în Centru Cultural
al Protoieriei Ploiești Nord, în urma lucrărilor de consolidare, restaurare și punere în valoare. Ediﬁciul realizat în stilul neoclasic la sfârșitul secolului al XIX-lea, este construit după planurile arhitectului Leonida Negrescu.
Contractul de ﬁnanțare are o valoare totală de
4.843.769 de lei.
„Restaurare pictură, ﬁnisaje interioare și exteri‐
oare, instalații, restaurare turn clopotniță, amenajări
exterioare Biserica Sf. Vineri Ploiești” propune lucrări
de restaurare, de realizare de ﬁnisaje la nivelul fațadelor, a pardoselii interioare și la pictura interioară. Totodată, pentru turnul clopotniței se propune revenirea
la forma și la modenatura originală ale turnului deoarece, de-a lungul timpului, acesta a fost transformat.
Clădirea Bisericii Sf. Vineri din Ploiești a fost ridicată
între anii 1875 și 1880, avându-l ca arhitect pe Toma
N. Socolescu.
Dimensiunile impresionante ale ediﬁciului depășeau cu mult dimensiunile modeste al bisericilor existente la acea dată în localitate, rămânând până astăzi
unul din cele mai impresionante monumente de cult
din Ploiești.
O notă suplimentară o adaugă pictura lui Gh. Tătărăscu, atât la pereți, cât și la catapeteasmă și raﬁnamentul procedurilor ornamentale interioare. Valoarea
totală a proiectului este de 7.185.716 lei.
(continuare în pagina 11)

IALOMIțA

Infrastructura de irigații,
în atenția autorităților

Î

n luna martie, municipiul Slobozia a
găzduit întâlnirea ce a reunit o serie
de factori decidenți la nivel național,
regional și local, precum și reprezentanți
ai Organizației Utilizatorilor de Apă
pentru Irigații (OUAI) din Ialomița și
Călărași, în vederea analizării stadiului
de implementare a proiectelor aferente
submăsurii 4.3 I. „Investiții pentru
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole și silvice” –
Componenta - Infrastructura de irigații.
Evenimentul a fost realizat cu scopul de a ﬁ identiﬁcate soluțiile viabile în vederea rezolvării întârzierilor înregistrate în implementarea proiectelor aferente submăsurii 4.3, în contextul în care, din cele 40
de proiecte contractate în județele Ialomița și Călărași, doar la 15 dintre ele s-au ﬁnalizat achizițiile
principale.
Factorii decidenți intenționează să continue
acest tip de dezbateri, astfel încât toate proiectele
depuse în cadrul submăsurii 4.3 să ﬁe analizate pentru ca infrastructura secundară de irigații să ﬁe
îmbunătățită și agricultura să beneﬁcieze de toate
condițiile optime de dezvoltare.
Sursa: obiectiv.net

www.adrmuntenia.ro
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Au fost
ﬁnalizate
lucrările
de modernizare
a Spitalului Orășenesc
Zimnicea

TELEORMAN

(continuare din pagina 10)
Proiectul „Consolidare, restaurare, conservare și pu‐
nere în valoare arhitecturală și pictura murală a Bisericii
Mari a Mănăstirii Zamﬁra, județul Prahova, executată a
fresco de Nicolae Grigorescu” urmărește consolidarea
structurii de lemn a bolților la navă și abside, tratarea
structurii suport din lemn a picturii, conservarea picturii
murale, precum și restaurarea, conservarea iconostasului
și a mobilierului eclezial. Biserica Mare a Mănăstirii Zamﬁra
este monument istoric. Actualul așezământ monahal are
la origini clădirea Bisericii Mici sau Biserica Veche, a cărei
construcție a început între anii 1721 – 1730, în perioada
celei de a doua domnii a lui Nicolae Mavrocordat, la inițiativa doamnei Zamﬁra. În anul 1743 lucrările au fost ﬁnalizate, iar biserica a fost dată în folosință. Pictura interioară
a bisericii a fost realizată de către pictorul Nicolae Grigorescu, împreună cu fratele lui Gheorghe. Valoarea totală a
lucrărilor ce vor ﬁ efectuate este de 19.555.986 de lei.
„Restaurare, consolidare și punere în valoare a Bi‐
sericii de Lemn Sﬁnții Mihail și Gavril, a Schitului Jercălăi
– Urlați” vizează lucrări de restaurare, consolidare, reconstituire și conservare, inclusiv modernizarea echipării
tehnice pentru toate categoriile de instalații interioare
și exterioare, dorindu-se restaurată și pictura interioară.
Biserica – monument istoric -a fost construită în anul
1731 în satul Lueriu, județul Mureș, însă, în anul 1929,
Regina Maria a României a decis mutarea bisericii la
Castelul Bran ca paraclis regal, iar mai târziu, în anul
1956, Patriarhul Justinian a hotărât ca biserica din lemn
să ﬁe montată pe actualul amplasament. Pictura interioară originară din 1731, în tehnica tempera pe lemn,
din care s-au păstrat fragmente în altar și pronaos, a
fost acoperită de un nou strat de pictură la 1838, semnată de pictorul Conrad. Iconostasul, o parte din icoane
și mobilier fac parte din zestrea originară a bisericii.
Proiectul are o valoare totală de 5.554.270 de lei.
„Restaurare și punere în valoare a ansamblului arhi‐
tectural medieval al fostului Schit Lespezi” are ca obiectiv
consolidarea lucrărilor structurale, restaurarea picturii și punerea în valoare a spațiilor din Schitul Lespezi, cu scopul de a
salva de la degradare obiectivul de patrimoniu culturalreligios și, în același timp, promovarea zonei și a obiectivului
în sine, urmând a avea ca impact valoriﬁcarea potențialului
turistic, cu accent pe dezvoltarea sectorului de turism ecumenic în județul Prahova. Schitul Lespezi, datând din perioada
1661-1675 este un sit istoric din Posada, ultima reabilitarea
acestuia ﬁind realizată în 1819. Din întregul ansamblu s-a
păstrat fosta capelă a schitului, Biserica cu Hramul Sfânta
Treime, una dintre cele mai vechi, mai frumoase și mai bine
conservate ctitorii cantacuzine de pe Valea Prahovei.
Sursa: prahovabusiness.ro
www.adrmuntenia.ro
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Î

n data de 20 martie a avut loc la
Zimnicea conferința de presă
destinată informării publicului cu
privire la obiectivele, ﬁnanțarea și
rezultatele implementării proiectului
„Sănătatea ta contează!‐Modernizarea
spitalelor din Zimnicea și Svishtov
(Bulgaria)”. Astfel, proiectul privind
modernizarea și dotarea Spitalului
Orășenesc Zimnicea cu aparatură de
ultimă generație, derulat în perioada
13 aprilie 2017-12 aprilie 2019, a fost
coﬁnanțat de UE prin Fondul European
de Dezvoltare Regională, în cadrul
Programului Interreg V-A România
Bulgaria. Cererea de ﬁnanțare a avut o
valoare totală de 1475 894,96 euro, din
care contribuția UE a fost de peste 1,2
milioane de euro.
Această inițiativă a autorităților din România și
Bulgaria a avut ca obiective modernizarea serviciilor
de sănătate pe care cele două spitale le furnizează,
prin dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație, precum și dezvoltarea cooperării transfrontaliere în domeniul sănătății între Zimnicea și Svishtov
prin schimburi de experiență și bune practici între
angajații celor două spitale.
Implementarea proiectului a permis unității medicale zimnicene lucrări de modernizare și dotarea
cu aparatură medicală de ultimă generație pentru:
Blocul operator, Secția ATI, Sala de nașteri, Secția
oftalmologie, Secția ORL, precum și pentru Laboratorul de analize medicale.
Spitalul Orășenesc Zimnicea deservește comunitatea locală, dar și pe locuitorii comunelor Năsturelu, Bujoru , Pietroșani, Bragadiru, Izvoarele, Fântânele, Suhaia, Viișoara.
Sursa: ziarulmara.ro
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Date de contact

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

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 Județean GIURGIU

EDITOR

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
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• Șerban GEORGESCU,
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Website www.adrmuntenia.ro,
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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.

