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Modernizarea Ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Giurgiu prin fonduri Regio

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvol 
tare Regională Sud Muntenia, și Marian Mina, preșe dintele 
Consiliului Județean Giurgiu, au semnat în data de 22 octom 
brie contractul de finanțare privind implementarea proiec 
tului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Am‐
bulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”. 

Având ca obiectiv creșterea calității serviciilor medi 
cale oferite, precum și a gradului de accesibilitate a po 
pulației la aceste servicii, Consiliul Județean Giurgiu be
neficiază de finanțare prin Regio (Programul Operațional 
Regional 20142020), în cadrul Axei prioritare 8 – „Dez‐
voltarea infrastructurii sanitare 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 instituțio ‐
nale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul spe
cific 8.1  Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, in special pentru 
zonele sărace și izolate, Operațiunea A  Ambulatorii. 

Astfel, vor fi realizate investiții constând în dotarea 
cu echipamente performante a Ambulatoriului, fapt ce va 
conduce la creșterea calității și eficienței serviciilor furni
zate, scăzânduse totodată durata de spitalizare a pacien 
ților internați, a timpului de diagnosticare și de tratament. 
Investițiile vizează, de asemenea, modernizarea infrastruc 
turii, lucrările de reabilitare, modernizare și extindere având 
ca rezultat creșterea performanței energetice a clădirii, 
precum și îmbunătățirea accesului în incintă a persoanelor 
cu dizabilități. Ca atare, dotarea și modernizarea Ambu
latoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giur
giu, va asigura populației servicii medicale de calitate, în 
timp ce personalul medical va beneficia de condiții opti 
me de desfășurare a activității. 

Proiectul, cu o perioadă de implementare de 50 de 
luni, începând cu 1 iulie 2018, are un buget a cărui valoare 
totală este de 10.695.225,38 lei. Din aceștia, peste 7,4 
milioane de lei reprezintă alocarea Fondului European 
de Dezvoltare Regională, contribuția din bugetul de stat 
fiind de aproape trei milioane de lei, în timp ce cofinan 
țarea eligibilă a beneficiarului depășește 213 mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregistrat 
1.174 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SU
ERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de 
peste 7,9 miliarde de lei. La nivelul județului Giurgiu, au 
fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 119 aplicații, 
având o valoare solicitată de peste 799 de milioane de 
lei. Dintre acestea, prin cele opt proiecte înregistrate la 
nivelul Axei prioritare 8, sunt solicitate fonduri în valoare 
de peste 36 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.
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A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare 
locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Astăzi, 22 octombrie, Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Regional 20142020 (AM
POR) a aprobat, prin ordin de ministru, Ghidul solicitan 
tului  Condiții specifice de accesare a fondurilor în ca
drul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, 
POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, 
Axa prioritară 9  Sprijinirea regenerării economice și 
sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, 
Prioritatea de investitii 9.1  Dezvoltare locală sub res‐
ponsabilitatea comunității (DLRC)  varianta finală. 

Ghidul se adresează beneficiarilor eligibili pentru 
proiectele aferente celor 37 de strategii de dezvoltare 
locală, selectate pentru finanțare în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman (POCU) 20142020, conform 
listei ce poate fi consultată accesând linkul următor: 
http://www.fonduriue.ro/presa/noutatiamoi/de
tails/6/393/rezultatulfinalalprocesuluideevaluare
%C8%99iselec%C8%9Bieastrategiilordedezvoltare
local%C4%83destinatecomunit%C4%83%C8%9Bilor
marginalizateurbane. 

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice 
necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte 
POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și 
POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, referitoare la: 

specificitatea proiectelor; •
documentele solicitate; •
criteriile de verificare; •
descriere a etapelor de verificare și contractare a •

proiectelor; 
instrucțiuni de completare a cererilor de finanța •

re de către solicitanți. 
Depunerea cererilor de finanțare se face electro

nic, utilizând aplicația MySMIS. 
Proiectele pot fi depuse începând cu data de  

23.10.2019, ora 10.00. 
Pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7RE

GIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI, cererile de finanțare vor 
putea fi transmise până la data de 31 decembrie 2021, ora 
10.00, iar pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/În
treprinderi, cererile de finanțare vor putea fi transmise 
până pe 01.06.2020, ora 17.00. 

Ghidul solicitantului, precum și ordinul de minis
tru pot fi consultate pe siteul dedicat implementării 
POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Program > Axa 9, accesând linkul următor:  
https://regio.adrmuntenia.ro/axa9/static/1204 sau pe 
siteul ministerului www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.
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Grădiniță construită cu fonduri Regio, 
în comuna Grădiștea, Călărași

În data de 18 octombrie, la sediul din 
Călărași al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia, Mariana Vișan, 
director adjunct Organism Intermediar 
POR, și Constantin Corbu, primarul 
comunei Grădiștea, au semnat contractul 
de finanțare pentru proiectul „Con struire 
grădiniță cu program normal, în sat 
Grădiștea, comuna Grădiștea, județul 
Călărași”. 

Aplicația are ca obiectiv îmbunătățirea standar
dului de viață din mediul rural, prin dezvoltarea infra 
structurii educaționale, și este finanțată din Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei 
prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educațio ‐
nale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în edu ‐
cație și formare, inclusiv în formare profesională, pen‐
tru dobândirea de competențe și învățare pe tot par cursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de 
participare la nivelul educației timpurii și învățămân ‐
tului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 
de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învăță 
mântului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A. 

Astfel, prin construirea grădiniței cu program nor
mal, 60 de preșcolari vor beneficia de activități educa 
ționale desfășurate întrun cadru optim, în condiții com 
parabile cu cele din zonele urbane. Investițiile preco nizate 
de administrația locală, beneficiarul fondurilor Regio, 
au o valoare totală de 1.553.699,50 lei, din care peste 
1,2 milioane de lei constituie alocarea din Fondul Eu
ropean de Dezvoltare Regională, aproximativ 196 de mii 
de lei reprezintă contribuția din bugetul de stat, co finan 
țarea beneficiarului fiind de peste 30 de mii de lei. Pro 
iectul va fi implementat în 42 de luni, în perioada 1 mai 
2018 – 30 noiembrie 2021. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depu 
se 1.174 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SU
ERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile 
de peste 7,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 116 apli 
cații, cu o valoare solicitată de peste 990 de milioane 
de lei, au fost depuse de solicitanții din județul Călărași. 
La nivelul Axei prioritare 10 sunt depuse spre finanțare 
11 proiecte a căror valoare solicitată depășește suma 
de 53 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.
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Sa modificat perioada de implementare a proiectelor 
nefinalizate destinate unităților de primiri urgențe 

și ambulatoriilor pentru proiectele nefinalizate!
În data de 16 octombrie, Autoritatea de Manage 

ment pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 
2014 – 2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regio
nale și Administrației Publice a modificat Ghidul soli
citantului pentru Axa prioritara 8 – „Dezvoltarea in‐
frastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 
8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale ca ‐
re contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și 
local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbu ‐
nă tățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de re ‐
creere, precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de comunități”, PROIECTE NEFI
NALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A  Am
bulatorii „Creșterea accesibilității serviciilor de sănăta ‐
te, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pen tru 
zonele sărace și izolate” și Obiectivul specific 8.2 – „Îmbu ‐
nătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 
urgență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, 
aferent următoarelor apeluri de proiecte :  

POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate •
 COD APEL 420/8 

POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI – Nefinalizate  COD •
APEL 421/8 

POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate •
 COD APEL 422/8 

POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI – Nefinalizate  COD •
APEL 423/8, cu modificările și completările ulterioare, 
a fost aprobată astăzi, 16 Octombrie a.c., prin Ordin al 
viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și 
administrației publice nr. 2919/2019. 

Conform modificărilor, perioada de implementare 
a activităților proiectului va fi de maximum 30 de luni 
de la data semnării contractului de finanțare. Restul 

condițiilor și al prevederilor din Ghidul specific rămân 
neschimbate. Forma modificată a Ghidului solicitantu 
lui, precum și ordinul de ministru pot fi consultată pe 
siteul dedicat implementării POR în regiunea Sud Mun 
tenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 8, 
accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa
8/static/1203 sau pe siteul ministerului www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor POR în data de 22 octombrie 2019
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Mariana VIȘAN 
• 18 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
Sâmbătă, 19 octombrie, Mariana VIȘAN, Direc

tor adjunct Organism Intermediar POR, a aniversat 
18 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dez
voltare Regională Sud Muntenia!  

Pe această cale, te felicităm șiți mulțumim pen
tru implicarea și pentru competența manifestate în 
întreaga activitate desfășurată în Agenție! 

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Andreea Marina DOGARU 
• 12 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 15 octombrie, colega noastră An

dreea Marina DOGARU, expert Serviciul Dezvoltare, 
a împlinit 12 ani de activitate în cadrul Agenției pen
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, îți mulțumim pentru cole
gialitate și pentru profesionalismul manifestat în în
treaga activitate desfășurată în Agenție! 

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

Sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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Cea dea opta întâlnire a consorțiului ClusterFY

În perioada 1416 octombrie 2019, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia (ADRSM), în ca litate de 
partener, a participat la cel deal VIIIlea 
semi nar interregional al proiectului 
ClusterFY, organizat la Kosice, Slovacia. 
Alături de reprezentanții ADRSM au fost 
invitați să participe și doi stakeholderi, 
reprezentând clusterul ELINCLUS (UPB – 
CETTI), și Polul de Competiti vitate Auto 
Muntenia, membri ai grupului de actori 
in teresați de revizuirea politicilor pentru 
clustere. 

Întâlnirea a fost organizată de partenerul din Slo
vacia, Agenția Slovacă pentru Inovare și Energie, cu se 
diul în Bratislava, Slovacia și a cuprins vizite de studiu, 
o conferință, un workshop, precum și o întrunire a Co
mitetului de coordonare al proiectului. 

Cea dintâi secțiune a constat în vizite de studiu rea 
lizate în locații deosebite. Prima vizită a fost facută la Cen 
trul de Cercetare pentru Materiale și Tehnologii Progre 
sive pentru Aplicații Prezente și Viitoare  PROMATECH, 
unde Comitetul de coordonare al proiectului și stake
holderii invitați au fost întâmpinați de directorul insti
tutului, prof. dr. Ján Dusza, care a prezentat activitățile 
desfășurate în cadrul institutului. 

Următoarele vizite de studiu au fost realizate la 
companii ce utilizează tehnologiile generice esențiale 
(KET) și anume: TSystems (tehnologia informației și 
comunicațiilor), Food Property Technologies  FPT (IoT, 
emobility), companii membre ale clusterului IT Valley. 
A urmat, apoi, o vizită la compania SPINEA (producător 
de rulmenți, părți componente ale roboților indus
triali), membră a clusterului AT+R .  

A doua zi a fost dedicată seminarului interregional 
„Clusterele în era digitală” la care au participat, repre 
zentanți ai autorităților naționale, mediul academic și 
mediul de afaceri din Slovacia, eveniment ce a consti
tuit un bun prilej de discuții atât despre rolul și politica 
clusterelor, cât și aspectele de management ale siste
mului de cercetaredezvoltare din Slovacia. 

A treia zi a fost alocată celei dea VIIIa întâlniri a 
Comitetului de coordonare, în cadrul căreia au fost dis 
cutate aspecte ale proiectului, privind: planurile de ac 

țiune, rezultatele întâlnirilor anterioare, probleme de 
comunicare, precum și planificarea activităților viitoare 
aferente celei dea II etape a proiectului.  

Reamintim că proiectul ClusterFY abordează ne
voile rețelelor de afaceri și a clusterelor care se inte
grează în lanțurile de valori inovatoare regionale și in 
ternaționale, care își sporesc capacitățile de inovare 
pen tru comercializarea cunoștințelor, crearea de 
inovații radicale, implementarea soluțiilor perturba
toare prin exploatarea tehnologiile generice esențiale, 
în special în domeniile prioritare ale strategiilor de 
specializare inteligentă. 

Mai multe detalii despre implementarea ClusterFY 
aflați de pe websiteul Agenției, secțiunea Proiecte– link: 
https://www.adrmuntenia.ro/proiectulclusterfy/sta
tic/952, precum și pe siteul proiectului–link: https://www.in 
terreg europe.eu/clusterfy/.
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Tranziția către economia circulară la nivel național 
și regional  schimbare sistemică

În luna octombrie 2019, Institutul Național de 
Cercetare¬ Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie a 
publicat rezultatele unui studiu privind tranziția către 
economia circulară, realizat în cadrul proiectului BIO
REGIO, finanțat prin Programul Interreg Europe, prin 
intermediul căruia politicile privind economia circulară 
și bioeconomia circulară sunt stimulate prin transferul 
de bune practici. Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia are calitatea de stakeholder în cadrul 
acestui proiect.  

Astfel, studiul vine în sprijinul ideii potrivit căreia 
economia circulară susține dezvoltarea unei economii 
durabile prin utilizarea resurselor cu eficiență maximă 
și minimizarea generării deșeurilor. Succesul tranziției 
către o economie circulară trebuie să aibă un sprijin 
total din partea guvernelor (Loiseau și colab. 2016; 
Geissdorfer și colab. 2017). Eforturile la nivel macro 
pentru susținerea acestei tranziții presupun modificări 
de politici la nivel național și regional. 

Situația actuală a politicii în domeniul economiei 
circulare, din perspectiva strategiilor naționale și re
gionale poate fi consultată vizualizând tabelul disponi 
bil prin accesarea următoarelor linkuri: https://www.in
terregeurope.eu/bioregio/library/#folder=1289 sau 
http://icechimcalarasi.ro/index.php/proiecte/biore
gio/policybrief1 (unde este disponibil și originalul ar

ticolului). 
Dezvoltarea politicilor privind economia circulară 

depinde de situația specifică din fiecare țară parteneră 
și, în plus, variază la nivel național și regional. La nivel 
național, în toate țările, cu excepția Greciei, economia 
circulară este inclusă în politicile naționale. În Franța, 
legea privind tranziția energetică pentru creșterea eco
logică include economia circulară și în 2019 urmează 
să apară o lege specifică acestui domeniu. În Spania 
se preconizează elaborarea unei strategii pentru o eco
nomie circulară în 2020. În România, se așteaptă ca pri 
ma versiune a unei strategii naționale în acest domeniu 
să fie finalizată până la finalul acestui an. 

Schimbarea sistemică impune înțelegerea diver
selor posibilități și dezvoltarea unei abordări cuprinză 
toare a economiei circulare. Aceștia sunt factorii cheie 
în promovarea economiei circulare pentru ca aceasta 
să devină parte integrantă a politicilor naționale și re
gionale. Experiența a arătat că atât acțiunile concrete, 
cât și sprijinul politic de la diferite niveluri sunt funda
mentale în procesul de tranziție. Cooperarea transre 
gională, schimbul de bune practici și parteneriatele de 
tip publicprivat pot promova integrarea economiei cir 
culare în politica statelor membre ale Uniunii Europene. 

Această sinteză de politică a fost realizată în baza 
prezentării ce a avut loc în cadrul evenimentului The 



www.adrmuntenia.ro 10 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #438 
15 • 21 octombrie 2019

OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

Oportunități pentru startupurile 
din regiunea noastră

Antreprenorii din regiunea Sud Muntenia pot par
ticipa în mod gratuit la cursul „Startup Funding Training: 
Oportunități de finanțare pentru startup‐urile românești”, 
organizat de Spherik Accelerator, la Impact Hub Uni
versitate (strada Tudor Arghezi, nr. 810, București). 

Trainingul este un eveniment ce precedă confe 
rința How To Web, Startup Funding Training Course, fiind 
organizat în cadrul proiectului MYGATEWAY și va aco
peri atât tipurile de finanțări publice, cât și pe cele pri 
vate, care se adresează startupurilor românești. Mai 
multe detalii puteți afla accesând siteul startupcafe.ro. 

Sursa: startupcafe.ro

USH Pro Business și Aplied Reserch Solution – 
oportunități de formare și de finanțare

USH Pro Business și Aplied Re
serch Solution (ARS) organizează 
„SME Instrument Masterclass”, curs 
destinat IMMurilor inovatoare care 
lucrează la realizarea unor tehnologii 
cu potențial revoluționar, care ar pu
tea schimba sau deschide noi piețe 
europene. Evenimentul cu durata de 
o zi se va desfășura în Pitești (29 oc
tombrie), Craiova (30 octombrie) și 
București (31 octombrie). 

Cursul de formare permite or 
ganizațiilor să înțe leagă mai bine pro 
gramul Orizont 2020 și să beneficie 
ze de diversele oportunități de finan țare 
europene adecvate pentru IMMuri, 
fiind conceput pentru a oferi partici 
panților abilități și cunoștințe necesa 
re pentru a realiza propuneri de înal 
tă calitate și succes pentru a doua 
etapă, în cadrul căreia există opțiuni 
de finanțare. 

Orizont 2020 este cel mai mare program de cerce 
tare și inovare al Uniunii Europene, cu fonduri de aproa 
pe 80 de miliarde de euro disponibile în perioada 2014
2020, pe lângă investițiile private. O parte a progra mului 
Orizont 2020 este instrumentul IMMurilor. 

Companiile sunt invitate să prezinte propuneri în 
care costurile activităților de inovare și chiar de preco 
mercializare sunt acoperite în proporție de 70%: 

etapa 2 (subvenție de până la 2,5 milioane EUR), •
facilitate de finanțare: testare, optimizare, validare, de 
monstrație la scară largă a unui produs inovator, pro
ces sau serviciu inovator cuprins între TRL 6 și TRL 8; 

etapa 2 (finanțare de până la 2,5 milioane EUR + •
finanțare în capitaluri de 15 milioane EUR), facilitate 
de finanțare mixtă pentru proiectele TRL 6 – TRL 8 + 
TRL 9 și comercializarea pe scară largă. 

Sursa: finantare.ro
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

Situat pe raza comunei Lipănești, în 
lunca râului Teleajen, Complexul 

Monahal al Mănăstirii Zamfira, datează 
din a doua jumătate a secolului al XIXlea, 
fiind cunoscut pentru prima biserică 
pictată în întregime de Nicolae 
Grigorescu. Așezământul monahal, 
purtând hramurile „Înălțarea Domnului” 
și „Sfântul Ierarh Nifon”, cuprinde două 
biserici construite la interval de aproape 
un secol una de cealaltă. 

Că în regiunea Sud Muntenia sunt destinații ce se re 
marcă prin frumusețe și unicitate, este un aspect întărit și 
prin existența acestui ansamblu monahal care, dintre sihăs 
triile ridicate pe valea Teleajenului (și nu numai!) se impune 
drept o ctitorie realizată de două femei, deținând, în 
același timp primele picturi în frescă semnate de marele 
pictor român Nicolae Grigorescu. 

Povestea locului începe în jurul anului 1720, în timpul 
domniei lui Nicolae Mavrocordat, când Zamfira Apostol, 
cea care dă numele mănăstirii, văduva bogatului comer
ciant Manoil Apostol, cunoscut și drept un om de încrede 
re al domnitorului Constantin Brâncoveanu, inițiază con 
strucția lăcașului de cult. După moartea Zamfirei, edificiului 
este finalizat, de nora acesteia, Smaranda Bălăceanu
Apostol, fiica agăi Ion Bălăceanu, văduvă și ea la preluarea 

lucrărilor. Biserica Sfânta Treime, cunoscută drept biserica 
veche, a rezistat până în zilele noastre, transformată în 
biserică de mir, aflată în cimitirul din afara mănăstirii. 

La aproximativ un secol distanță de inițiativa Zamfirei 
Apostol, în 1855, Mitropolitul Nifon, înalță o nouă biserică 
nu departe de vechiul lăcaș degradat de cutremurele din 
1802 și 1838. Noua construcție este ridicată și zugrăvită în 
trei ani, cei care au pictato fiind Nicolae și Gheorghe Gri 
gorescu. Pentru marele pictor român, aceasta va fi prima 
exersare în stilul picturii monumentale. În jurul noii biserici 
au fost construite chilii în care au fost aduse 36 de maici de 
la Schitul Roșioara de lângă Filipeștii de Pădure. Acest lăcaș 
de spiritualitate, Biserica Mare, se găsește în incinta actualei 
mănăstiri unde se află mormintele familiei lui Nicolae Iorga 
și cel al profesorului de muzică psaltică Ștefănache Popescu. 

Astfel, Mănăstirea Zamfira a cunoscut momente de 
înflorire, grație ctitorilor săi, urmate de altele de degradare. 
În prezent, lăcașul de cult, trăiește un nou capitol din isto 
ria sa personală. Prin finalizarea lucrărilor de consolidare, 
restaurare, conservare și punere în valoare a picturii mu
rale și a arhitecturii, Biserica Mare, din cadrul Mănăstirii 
Zamfira deține statutul de obiectiv de patrimoniu cultural 
unic nu doar prin frumusețea arhitecturii, ci și prin im por 
tanța picturii, fiind primul și singurul lăcaș de cult pictat în 
întregime de marele pictor român Nicolae Grigorescu. 

Sursa: crestinortodox.ro

Sursă foto: w
ikim

edia.org

Spre un loc spiritual unic: Mănăstirea Zamfira
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Proiect „CREATIV” 
pentru adolescenți 

și tineri
Adolescenții și tinerii cu vârsta de până la 25 de 

ani, aflați în situații de risc, beneficiază până în luna de 
cembrie a acestui an de activități educativrecreative. 
Desfășurate în cadrul proiectului național „CREATIV”, 
implementat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Con
siliere Antidrog (CPECA), activitățile educative (de socia 
lizare, de consiliere, de dezvoltare a deprinderilor de via 
ță independentă, de orientare școlară și profesională) 
reprezintă o alternativă sănătoasă de petrecere a tim
pului liber, destinată prevenirii dependenței de droguri 
la consumatorii experimentali sau ocazionali, precum 
și recăderii în consum a celor care au atins starea de ab 
stinență. Atelierele desfășurate în cadrul acestui proiect 
sunt complementare cu demersurile și eforturile familii 
lor, așa cum decurge din obligațiile și responsabilitățile pă 
rintești, precum și cu serviciile oferite de unitățile de învă 
țământ și de alți furnizori de servicii, corespunzător nevoi lor 
individuale ale consumatorului în contextul sociofamilial. 

Sursa: ziardambovita.ro

DÂMBOVIțA

Locuințe 
de serviciu 

pentru specialiștii 
din Călărași

Profesioniști din diferite domenii de activitate pot 
beneficia în curând de locuințe de serviciu. Astfel, la 
inițiativa administrației județene, Agenția Națională 
de Locuințe va construi un bloc cu 30 de locuințe, gar 
soniere și apartamente, pe fundația unei construcții 
abandonate de aproximativ 20 de ani, situate pe bu
levardul Nicolae Titulescu. Investiția se ridică la o va
loare de 1,5 milioane de euro, în prezent proiectul fi
ind lansat în licitație publică.  

Astfel, finalizarea proiectului va atrage specialiști 
medici, profesori și jandarmi, rezolvând totodată pro
blema estetică a bulevardului Nicolae Titulescu unde, 
în prezent, se desfășoare lucrări de modernizare.  

Sursa: adevarul.ro

CĂLĂRAȘIPitești – 
strategii pentru 

o dezvoltare urbană 
inteligentă

În cadrul workshopului „Smart City Pitești” desfă 
șurat în cursul săptămânii trecute în sala de ședințe a 
Filarmonicii Pitești, a fost prezentată o primă variantă 
a strategiilor de dezvoltare inteligentă a municipiului, 
elaborată cu scopul de a aborda actualele provocări.  

Printre proiectele pe care administrația le pro
pune cetățenilor se numără digitalizarea administra 
ției locale, modernizarea traficului rutier, comunicarea 
eficientă cu publicul, precum și implicarea cetățenilor 
în procesele decizionale. 

Timp de o lună, cât strategia se află în dezbatere 
publică, locuitorii municipiului pot face observații și 
propuneri.  

Sursa: epitesti.ro

ARGEȘ

Sursă foto: 4.bp.blogspot.com
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Festivalul 

de Tradiție Culinară 
„La Casa Tudorii” 
la a noua ediție!

Partizanii bucătăriei tradiționale șiau de
monstrat din nou măiestria culinară în cadrul 
„Festivalului de Tra diție Culinară ‘La Casa Tu‐
dorii’”. 

Găzduit de siteul arheo logic de la Giur
geni, ediția din acest an a depășit grani țele 
județului Ialomița, prin prezența unor echipaje 
din Maramureș, Vrancea și Brașov. 

Astfel, 28 de localități participante cu 50 
de standuri organizate și peste 500 de rețete 
tradiționale puse în valoare, au oferit celor 
peste 2.000 de participanți bucuria unor pro
duse alimentare preparate după rețete mai 
vechi de 30 de ani. 

Organizat anual în luna octombrie, festi
valul este o oportunitate de promovare a va
lorilor ialomițene în toate formele lor de ma
nifestare, de la tradiția culinară, la port, până 
la dansul popular.  

Sursa: agendaialomiteana.ro

IALOMIțA

 
Ambulanțe noi 

pentru ISU Giurgiu!
Intervenții mai rapide pentru giurgiuveni! Inspec

toratul pentru Situații de Urgență Giurgiu a primit marți, 
16 octombrie, trei noi ambulanțe SMURD de tip B des
tinate intervențiilor în serviciul locuitorilor de pe raza 
județului. Noile achiziții vor înlocui autovehiculele ce 
prezintă un grad ridicat de uzură. Construite la înalte 
standarde de calitate, ambulanțele noi vor putea răs
punde în timp util intervențiilor la care sunt solicitate. 
Astfel, cele trei ambulanțe vor fi repartizate subunităților 
din BolintinVale, (Garda de Intervenție Numărul 3, 
Roata de Jos), Mihăilești (Garda Numărul 2), precum și 
Detașamentului de Pompieri Giurgiu. 

Sursa: giurgiu‐news.ro

GIURGIU

Sursă foto: 3.bp.blogspot.com
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TELEORMAN

Dans, 
muzică 

și meșteșuguri 
tradiționale, 
pe meleaguri 
prahovene!

La sfârșitul săptămânii trecute, locuitorii muni
cipiului Ploiești au participat la manifestările prilejuite 
de a treia ediție a Târgurilor Meșteșugurilor Tradițio 
nale. Astfel, demonstrațiile de meșteșuguri, specta
colele folclorice de muzică și de dans, precum și ex 
pozițiile de obiecte tradiționale au fost realizate cu sco pul 
revitalizării elementelor etnografice autentice, păstra 
te nealterate dea lungul veacurilor.  

Evenimentul organizat de Centrul Județean de 
Cultură Prahova, cu susținerea Consiliului Județean Pra 
hova a reunit, pe lângă reprezentanții județului gazdă, 
meșteșugari din zone ale țării precum: Brașov, Boto 
șani, Buzău, Cluj, Dâmbovița, Galați și Vâlcea.  

Sursa: Consiliul Județean Prahova

PRAHOVA

 
Cinematograf modern 

în Zimnicea!
În curând, zimnicenii se vor bucura de spații 

moderne în cadrul cărora vor fi realizate proiecții ci
nematografice 2D și 3D sau vor fi realizate eveni
mente publice. În acest sens, autoritățile publice au 
inițiat proiectul destinat modernizării Cinematogra
fului „Unirea”, depus spre finanțare la Compania 
Națională de Investiții.  

Cu o valoare totală de 2,8 milioane de euro, 
investițiile vor asigura o reabilitare totală a edificiului 
care va oferi un spațiu generos și modern atât pentru 
desfășurarea serbărilor școlare, a simpozioanelor 
sau a activităților culturalartistice, cât și pentru vi
zionarea filmelor preferate. Termenul de realizare a 
lucrărilor este estimat la un an și jumătate. 

Sursa: ziarulmara.ro

Sursă foto: actualdecluj.ro
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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, 
Email 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, Email 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, 
Email dambovita@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean GIURGIU 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu, 
Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax 0246/215.271, Email giurgiu@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean 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, 
Email ialomita@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun. 
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax 
0244/595.594, Email prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, 
mun. Alexandria, jud. Teleorman, 
Tel./fax 0347/101.000, 
Email teleorman@adrmuntenia.ro 

Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001, Tel./fax 0342100.160, 
Email oi.poscce@adrmuntenia.ro
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