Info Regional
Sud Muntenia

#

460

6 • 12 aprilie 2020

Grupul tematic regional dezvoltare urbană durabilă
și localități inteligente
PAGINA 2
INFO POR SUD MUNTENIA

Aproximativ 100 de milioane de lei,
fonduri Regio, pentru
îmbunătățirea mobilității urbane
în municipiul Ploiești ................... 3
Regio ﬁnanțează modernizarea
infrastructurii stradale din municipiul
Giurgiu și a iluminatului public din
municipiul Curtea de Argeș .......... 4
Situația proiectelor POR în data
de 13 aprilie 2020 ......................... 7
ADR SUD MUNTENIA

Daniela Camelia TRAIAN  17 ani
de activitate în cadrul ADR
Sud Muntenia! ............................ 8
TURISM

Mănăstirea Viforâta – o ﬁlă de
credință și istorie românească ... 11
adrsudmuntenia
www.adrmuntenia.ro

ADRSudMuntenia

ADRSudMuntenia
regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #460

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
20142020

6 • 12 aprilie 2020

Grup tematic regional privind dezvoltarea urbană
durabilă și localități inteligente
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
organizat în data de 14 aprilie, începând cu ora 10:30, întâlnirea
de lucru desfășurată online, destinată consultărilor realizate
în cadrul Grupului tematic regional pentru domeniul dezvol
tare urbană durabilă și localități inteligente.
În deschidere, Daniela Traian, director adjunct al Direcției
dezvoltare și comunicare, a subliniat că evenimentul organizat
online, ca urmare a contextului în care a fost decretată starea
de urgență, este ultimul din cele șapte programate, inițiate în
luna ianuarie. „Întâlnirile de lucru desfășurate până în prezent
au vizat teme diferite precum competitivitate, specializare in‐
teligentă și digitalizare, mobilitate și infrastructură, dezvoltare
rurală și agricultură, protecția mediului, eﬁciență energetică și
tranziția către o economie circulară, susținerea sănătății și
protecției sociale, precum și educație și ocuparea forței de
muncă. Importanța lor nu este dată doar de procesul de plani‐
ﬁcare a viitoarei perioade de programare, un proces transparent
și participativ, ci și de cadrul partenerial creat, pe a cărui
contribuție se bazează demersurile noastre programatice.”
Evenimentul a cuprins o sesiune informativă, urmată de
ateliere interactive privind: localitățile inteligente și digitalizarea,
regenerarea urbană și creșterea cooperării teritoriale între me
diul urban și rural. Prezentările realizate au vizat arhitectura
instituțională și obiectivele prioritare de investiții pentru 2021
2027, analiza SWOT pentru domeniul dezvoltare urbană durabilă
și localități inteligente și Strategia de specializare inteligentă a
regiunii noastre. Astfel, sa evidențiat faptul că orașele din re
giunea Sud Muntenia, dincolo de contextul geograﬁc, economic
sau social, trebuie să facă față unor provocări generate de
schimbări climatice și demograﬁce, precum și de expansiunea
urbană necontrolată. Pentru toate aceste aspecte evidențiate,
accesarea fondurilor europene în perioada 20212027 rămâne
o oportunitate ce trebuie valoriﬁcată în cadrul diferitelor pro
grame operaționale, potrivit noii arhitecturi instituționale.
Prin desfășurarea atelierelor de lucru sa urmărit actuali
zarea tipurilor de intervenții pentru Planul de dezvoltare regională
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20212027, document strategic ce va sta la baza viitoarelor
ﬁnanțări europene. Prin urmare, participanți care au accesat
aplicația ZOOM, reprezentând mediul public, academic și privat
au identiﬁcat nevoi ale comunității privind dezvoltarea urbană
durabilă și localitățile inteligente, formulând în același timp măsuri
și soluții care să conﬁgureze o regiune mai aproape de oameni.
Planul de dezvoltare regională 2021 – 2027 Sud Mun
tenia este elaborat întrun cadru partenerial larg, ﬁind princi
palul document de planiﬁcare și programare realizat la nivel
regional și aprobat de către factorii de decizie din regiunea
Sud Muntenia, care stabilește direcțiile strategice, prioritățile
de dezvoltare precum și mecanismele de ﬁnanțare pentru
atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate. Totodată, PDR
Sud Muntenia este documentul care justiﬁcă necesarul de ﬁ
nanțare în toate domeniile, la nivel regional, pe tipuri de
intervenții, din fondurile alocate României din Politica de Dez
voltare Regională și Coeziune.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
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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Aproximativ 100 de milioane de lei,
fonduri Regio pentru îmbunătățirea mobilității urbane
în municipiul Ploiești
Luni, 13 aprilie, la nivelul Agenției pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia, a fost semnat contractul
de ﬁnanțare aferent proiectului „Creșterea mobilității
traﬁcului prin realizarea Terminalului Multimodal Nord‐
Vest incluzând și spații de parcare pentru moduri de trans‐
port auto și biciclete (Zona Spital Județean)” ﬁnanțat din
Programul Operațional Regional 20142020 (Regio).
Prin acest proiect, administrația locală dorește să
asigure un serviciu de transport public de călători a că
rui eﬁciență să conducă la diminuarea numărului de de
plasări cu autoturismele personale, determinând toto
dată o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru
atingerea acestui obiectiv, în partea de nord a munici
piului, în proximitatea Spitalului Județean de Urgență
Prahova, va ﬁ creat un terminal de transfer multimodal
ce va facilita accesul la diferite mijloace de transport în
comun. Proiectat la standarde înalte de calitate, acesta
va pune la dispoziția călătorilor spații moderne de
așteptare, loc interior de joacă pentru copii, spații care
să asigure îmbarcarea/debarcarea călătorilor în condiții
de siguranță și sisteme de etiketing. De asemenea, se
are în vederea amenajarea unei parcări de tip park&ride,
precum și implementarea unui sistem inteligent de ma
nagement al traﬁcului care va asigura informarea călă
torilor în timp util, coordonând totodată semaforizarea
pentru 13 intersecții și cinci treceri pietonale. Nu în ul
timul rând, va ﬁ creată infrastructura destinată depla
sărilor cu bicicleta. Realizarea acestor investiții va asigura
accesul populației la mijloacele de transport disponibile
în zonă (tramvai, troleibuz, autobuz, etc.), determinân
duse astfel o diminuare a deplasărilor cu autoturismele
personale, ﬂuidizarea traﬁcului, precum și scăderea emi
siilor de gaze poluante.
Primăria Municipiului Ploiești beneﬁciază de ﬁ
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nanțare Regio, în cadrul Obiectivului speciﬁc 4.1 – „Re‐
ducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de
județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate ur‐
bană durabilă”. Proiectul va ﬁ implementat în 96 de
luni, în intervalul 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2021,
și dispune de un buget a cărui valoare totală este de
98.197.848,83 lei. Din aceștia, peste 44 de milioane de
lei constituie contribuția din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), șapte milioane de lei re
prezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce bene
ﬁciarul asigură o coﬁnanțare eligibilă de peste un milion
de lei; diferența de peste 45 de milioane de lei reprezintă
valoarea aferentă cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA,
asigurate de beneﬁciar.
În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv
aplicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în re
giunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri
nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de
cereri de ﬁnanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4
miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii
reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei
prioritare 4  „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
Dintre acestea, prin cele 13 aplicații depuse de munici
piul Ploiești, sunt solicitate ﬁnanțări de peste 419 mi
lioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
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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Regio ﬁnanțează modernizarea infrastructurii stradale
din municipiul Giurgiu și a iluminatului public
din municipiul Curtea de Argeș

Î

n cursul acestei săptămâni, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
au fost semnate două contracte de ﬁnanțare depuse în cadrul Programului Operațional Regional
20142020 (Regio) ce au în vedere dezvoltarea urbană durabilă, prin modernizarea infrastructurii
stradale, precum și gestionarea eﬁcientă a energiei, prin modernizarea iluminatului public. Este
vorba despre proiectele „Infrastructură Șoseaua Alexandriei”, depus de administrația municipiului
Giurgiu, și „Eﬁciență energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a
iluminatului public în municipiul Curtea de Argeș”, depus de administrația locală argeșeană.
Pe de o parte, autoritățile locale din municipiul
Giurgiu își propun să asigure un serviciu de transport
public de calitate, precum și condiții îmbunătățite de
utilizare a modurilor nemotorizate de transport. Prin ur
mare, vor ﬁ autorizate lucrări de modernizare a caro
sabilului, de conﬁgurarea a unei infrastructuri destinate
deplasărilor cu bicicleta, pe o suprafața de 1,8 kilo
metri, de modernizare a spațiului pietonal, precum și
de reconﬁgurare a spațiilor verzi.
Astfel, locuitorii municipiului Giurgiu vor beneﬁcia
de condiții de siguranță și confort în deplasările efectuate
atât prin intermediul mijloacelor publice de transport, cât
și al celor nemotorizate, de un mediu urban îmbunătățit
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prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Pentru acest demers, au fost solicitate fonduri Re
gio prin Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane,
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale du‐
rabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru ate‐
nuare”. Obiectiv speciﬁc 4.1 – „Reducerea emisiilor de
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apel
de proiecte POR dedicat proiectelor neﬁnalizate.
(continuare în pag. 5)
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Realizarea acestor investiții necesită un buget în
valoare totală de 9.991.067,50 lei, din care peste 2,6
milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR), bugetul național asigură
o ﬁnanțare ce depășește 400 de mii de lei, în timp ce
coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului depășește 60 de
mii de lei; diferența de aproximativ șapte milioane de
lei reprezintă valoarea aferentă cheltuielilor neeligibile,
inclusiv TVA, asigurate de beneﬁciar. Proiectul are o
perioadă de implementare de 82 de luni, în perioada
20 martie 2014  30 decembrie 2020.
Pe de altă parte, proiectul depus de autoritățile
locale din municipiul Curtea de Argeș își propune să
crească eﬁciența energetică a iluminatului public, con
tribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon.
În acest sens, vor ﬁ realizate investiții ce vor deter
mina modernizarea sistemului de iluminat public, prin
înlocuirea, respectiv completarea cu aparate de iluminat
stradal și ornamental, bazate pe tehnologia LED, a ac
tualelor corpuri de iluminat, depășite ca randament. De
asemenea, se are în vedere valoriﬁcarea surselor de ener
gie regenerabilă, precum și implementarea unui sistem
de management și control cu telegestiune.
Prin adoptarea acestor măsuri, consumul anual de
energie primară se va diminua, reducânduse totodată
și emisiile de gaze cu efect de seră. Aceste intervenții
vor ﬁ implementate întro perioadă de 53 de luni în
cepând cu 1 iunie 2018, până la 31 octombrie 2022.
Valoarea totală a investițiilor este de 10.262.921,12 lei,
din care peste opt milioane de lei este contribuția din
FEDR, peste 1,3 milioane de lei vor ﬁ alocați din bugetul

de stat, în timp ce coﬁnanțarea beneﬁciarului depă
șește 200 de mii de lei.
Administrația locală beneﬁciază de ﬁnanțare ne
rambursabilă în cadrul Axei prioritare 3  „Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”,
Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eﬁcienței ener‐
getice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile pu‐
blice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuin‐
țelor”, Operațiunea C – Iluminat public.
În prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost
înregistrate 1.178 de proiecte, inclusiv aplicațiile depu
se în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea
Dunării (SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea,
au fost semnate contracte pentru 687 de cereri de ﬁ
nanțare, a căror valoare solicitată este de peste cinci
miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este in
clus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 –
„Consolidarea capacității instituționale și o administrație
publică eﬁcientă”, proiect implementat la nivel național
al cărui beneﬁciar este Agenția Națională de Cadastru și
Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,

AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 148
privind evaluarea, selecția și contractarea
proiectelor aferente Axei prioritare 2!
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În data de 9 aprilie, în completarea Instrucțiunii
nr. 145/2020, Autoritatea de Management pentru Pro
gramul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instruc
țiunea nr. 148/2020 care se aplică procesului de eva
luare, selecție și contractare aferent Axei prioritare 2 –
„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și
mijlocii”, în contextul stării de urgență decretate.
Documentul poate ﬁ consultat pe siteul destinat
implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adr
muntenia.ro, secțiunea Program > Documente> Instruc
țiuni, accesând următorul link: https://regio.adrmun
tenia.ro/documente/static/1252, sau pe siteul AM POR
inforegio.ro.
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Fonduri Regio pentru două proiecte de infrastructură
din municipiile Moreni (DB) și Urziceni (IL)
Miercuri, 8 aprilie, la sediul central al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, sau semnat două noi
contracte de ﬁnanțare destinate creșterii calității vieții în mu
nicipiul Moreni, precum și modernizării Ambulatoriului din ca
drul Spitalului Municipal Urziceni. Aplicațiile au accesat fonduri
nerambursabile de peste 33 de milioane de lei, prin Programul
Operațional Regional 20142020 (Regio).
Prin proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în
municipiul Moreni, județul Dâmbovița”, autoritățile locale
beneﬁciază de fonduri Regio pentru a crește gradul de inclu
ziune socială în cazul grupurilor defavorizate și pentru diminua
rea sărăciei, prin facilitarea accesului la servicii publice educa
ționalrecreative. În acest sens, vor ﬁ ﬁnanțate lucrări de reabilitare
și dotare a Clubului Flacăra, de reabilitare și modernizare a in
frastructurii stradale, precum și de amenajare a unei pasarele
peste pârâul Cricovul Dulce. Prin ﬁnalizarea acestor investiții, lo
cuitorii orașului vor dispune de un cadru adecvat desfășurării
activităților culturalartistice, precum și de acces facil, în condiții de
siguranță și confort, la obiectivele sociale și culturale ale orașului.
Aplicația autorităților dâmbovițene primește ﬁnanțare în ca
drulAxeiprioritare13„Sprijinirearegenerăriiorașelormicișimijlocii”,
Prioritatea de investiții 9b „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea
ﬁzică,economicășisocialăacomunitățilordefavorizatedinregiunile
urbane și rurale”, Obiectivul speciﬁc 13.1 „Îmbunătățirea calității
vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”. Intervențiile
vor ﬁ implementate întro perioadă de 101 luni, în intervalul 1
august 2014 31 decembrie 2022, valoarea totală a proiectului
ﬁind de 22.961.966,62 lei. Din aceștia, peste 19 milioane de lei
sunt alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),
aproximativ trei milioane de lei provin din bugetul național, în timp
ce peste 450 de mii de lei constituie contribuția beneﬁciarului.
Prin implementarea proiectului „Extindere și dotare
Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Municipal Urziceni”,
administrația locală, în calitate de beneﬁciar de ﬁnanțare Regio,
își propune să îmbunătățească, din punct de vedere calitativ,
serviciile medicale furnizate în regim ambulatoriu, precum și
gradul de accesibilitate a populației la acestea. Astfel, ﬁnanțarea
lucrărilor de extindere și modernizare, precum și dotarea secției
cu echipamente performante vor avea ca rezultate asigurarea
unui spațiu adecvat desfășurării activităților medicale, scăderea
timpului necesar pentru diagnosticare și tratament. De ase
regio.adrmuntenia.ro
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menea, personalul medical va beneﬁcia de aparatura medicală
necesară furnizării unor servicii medicale de calitate.
Pentru consolidarea serviciilor medicale ale Ambulatoriului,
investițiile se ridică la o valoare totală de 10.699.777,79 lei. Din
aceștia, peste 7,4 milioane de lei reprezintă alocarea FEDR,
contribuția din bugetul de stat este de aproape trei milioane de
lei, în timp ce coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului depășește
valoarea de 200 mii de lei. Perioada de implementare a proiectului
este de 53 de luni, din 30 august 2018, până la 31 decembrie
2022. Inițiativa administrației ialomițene este ﬁnanțată în cadrul
Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea 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 instituționale la serviciile prestate de comunități”,
Obiectivul speciﬁc 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de să‐
nătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru
zonele sărace și izolate, Operațiunea A Ambulatorii.
În prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost înre
gistrate 1.178 de proiecte, inclusiv aplicațiile depuse în cadrul
Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD),
prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8
miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru
682 de cereri de ﬁnanțare, a căror valoare solicitată este de
peste cinci miliarde de lei. În situația contractelor semnate,
este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 –
„Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică
eﬁcientă”, proiect implementat la nivel național al cărui bene
ﬁciar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobi
liară, gestionat de ADR Sud Muntenia.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
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Situația proiectelor POR în data de 13 aprilie 2020
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INFO
ADR SUD MUNTENIA

Daniela Camelia TRAIAN
• 17 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!
În data de 14 aprilie, Daniela Camelia TRAIAN,
director adjunct, Direcția dezvoltare și comunicare,
a împlinit 17 ani de activitate în cadrul Agenției pen
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim
pentru profesionalism și pentru puterea de analiză
dovedite în activitatea desfășurată în mijlocul echi
pei!
La Mulți Ani cu succese!

Sediul ADR Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă
active pentru luna aprilie 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat
Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă pentru
luna aprilie 2020!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în
sprijinul potențialilor beneﬁciari de fonduri nerambur
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea
lizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt
prezentate oportunitățile de ﬁnanțare din programele
www.adrmuntenia.ro

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în
prezent în România, precum și oportunitățile din Pro
gramul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020,
INTERREG VA și URBACT III.
Publicația electronică poate ﬁ accesată pe siteul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă >
Documente utile > Catalogul surselor de ﬁnanțare,
link: https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/new
sletter/473/csfaprilie2020.pdf.
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Schemă de susținere a IMMurilor din România,
aprobată de Comisia Europeană

C

Sursă foto: pixabay.com

omisia Europeană (CE) a avizat favorabil
inițiativa Guvernului României privind
implementarea unor scheme ﬁnanciare ce
vor susține activitatea întreprinderilor mici
și mijlocii (IMM) în contextul pandemiei de
COVID 19. În cadrul acestui mecanism de
susținere, se vor acorda 16 miliarde de lei
sub formă de granturi directe și garanții de
stat ce vizează creditele de investiții și
ﬁnanțarea capitalului de lucru.
Comisia a constatat că măsurile notiﬁcate de Ro
mânia respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar.
Astfel, în conformitate cu aceste condiții, în cazul gran
turilor directe, sprijinul per întreprindere nu va depăși
800 de mii de euro. În ceea ce privește garanțiile de
stat, (i) valoarea împrumuturilor subiacente per între
prindere acoperită de o garanție este limitată, (ii)
garanțiile sunt limitate la maximum șase ani și (iii) pri
mele pentru comisioanele de garantare nu depășesc
nivelurile prevăzute de cadrul temporar.
Comisia a concluzionat că măsurile notiﬁcate de drul temporar.
România sunt necesare, adecvate și proporționale pen
Pentru detalii, accesați linkul următor: https://ec.eu
tru a remedia o perturbare gravă a economiei unui ropa.eu/romania/news/20200411_ajutor_de_stat_ro
stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul mania_ro
(3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în ca
Sursa: ec.europa.eu

ESCALAR – instrumentpilot
pentru sprijinirea IMMurilor inovatoare

www.adrmuntenia.ro

10

Sursă foto: pixabay.com

Comisia Europeană (CE), alături de Fondul Euro
pean de Investiții, propune o nouă abordare de inves
tiții care va susține ﬁnanțarea capitalului de risc și a creș
terii întreprinderilor de perspectivă, permițândule astfel
să se extindă în Europa.
Este vorba despre un instrumentpilot, ESCALAR,
care va furniza până la 300 de milioane de euro pentru
a crește capacitatea de investiții a fondurilor cu capital
de risc și a fondurilor de investiții în societăți necotate,
generând investiții de până la 1,2 miliarde de euro sau
de patru ori investițiile inițiale, în vederea sprijinirii în
treprinderilor ce au perspective de succes.
Prin lansarea acestui instrument, CE își îndepli
nește una dintre acțiunile anunțate în noua strategie
pentru IMMuri, menită să îmbunătățească accesul
IMMurilor la ﬁnanțare.
Sursa: caleaeuropeana.ro
regio.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: planiada.ro

Mănăstirea Viforâta –
o ﬁlă de credință și istorie românească
Momentul sacru pe care ne pregătim săl marcăm
în condiții ce neau redimensionat perspectivele asupra
vieții, ne poartă pașii virtuali întrun spațiu în care emo
țiile religioase și estetice ne apropie de divinitate: la Mă
năstirea Viforâta.
Lăcașul de cult se aﬂă la nord de municipiul Târgoviște,
în satul cu același nume, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița
și, potrivit surselor, își datorează numele faptului că oferea
adăpost contra viforului care lua uneori în stăpânire această
largă câmpie de pe valea Ialomiței. Considerată o bijuterie a
artei ecleziastice din țara Românească, Mânăstirea Viforâta
este un loc de reculegere și de rugăciune care adăpostește o
comunitate monahală de maici și are două hramuri: unul în
chinat Nașterii Maicii Domnului, prăznuit pe 8 septembrie și
al doilea închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, prăznuit
pe data de 23 aprilie.
Frumusețea locurilor este potențată de o istorie pe mă
sură... Documente vechi arată că mănăstirea a fost ridicată pe
locul unui mai vechi ediﬁciu, datând de la jumătatea secolului
al XVlea, aparținând domnitorului Vladislav Voievod Basarab.
Însă prima atestare documentară a Mănăstirii Viforâta, ctitorie
a voievodului Vlad Vodă al Vlea, este anul 1530. Neterminată
de primul ctitor, din cauza scurtei sale domnii, Mănăstirea Vi
forâta este desăvârșită de cel deal doilea  Matei Basarab 
care, alături de soția sa Elena, reface mănăstirea, înlocuind
obștea de călugării greci, cu una de călugărițe (1632 – 1654).
Un alt moment important din istoria mănăstirii îl constituie
www.adrmuntenia.ro

domnia celui deal treilea ctitor, a voievodului martir Constantin
Brâncoveanu (16881714) și a soției sale, Maria Doamna.
Aceștia inițiază un amplu program de renovare a bisericii, par
dosindo cu lespezi de piatră, lărgindui ferestrele, ridicând noi
chilii, înălțând zidul împrejmuitor și reconstituind vechea pictură.
În prezent, Ansamblul Mânăstirii Viforâta rămâne me
morabil prin: Biserica „Sfântul Gheorghe”, Paraclisul Mânăstirii
Viforâta, ridicat după cutremurul din 1977, purtând hramul
Sfântului Prooroc Ilie, cimitirul mănăstiresc, cu biserica mică
ce poartă hramul Sﬁnților Apostoli Petru și Pavel, construită
de banul Grigorie Brâncoveanu în anul 1830, casele Brânco
veanu, precum și muzeul ce adăpostește adevărate comori
de artă și cultură.
Cu un potențial turistic pus în valoare grație ﬁnanțării
Regio (de aproape opt milioane de lei), care a redat Bisericii
„Sfântul Gheorghe” strălucirea de altădată, ancorând totodată
prețiosul ediﬁciu în actualitatea contemporană, prin dotări
de ultimă oră (sistem InfoTouch și audioghiduri în trei limbi
de circulație europeană), mânăstirea își deschide porțile oricui
dorește săi cunoască povestea sau săși potolească setea de
credință, oferind și posibilități de cazare.
Și pentru că timpurile ne îngăduie, puteți explora și alte
monumente de artă bisericească de pe aceste ținuturi, precum
mănăstirile Dealu, Stelea, sau Nucet, mărturii ale bogatei vieți
spirituale și culturale, considerând călătoria virtuală un pas
premergător al călătoriei ﬁzice, în spațiu și (alt) timp.
Sursa: manastireaviforata.ro
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Spații locative
pentru specialiștii
din sănătate!

Inițiative
antreprenoriale, la UPIT!

CĂLĂRAȘI

ARGEȘ

Universitatea din Pitești (UPIT) a inițiat un pro
iect prin care își propune să dezvolte competențele
antreprenoriale, precum și abilitățile didactice ne
cesare educației antreprenoriale pentru personalul
didactic universitar.
De asemenea, în cadrul proiectului, 400 de
studenți vor ﬁ formați în domeniul antreprenoriatului
prin asistența educațională, consiliere antrepreno
rială și vizite în cadrul organizațiilor cu proﬁl în do
meniul pregătirii universitare, vor ﬁ acordate 300 de
burse studenților din grupul țintă, pe parcursul ulti
melor trei trimestre, 300 de elevi vor ﬁ sprijiniți în
alegerea unui traseu educațional prin activități de
mentorat și evenimente de tipul „Zilele carierei”, și,
nu în ultimul rând, vor ﬁ amenajate patru labora
toare.
Proiectul „Activități și măsuri integrate de asis‐
tență educațională, consiliere antreprenorială și men‐
torat, respectiv sprijin ﬁnanciar pentru creșterea
accesului și participării la învățământul terțiar în re‐
giunea Sud‐Muntenia în condiții de nediscriminare și
echitate socială” a accesat o ﬁnanțare de peste 4,8
milioane de lei și va ﬁ implementat în parteneriat cu
Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș.
Sursa: ziarulargesul.ro

Tinerii specialiști care își desfășoară activitatea
în domeniul sănătății pot beneﬁcia de spații locative,
destinate închirierii. Recent, la nivelul municipiului Că
lărași, Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) a recep
ționat 12 locuințe, șase apartamente cu două camere
și șase cu trei camere. Blocul de locuințe, situat în Pre
lungirea Independenței nr. 5 A, are un regim de înăl
țime S+P+2E. Investiția se ridică la o valoare totală de
peste 2,8 milioane de lei, în municipiul Călărași ﬁind
ﬁnalizate prin același program 367 de unități locative.
În cadrul programului „Locuințe pentru Tineri”,
derulat de ANL, se construiesc și locuințe pentru me
dicii rezidenți, această inițiativă venind în sprijinul ti
nerilor specialiști din domeniul sănătății care nu au ve
niturile necesare achiziționării sau închirierii unei locuințe
în condițiile impuse de piața imobiliarelor.
Sursa: calarasipress.ro

#Digitaliada,
motiv de mândrie
pentru giurgiuveni!

GIURGIU

În Moreni,
lucrările de reabilitare
a străzilor sunt în toi!

DÂMBOVIțA

La cea dea patra ediție a concursului de resurse
educaționale deschise #Digitaliada, participantul Școlii
Gimnaziale Nr. 1 Roata de Jos a fost premiat pentru siteul
destinat elevilor școlii. Proiectul ce include materiale di
gitale în procesul de învățare ia adus elevului giurgiu
vean, drept premiu, o tabletă și un accesoriu, în valoare
de aproximativ 500 de euro.
Pentru ediția din acest an, creatorii de conținut di
gital au pus la dispoziția publicului larg peste 160 de re
surse originale ce pot ﬁ accesate gratuit de profesori,
pentru învățământul gimnazial organizat online. Mate
rialele create de profesori au vizat patru categorii de con
curs: aplicații, conținut video, proiectare didactică și alte
materiale educaționale. Digitaliada este un program de
educație digitală care își propune încurajarea folosirii
tehnologiei pentru îmbunătățirea performanței școlare
a elevilor. În cadrul programului, sa dezvoltat platforma
www.digitaliada.ro – un hub online de conținut edu
cațional liber, folosit de elevi și profesori din toată țara.
Sursa: giurgiuveanul.ro

În municipiul Moreni, lucrările de modernizare
a rețelei stradale sunt în plină desfășurare. Astfel, în
curând, locutorii vor beneﬁcia de deplasări în condiții
de maximă siguranță și confort. În prezent, se lucrea
ză la reabilitarea și modernizarea străzilor 22 Decem
brie, Aurel Vlaicu, pe tronsonul cuprins între inter
secția cu strada Erupției, până la intersecția cu strada
Spitalului, și Spitalului, de la intersecția cu strada Au
rel Vlaicu, până la intersectai cu strada Ion Creangă.
De asemenea, în cartierul țuicani, sunt distribui
te către cetățeni apometrele necesare pentru ﬁnali
zarea racordurilor la rețeaua de alimentare cu apă
potabilă.
Sursa: dambovitanews.ro
www.adrmuntenia.ro
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Investiție
ﬁnalizată la Andrășești!

IALOMIțA

Din această lună, copiii și tinerii din comuna An
drășești se pot bucura de un spațiu destinat ac
tivităților recreative. Spațiul modern valoriﬁcă diferite
elemente de activități distractive pentru copii, inclu
zând totodată și dispozitive de ﬁtness pentru tineri și
adulți. Parcul este bine amenajat, componentele achi
ziționate ridicânduse la înalte standarde de calitate.
Pentru realizarea acestui spațiu cu multiple
posibilități recreative, autoritățile locale a valoriﬁcat
oportunitățile de ﬁnanțare nerambursabilă puse la
dispoziție de administrația județeană, prin Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, în cadrul
Programului Județean de Dezvoltare Locală – Ialo
mița. Proiectul implementat de reprezentanții admi
nistrației din comuna Andrășești are o valoare de pes
te 245 de mii de lei.
Sursa: realitateail.blogspot.com

Tablete
pentru elevi de liceu
din mediul rural
teleormănean!

TELEORMAN

PRAHOVA

Î

n județul Teleorman, pentru elevi
din cele trei licee a căror activitate
se desfășoară în mediul rural,
Universitatea de Științe Agricole
și Medicină Veterinară București
(USAMV) a donat tablete conectate
la internet.
Astfel, 60 de elevi ce provin din medii dezavan
tajate, dar care sau remarcat prin rezultate bune la
învățătură, au primit în cadrul campaniei #ÎmiPASĂ
#ȘcoaladeACASĂ dispozitive al căror abonament la
internet este susținut de USAMV pe o perioadă de
24 de luni.
Aceste instrumente IT au fost oferite cu scopul
de a facilita procesul educațional la distanță. Table
tele și abonamentele cu acces nelimitat la internet
pe o perioadă de 24 de luni au fost achiziționate de
USAMV București, din venituri proprii, prin Fundația
USAMV.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
www.adrmuntenia.ro

La Școala Specială Nr. 1
din Ploiești,
lucrările continuă!
La ediﬁciul ce va găzdui noul sediu al Școlii Spe
ciale Nr. 1 din municipiul Ploiești, lucrările se desfășoa
ră întrun ritm susținut, construcția ajungând deja la
primul etaj. După ﬁnalizarea lucrărilor, instituția va
deveni Centrul Școlar de Educație Inclusivă Nr. 1 și va
deservi în mod corespunzător nevoile micuților diag
nosticați cu afecțiuni din spectrul autist, cu sindromul
Down sau cu probleme locomotorii, ﬁind proiectat
pentru ai susține cu dotările speciﬁce.
Proiectul are o valoare de aproximativ 5,7 mili
oane de lei, fără TVA, ﬁnanțarea ﬁind asigurată prin
PNDL și din bugetul Consiliului Județean Prahova.
Sursa: prahovaeconomica.eu
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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,
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

Newsletterul „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
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,
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318,
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344
100 310, 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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Se distribuie gratuit

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 newsletterului. Materialele de informare vor
ﬁ transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va ﬁ publicat pe siteul 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 massmedia de la nivelul regiunii Sud Muntenia și siteurilor 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.

