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Vineri, 24 martie a.c., Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională (ADR) Sud-Muntenia, a participat, la 
invitația președintelui Consiliului Județean Ialomița, 
Marian Pavel, la recepția prilejuită de finalizarea 
lucrărilor de restaurare și conservare realizate la 
Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia. Slujba 
religioasă a fost oficiată de Preasfințitul Părinte 
Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, însoțit 
de un sobor de preoți.

Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia reprezintă 
un monument istoric semnificativ prin valoare istorică, 
autenticitate și arhitectură pentru patrimoniul cultural 
județean și național, înscris în Lista monumentelor isto-
rice, categoria de interes național. Strategia de dezvolta-
re a județului Ialomița în perioada 2009-2020, a urmărit 
ca acest monument istoric, având în vedere vechimea sa 
și starea de degradare a părților componente, să fie su-

pus unor intervenții urgente de restaurare și conservare.
Astfel, Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia a 

făcut obiectul proiectului finanțat din Programul Ope-
rațional Regional 2014-2020: „Restaurare și conservare 
Biserica de lemn Sf. Nicolae”, Axa prioritară 5 – Îmbu-
nătățirea mediului urban și conservarea, protecția și va-
lorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 
de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea 
și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural Apel de 
proiecte POR/2017/5.5.1/SUERD/1, Apel dedicat sprijini-
rii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regi-
unea Dunării, ȋn ce privește Aria prioritară 3 a SUERD “ 
Promovarea culturii și a turismului, a contactelor direc-
te între oameni”.

Obiectivul general al proiectului a vizat conservarea, 
protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului 
cultural al județului Ialomița prin realizarea de investiții 
specifice pentru restaurarea și conservarea Bisericii de 
lemn „Sf. Nicolae” din Municipiul Slobozia.

(continuare în pagina 3)

Biserica de lemn lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia, 
restaurată cu fonduri Regio
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(continuare din pagina 2)
Implementarea proiectului de investiție, inițiat de 

Consiliul Județean Ialomița, contribuie în mod direct la 
creșterea atractivității turistice a zonei prin punerea în 
valoare a monumentului istoric. În cadrul proiectului, 
beneficiarul a realizat lucrări de restaurare, consolidare 
la obiectivul de patrimoniu și a urmărit creșterea numă-
rului de vizitatori la siturile din patrimoniu.

Durata de implementare a proiectului este de 82 de 
luni, derulându-se în perioada 01.06.2016 – 31.03.2023, iar 
bugetul investiției a avut o valoare totală de 3.068.250,40 
lei, din care 1.736.473,98 lei a reprezentat valoarea eligibi-
lă nerambursabilă din FEDR, 265.578,36 lei - valoarea eli-
gibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 40.858,21 
lei a fost contribuția proprie a beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 
5.1., unde au putut fi depuse proiecte pentru conserva-
rea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniu-
lui natural și cultural s-au transmis 50 aplicații în valoa-
re totală de 548,29 milioane de lei, ce au solicitat 530,7 
milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 32 din-
tre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare 
totală de 409,82 de milioane de lei și au solicitat fonduri 
publice în valoare de 371,38 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au 
fost transmise până acum 2.175 cereri de finanțare ca-
re au o valoare totală de 20,6 miliarde de lei, solicitând 
fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 
925 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în 
valoare totală de 9,96 miliarde de lei și fonduri neram-
bursabile solicitate de peste 7,96 miliarde de lei. Sume-
le includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, 

în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a 
sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și 
cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 
1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursa-
bilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 
138 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală 
de 1,64 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambur-
sabile de 1,25 miliarde de lei. Pentru 67 dintre acestea 
s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 
773 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în va-
loare peste 680 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020 (POR) puteți obține accesând 
siteul dedicat implementării Programului în regiu-
nea Sud Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 28 martie 2023

https://regio.adrmuntenia.ro
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Luni, 20 martie 2023, Monica Măgureanu, Șef Servi-
ciu Proiecte și Relații Internaționale, împreună cu Adri-
ana Tiliță, expert în cadrul aceluiași serviciu, au partici-
pat în calitate de reprezentanți ai ADR Sud-Muntenia la 
Conferința finală a proiectului SHREC - „Utilizarea energi-
ilor regenerabile pentru sprijinirea tranziției către o eco-
nomie cu emisii scăzute de carbon”, care  a avut loc la 
Bruxelles, Belgia. La evenimentul organizat în format hi-
brid de către partenerul din Lituania, Universitatea Teh-
nică Vilnius Gediminas (VILNIUS TECH), au participat 
partenerii proiectului precum și reprezentanți ai Secre-
tariatului Interreg Europe, actori importanți din sectorul 
energetic, ai mediului de afaceri, ai autorităților publice 
și ai mediului academic din țările partenere.

În cadrul conferinței, cei opt parteneri din cadrul pro-
iectului SHREC au prezentat realizările obținute pe par-
cursul celor patru ani de implementare și impactul la ni-
vel de regiune ca urmare a schimbului de experiență și 
a învățării interregionale, prilej cu care a fost evidenția-
tă contribuția Agenției noastre la implementarea cu suc-
ces a proiectului. De asemenea, s-au discutat planurile 
de acțiune din faza a doua a proiectului ce urmează să 
fie finalizat la sfârșitul lunii iulie a.c..

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud-Mun-
tenia în calitate de partener. Obiectivul general al pro-
iectului este de a îmbunătăți politicile regionale și nați-

onale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținu-
te din surse regenerabile în mixul global de energie și de 
a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor re-
generabile de către întreprinderi, comunități și gospo-
dării care țintesc spre un viitor cu un consum de ener-
gie mai scăzut în emisii de carbon. Proiectul este imple-
mentat de către un consorțiu format din opt parteneri 
din Olanda, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania, 
Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea 
de Științe Aplicate Hanze din Olanda. Mai multe deta-
lii cu privire la proiect gasiți accesând: https://www.adr-
muntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203 și https://pro-
jects2014-2020.interregeurope.eu/shrec/.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, 
prezentă la Conferința finală a proiectului SHREC

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203 și https://projects2014-2020.interregeurope.eu/shrec/
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203 și https://projects2014-2020.interregeurope.eu/shrec/
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203 și https://projects2014-2020.interregeurope.eu/shrec/
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AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-MUN-
TENIA ORGANIZEAZĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 18 APRILIE 
2023, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EX-
PERT ÎN CADRUL BIROULUI VERIFICARE PLĂȚI POR, SER-
VICIUL VERIFICARE PROIECTE POR, LA SEDIUL CENTRAL 
DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE 
MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN 
MOMENTUL ANGAJĂRII

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Studii superioare absolvite cu diplomă de licen-

ță în una dintre următoarele ramuri de știință(conform 
nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ progra-
melor de studii universitare): științe economice, ingine-
rie civilă, inginerie electrică, electronică și telecomuni-
cații, ingineria transporturilor sau inginerie mecanică, 
mecatronică, inginerie industrială și management;

 9 Capacitatea de a lucra în echipă;
 9 Capacitatea de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele stabilite;
 9 Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a in-

formațiilor;
 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune.

2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa 
de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se de-
pun la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data 
de 12.04.2023, ora 12.00.

3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și inter-
viu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de 
18.04.2023, începând cu ora 10.00, la sediul central al 
ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași.

4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director, di-
recția Organism Intermediar POR; e-mail da.oi@adr-
muntenia.ro și Mâțu Ioana, șef birou resurse umane, e-
mail resurseumane@adrmuntenia.ro, tel. 0242-331769.

5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente ne-
cesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe web-
site-ul ADR Sud-Muntenia, la adresa www.adrmunte-
nia.ro , secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documen-
te utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/docu-
ment/1330/concurs-expert-BVP-POR-aprilie-2023.rar.

Concurs, în data de 18 aprilie 2023,
pentru ocuparea unui post de expert în cadrul 

Biroului verificare plăți POR, Serviciul verificare 
proiecte POR, la sediul central din municipiul Călărași

Gabriela Manuela CĂLIN 
• 19 de ani de activitate 

în cadrul ADR Sud-Muntenia!

La sfârșitul lunii martie, colega noastră, Gabriela Manuela CĂLIN, 
director Direcția Autoritatea de Management PR Sud-Muntenia, săr-
bătorește 19 ani de activitate!

Cu acest prilej, o felicităm și îi mulțumim pentru profesionalismul 
și răspunderea de care a dat dovadă prin activitatea desfășurată în ca-
drul Agenției!

La Mulți Ani cu multe împliniri!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:da.oi@adrmuntenia.ro
mailto:da.oi@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1330/concurs-expert-BVP-POR-aprilie-2023.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1330/concurs-expert-BVP-POR-aprilie-2023.rar
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1330/concurs-expert-BVP-POR-aprilie-2023.rar
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Noile ghiduri pentru programele Rabla Clasic și Rabla Plus 
sunt publicate în Monitorul Oficial

Ministerul Mediului anunță că noile ghiduri pentru 
programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2023 au fost publi-
cate în Monitorul Oficial al României, potrivit News.ro.

Începând de vineri, 24 martie 2023, ora 10:00, per-
soanele fizice se pot adresa producătorilor validați, în ve-
derea îndeplinirii formalităților de înscriere în cadrul Pro-
gramelor Rabla Clasic și Rabla Plus, iar persoanele juridi-
ce pot încărca în aplicația informatică documentele ne-
cesare participării în cadrul celor două programme.

Persoanele juridice care doresc participarea la Rabla 
Clasic și Rabla Plus vor putea accesa aplicația informati-
că pusă la dispoziție de AFM, începând de azi, 23 martie 
2023, doar pentru crearea conturilor de utilizator.

Programele se vor desfășura în două etape, în limita 
sumelor alocate, prima etapă fiind organizată în perioa-
da 24 martie - 30 iunie 2023, astfel:

Rabla Clasic:
• Persoane juridice - 130.000.000 lei
• Persoane fizice - 235.000.000 lei
• UAT-uri și instituții publice - 27.000.000 lei
Rabla Plus:
• Persoane juridice - 200.000.000 lei
• Persoane fizice - 300.000.000 lei
• UAT-uri și instituții publice - 46.000.000 lei
Ministerul precizează că programele vin cu o serie de 

modificări.
În ceea ce privește Programul Rabla Clasic, prima de 

casare a fost majorată la 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în 
cazul predării a 2 autovehicule uzate.

La prima de casare se pot adăuga următoarele eco-
bonusuri, astfel:

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehicu-
lul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de pro-
pulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehi-
culul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motori-
zare GPL/GNC;

• ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziționarea 
unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat 
cu sistem de propulsie hibrid;

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fi-
ecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani 
de la data fabricației și/sau care are norma de poluare 
Euro 3 sau inferioară.

Pentru achiziționarea de motociclete noi al căror sis-
tem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în 
sistem WMTC, în schimbul predării spre casare a unui 
autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 
lei, la care se pot adăuga:

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehi-
culul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie gene-
rează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC;

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea 
unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani 
de la data fabricației și/sau care are norma de poluare 
Euro 3 sau inferioară.

În cadrul Programului Rabla Plus, solicitantul beneficiază 
de ecotichet la achiziționarea unui autovehicul nou în schim-
bul predării spre casare a cel puțin unui autovehicul uzat. Se 
pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate.

Cuantumul finanțării este de:
• 51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur elec-

tric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combus-
tie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul 
nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, ca-
re generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în 
schimbul casării unui autovehicul uzat;

• 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur elec-
tric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu 
hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul elec-
tric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/
km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehi-
cul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;

• pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani 
și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară 
casat, se adaugă un ecobonus de 1.500 lei.

Ecotichetul se acordă pentru achiziționarea unui au-
tovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 
75.000 euro, cu TVA inclus.

Ecotichetul pentru achiziționarea unei motociclete elec-
trice este 26.000 lei, la care se poate adăuga un ecobo-
nus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehi-
cul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabrica-
ției și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2023 este de 
560 de milioane de lei și pentru Programul Rabla Plus, 
bugetul alocat este de 780 de milioane de lei.

Sursa: bursa.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://bursa.ro
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Comisia Europeană a lansat cea de-a 16-a ediție a con-
cursului de premii RegioStars, care recompensează cele mai 
bune proiecte finanțate în cadrul politicii de coeziune. Re-
gioStars este o competiție anuală a cărui scop este să de-
monstreze impactul avut de proiectele finanțate din fonduri 
europene și politici europene privind dezvoltarea regională. 
Anul acesta, competiția s-a relansat sub un nou format. Ast-
fel, pot participa proiectele din perioada de finanțare 2014-
2020, implementate cu succes în Regiunea Sud-Muntenia. 
Concursul va fi deschis până la 31 mai 2023, iar candidații 
sunt invitați să depună cereri în șase categorii tematice:

• Europă competitivă și inteligentă;
• Europă verde;
• Europă conectată;
• Europă socială și favorabilă incluziunii;
• Europă mai aproape de cetățeni;

• Anul European al Competențelor 2023 (tema anului).
Publicul va avea ocazia să voteze pentru finalistul său 

preferat pentru „Premiul publicului”. Ceremonia de de-
cernare a premiilor va fi organizată în data de 16 noiem-
brie 2023, în Ostrava, Republica Cehă. Câștigătorii din 
cele șase categorii vor beneficia de o campanie de co-
municare locală gestionată în cooperare cu DG REGIO, 
pentru promovarea activităților premiate în regiune.

DG REGIO a publicat ghidul, care se găsește pe site-ul 
competiției inclusiv în limba română. Acest ghid pentru 
candidați vă oferă toate informațiile necesare pentru ca 
proiectul dumneavoastră să devină câștigător. Pe lângă 
descrierea detaliată a categoriilor de premii și a criterii-
lor de eligibilitate și de acordare a premiilor, ghidul con-
ține informații practice despre procesul de depunere a 
candidaturilor: https://regiostarsawards.eu.

Proiectele finanțate din fonduri europene
pot participa la Competiția RegioStars

Campanie de promovare
lansată de Comisia Europeană de Turism

Comisia Europeană de Turism (CET) 
este organizația non-profit responsa-
bilă de promovarea Europei ca des-
tinație turistică pe piețele terțe. CET, 
în parteneriat cu Organizațiile Națio-
nale de Turism (NTO) membre, a lan-
sat propunerea pentru participarea la 
campania de promovare „Europe invi-
tes the curious”, care pune accent pe 
promovarea siturilor istorice, festiva-
lurilor și evenimentelor, experiențelor 
de ecoturism în Europa. Campania es-

te cofinanțată de Uniunea Europeană, 
are un buget total de 930.000 euro și 
va fi lansată în luna aprilie. 

Destinațiile care doresc să partici-
pe trebuie să contribuie financiar cu 
minim 15.000 euro, iar CET va contri-
bui cu aceeași suma la bugetul cam-
paniei. Înscrierea în campanie se poa-
te face pe adresa de email: miguel.
gallego@visiteurope.com, până la da-
ta de 31 martie 2023.

Sursa: ec.europa.eu

https://www.adrmuntenia.ro
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La aproximativ 25 km de Pitești se află 
unul dintre cele mai frumoase ansambluri 

monumentale din Muntenia, curțile fortificate 
„Mareș Băjescu” și Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” din satul Băjești, comuna Bălilești, 
județul Argeș.

Curte feudală, caracteristică noii boierimi din a doua 
jumătate a secolului al XVII-lea, din care se mai păstrea-
ză ruinele zidului de incintă, ale povernei și ale pivniței 
conacului lui Mareș Băjescu, toate din 1666, precum și 
Biserica de curte, ridicată și ea în 1666, de meșterul Dra-
gomir, și pictată în 1669 de Tudoran Zugravul, precursor 
al școlii lui Pârvu Mutu. Portretul zidarului Dragomir es-
te primul portret de meșter care apare în pictura mura-
lă din Țara Românească.

Ansamblul fortificat „Mareș Băjescu” este singura 
curte fortificată din secolul al XVII-lea. În prezent, se fac 
lucrări de restaurare a zidului de incintă – proiect apro-
bat și finanțat de Ministerul Culturii și Cultelor. Frasinul 
din curtea Bisericii are o vechime de peste trei secole, 
dar nu este declarat monument. Biserica a fost constru-
ită în timpul domniei lui Antonie Vodă din Popești și, în 
prezent, aparține Episcopiei Argeșului și Muscelului. Pic-
tura Bisericii a fost restaurată de pictori autorizați, pre-
cum Viorel Grimalschi, iar lucrările s-au desfășurat în pe-
rioada 1990-2005. Pictura originală, pe stil bizantin, da-
tează din 1666, de când datează și construcția lăcașu-
lui de cult. Pictura are un stil particular, datorită teme-

lor care sunt abordate: pictura lui Dragomir Zidaru, Tu-
doran Zugravul, portretele lui Mareș Băjescu și familia 
acestuia, zodiacul, hora tradițională românească, pictu-
ra lui Mihai Viteazul.

Mareș Băjescu a fost fiul unor târgoveți din Câmpu-
lung Muscel, care, aflat în apropierea puternicei familii 
a Cantacuzinilor, din casa cărora și-a luat soția, a ocupat 
treptat înalte dregătorii, până la cea de mare ban (1669-
1672), în timpul domniei lui Antonie Vodă din Popești. 
Mareș Băjescu a fost singurul ban al Craiovei de origine 
munteană, iar ultimul urmaș din familia Băjescu a fost 
Iordache Băjescu, ispravnic de județ, care a fost spânzu-
rat de Ștefan Racoviță în anul 1764 la o poartă a Bucu-
reștilor.

O moștenire de seamă pe care membrii familiei Bă-
jescu au lăsat-o urmașilor lor a fost mai ales biserica cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnului”, cu splendida pic-
tură realizată în stil bizantin între anii 1666 și 1669 de că-
tre Tudoran zugravul, precursor al școlii lui Pârvu Mutu. 
Pictura este frescă originală, cu scene frumoase și valo-
roase, așa cum numai acei zugravi din secolele trecute au 
reușit să îmbine culorile cele mai intense și să foloseas-
că cele mai bune materiale, existente în vremea aceea. 
Acest Tudoran zugravul a surprins în programul său ico-
nografic foarte bogat și impresionant teme care să pro-
voace mișcarea inimii și întoarcerea minții privitorului, 
precum iadul și Raiul sau întreg drumul Crucii Mântuito-
rului, iar chipurile tuturor sfinților radiază căldură, lumină 
și pace, cum rar se mai pictează astăzi în bisericile noastre.

(continuare în pagina 10)

Ansamblul Mareș Băjescu,
o bucată de istorie readusă la viață

Foto: wikimedia.org

https://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)
Alături de temele iconografice menționate mai sus, 

se mai pot vedea în pronaos cele șapte sinoade ecume-
nice, dar și alte scene deosebite, precum somnul lui Ii-
sus și arhidiaconul Roman. Astăzi, atât lăcașul de cult, cât 
și zidurile împrejmuitoare au fost consolidate, restaura-
te și aproape totul arată ca la început. Însă, până acum 
aproximativ trei decenii, întregul ansamblu era într-o sta-
re avansată de degradare. Apa s-a infiltrat în zidurile dim-
prejur, precum și cele ale bisericii, iar pictura originală a 
fost afumată și acoperită treptat de straturi de murdărie 
și igrasie. Asemenea lucrări de restaurare implică sume 
mari, astfel că proiectul a fost finanțat de către Ministe-
rul Culturii, prin Secretariatul de Stat pentru Culte. Pictu-
ra a fost restaurată între anii 1990 și 2005 de pictori au-
torizați, precum Viorel Grimalschi. Între anii 2008 și 2012 
au avut loc lucrările de consolidare a bisericii și refacere 
a ruinelor curților fortificate, executate, conform proiec-
tului arhitectei Constanța Carp, de meșteri care au lucrat 
în șantierul arheologic din Pompei, Italia.

La prima vedere poate părea ceva triumfalist, dar din 
moment ce privești întregul complex arhitectural, proas-
păt restaurat, și locurile din jur, înțelegi motivația bucu-
riei băjeștenilor. Sunt multe locuri încărcate de istorie, 
cum se obișnuiește a se spune, dar acești oameni au ști-
ut că ele trebuie puse în valoare și că ei sunt ceea ce 
sunt datorită înaintașilor. Un rol deosebit în îmbogăți-
rea sufletească a băjeștenilor îl are, de câteva secole, în-
săși pictura bisericii. De cum se intră în lăcașul de cult, 
pe zidul ce desparte pronaosul de naos se află pictat ia-
dul. Aici, cămătarul are legat de gât un săculeț cu ba-
ni, croitorul foarfeca, negustorul balanța, morarul pia-

tra de moară și altele. Astfel, dreapta judecată, numită 
de bătrânii satului „obiceiul pământului”, a plămădit bu-
ne conștiințe în obștea sătească din Băjești, iar cel care 
era prins furând era purtat pe ulițele satului cu ceea ce 
furase. Din păcate, în zilele de azi, acest obicei nu mai 
este practicat, dar ultimul băjeștean prins la furat și pur-
tat prin sat a fost o femeie care a sustras niște boboci de 
gâscă. Impactul unui asemenea obicei în sufletul făpta-
șului era imens, astfel că această femeie, ca să își spele 
rușinea, o lună de zile nu a scos un cuvânt.

Conacul boieresc a fost construit fie în anul 1648, fie 
în 1662, iar apoi a fost construită și biserica cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, zidurile de cărămidă și 
piatră de râu, întărite pe colț cu turnuri. În prezent, din 
vechiul conac au mai rămas doar beciurile boltite.

Sursa: jurnaluldearges.ro
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Foto: cjarges.ro
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https://regio.adrmuntenia.ro
http://jurnaluldearges.ro


INFO 
JUDEȚE

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro11

Info Regional Sud Muntenia #600
23 • 27 martie 2023 

Vechiul stadion din Câmpulung va fi modernizat. 
Este gata documentația (DALI) pentru modernizarea și 
extinderea Stadionului Municipal.

Pe lângă transformarea estetică vor fi create cinci 
mii de locuri (câteva zeci pentru persoane cu dizabili-
tăți) față de 2.500 câte sunt acum, nocturnă, sală de 
sport, vestiare, grupuri sanitare și cabine de duș, bis-
tro, magazin (fan shop), tribună oficială, parcare subte-
rană și supraterană (peste 150 locuri), acoperiș retrac-
tabil, vom mări suprafața terenului astfel încât să poa-
tă fi omologat pentru Divizia B.

Valoarea investiției este de 25 de milioane de lei. 
Documentația va fi predată către CNI și se speră ca pâ-
nă la sfârșitul anului proiectul să fie aprobat (e deja pe 
lista sinteză), iar până în 2026 să se finalizeze lucrarea.

Sursa: ziarulargesul.ro

Câmpulungul
va avea stadion nou

de 25 de milioane de lei

Primăria Târgoviște a semnat contractele 
de finanțare pentru următoarele proiecte: 

„Creșterea eficienței energetice la Grădinița 
cu program prelungit nr. 3”, valoarea eligibilă 
a proiectului fiind de 1.322.391,76 lei și 
„Creșterea eficienței energetice la Grădinița 
cu program prelungit nr 14”, cu o valoare 
eligibilă de 1.798.401,32 lei.

În cadrul investițiilor se vor realiza următoarele in-
tervenții: termoizolarea pereților exteriori, termoizola-
rea planșeului peste etaj cu saltele din vată minerala ba-
zaltică, termoizolarea planșeului peste subsol, înlocui-
rea tâmplăriei exterioare, montarea de panouri solare 
termice cu tuburi vidate pentru producerea de apă cal-
dă, montarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea 
consumului de energie electrică, înlocuirea corpurilor de 
iluminat cu unele cu LED, cu durată mare de viață și con-
sum redus, înlocuirea instalațiilor existente și realizarea 
de noi rețele de distribuție, înlocuirea corpurilor de încăl-
zire statică, cu corpuri noi dimensionate corespunzător 
și dotate cu robineți termostatați, realizarea unei insta-
lații de climatizare de tipul ventilatoarelor cu recuperare 
de căldură, refacerea acoperișului și refacerea finisajelor.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Fonduri
guvernamentale

pentru infrastructura școlară 
din Târgoviște

La sfârșitul lunii martie 2023, lucrările de moderni-
zare a Bazarului Big s-ar putea finaliza. Reamintim că, 
lucrările la Bazarul Big au fost afectate din cauza creș-
terii prețurilor materialelor de construcții, dar și din ca-
uza faptului că centrala ofertată, care ar fi trebuit să a-
sigure încălzirea clădirii, nu se mai fabrică. Bazarul Big 
ar fi trebuit să fie finalizat până la începutul lunii oc-
tombrie a anului 2021, însă din cauza prețurilor foar-
te mari la materialele de construcții, Primăria Călă-
rași a renegociat termenii contractului, rezultând ast-
fel o întârziere în ceea ce privește încheierea proiec-
tului. Investiția era estimată la peste 53 de miliarde de 
lei vechi. Obiectivul va cuprinde 87 de spații comerci-
ale, desfășurate pe o suprafață de 1.550 de metri pă-
trați. În prezent, comercianții își desfășoară activitatea 
în bazarul temporar, amplasat pe strada Trandafirilor, 
în imediata vecinătate a vechiului bazar.

Sursa: opiniacalarasi.ro

Bazarul Big,
finalizat în martie 2023

Proiect finanțat
prin PNRR,

câștigat de DGASPC Giurgiu

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Foto: pixabay.com

DGASPC Giurgiu urmează să semneze în zilele ur-
mătoare contractul de finanțare pentru proiectul „Cen-
tru Recuperare Neuromotorie pentru Adulți în județul 
Giurgiu”. Proiectul a fost depus în cadrul Planului Na-
țional de Redresare și Reziliență, Componenta 13 Re-
forme Sociale. Strategia de dezvoltare a instituției are 
în vedere implementarea unor noi și moderne servicii 
sociale, prin construirea de centre specializate, în lo-
cul și pe amplasamentul unor imobile vechi din paian-
tă, achiziționate cu ani în urmă pentru asistența socia-
lă și care au devenit inutile și improprii desfășurării ac-
tivității de asistență socială. Proiectul are o valoare de 
3.953.085,939 lei cu TVA și are termen de implementa-
re până în anul 2025.

Sursa: giurgiu-tribune.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesul.ro
http://jurnaldedambovita.ro
http://opiniacalarasi.ro
http://giurgiu-tribune.ro
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Primăria Municipiului Fetești, prin Direcția 
de Administrare a Domeniului Public și 

Privat (DADPP), în parteneriat cu Asociația 
„Viitor Plus” au organizat, sâmbătă, 25 
martie 2023, o acțiunea de plantare a 4.300 
de arbori și arbuști, în Parcul Municipal.

Aproximativ 250 de voluntari au participat la acest 
eveniment, derulat prin Programul „Adoptă un copac” 
care face parte din campania națională „România plan-
tează pentru mâine”, inițiată de OMV Petrom. Pe lângă 
cei 800 de arbori existenți în parcul mare al municipiului 
Fetești, voluntarii au plantat 300 de arbori de talie ma-
re, iar pe lângă cei 700 de arbuști existenți au adăugat 
încă 4000 pentru realizarea unei perdele de protecție.

Sursa: facebook.com

4.300
de arbori și arbuști,

plantați în Parcul Municipal
din Fetești

IALOMIȚA

Încă 30 de proiecte depuse în cadrul 
Programului național de consolidare 

a clădirilor cu risc seismic ridicat au fost 
selectate pentru finanțare.

Astfel, 15 instituții de învățământ, 8 clădiri adminis-
trative, 3 edificii socio-culturale, 2 unități de sănătate 
și 2 blocuri de locuințe au fost incluse în lista celor care 
pot primi finanțare odată ce autoritățile locale depun 
documentele necesare. Printre proiecte se află și Rea-
bilitarea integrată a clădirii Grădiniței Nr. 1, din locali-
tatea Zâmbreasca.

Acestea se adaugă primelor 50 de proiecte selecta-
te pe 1 martie, în valoare de 738 de milioane de lei, și, 
în urma includerii pe Ordinul de ministru, beneficiarii 
trebuie să depună documentația necesară pentru în-
cheierea contractelor de finanțare. Odată încheiate a-
ceste contracte, întrucât finanțarea este asigurată din 
fonduri publice, se va derula procedura de achiziție pu-
blică, iar ulterior pot începe lucrările de consolidare.

Sursa: infotr.ro

Reabilitarea
integrată a clădirii

Grădiniței nr. 1
din Zâmbreasca

TELEORMAN

Județul Prahova va beneficia de finanțare 
europeană pentru realizarea proiectului 

“Înființare rețea inteligentă de distribuție 
gaze naturale în județul Prahova – comunele 
Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, 
Dumbrăvești, Varbilău, Aluniș, Ștefești, 
Bertea și orașul Slănic”.

Contractul de finanțare a fost semnat, iar fonduri-
le pentru concretizarea investiției sunt asigurate prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 
– Axa Prioritară 8 – Sisteme Inteligente și Sustenabi-
le de transport al energiei electrice și gazelor natura-
le, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de inter-
conectare a Sistemului Național de Transport a gazelor 
naturale cu alte state vecine. Valoarea totală a contrac-
tului de finanțare este de 150.989.246,42 lei.

De asemenea, proiectul presupune realizarea unei 
infrastructuri inteligente de distribuție a gazelor natu-
rale în lungime de 297,880 km, constituită atât din con-
ducte subterane cât și supraterane și asigurarea unui 
grad de racordare de 60,58%.

Sursa: cjph.ro

Valea Slănicului
va fi conectată

la rețeaua de gaze

PRAHOVA Foto: pixabay.com
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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, 
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201, 
mun. Pitești, jud. Argeș, 
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

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

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail 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, 
E-mail teleorman@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 caractere 
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a 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.
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Data publicării 28 martie 2023

Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei, în vederea promovării 
Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre activitatea 
instituțiilor membre ale Reţelei de Informare 
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai 
importante evenimente organizate de 
acestea în județele regiunii.
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