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Comitetul de Monitorizare 
a Programului Operațional Regional 20142020, 

reunit în Sud Muntenia!

În data de 4 iulie, Comitetul de 
Monitorizare a Programului 

Operațional Regional 20142020 
(CMPOR) sa întrunit în regiunea Sud 
Muntenia. Evenimentul a avut loc în 
municipiul Pitești și a fost organizat de 
Autoritatea de Management din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (AMPOR) în 
colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia.  

Astfel, membrii, observatorii și invitații perma 
nenți ai CMPOR au analizat stadiul implementării POR, 
avânduse în vedere axele prioritare și tipurile de in

strumente din cadrul Programului (ITI Delta Dunării, 
SUERD). De asemenea, Raportul Anual de Implemen
tare a Programului Operațional Regional 20142020 
pentru anul 2018, instrumentele financiare utilizate 
în cadrul Programului Operațional Regional – Equity 
Fund și Inițiativa pentru IMMuri (axele prioritare 2 și 
5), precum și criteriile de eligibilitate aprobate în pro
cedurile scrise, derulate în perioada februarie – iulie 
2019 au constituit subiecte incluse în agenda reuniunii. 
Nu în ultimul rând, sau realizat informări cu privire la 
strategia de comunicare, la activitățile de informare și 
publicitate valorificate în implementarea POR, precum 
și la perioada de programare 2021 – 2027. 

(continuare în pagina 3) 
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(continuare din pagina 2) 
Ziua sa încheiat cu vizitarea Palatul Episcopal 

Curtea de Argeș unde, în prezent, se implementează 
proiectul „Restau rare, consolidare și punere în valoare 
a ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de 
Argeș, a clădirilor a nexă, a bisericii de lemn Intrarea 
în Biserică a Maicii Domnului, a zidului de incintă, a 
rețelelor exterioare și construire punct de informare” 
finanțat prin Regio, în cadrul Axei prioritare 5  „Îm ‐
bunătățirea mediului urban și conservarea, protecția 
și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prio

ritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, pro ‐
movarea și dezvoltarea patri moniului natural și cultural”.

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 
implementării Programului în regiunea Sud  Mun
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio pentru îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale și a clădirilor rezidențiale 

din județul Dâmbovița
În data de 5 iulie, Liviu Gabriel Mușat, directorul 

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
în prezența Rovanei Plumb, eurodeputat, și a lui Ale
xandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâm 
bovița, a semnat, alături de reprezentanții adminis tra 
ției locale, Teodora Anghelescu, primarul comunei Bez dead, 
LuisaMarioara Bărboiu, primarul comunei Nucet, Con
stantin Dinu, primarul municipiului Moreni, MariusFlo 
rin Caravețeanu, primarul orașului Răcari și JeanAure 
lian Istrate, primarul comunei Vișina, cinci noi contracte 
de finanțare destinate îmbunătățirii infrastructurii 
educaționale și a clădirilor rezidențiale. 

Primăria Municipiului Moreni, Primăria Comunei 
Nucet și Primăria Comunei Vișina beneficiază de fi 
nanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Ope 
rațional Regional 2014 – 2020), Axa prioritară 10 – 
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Priorita
tea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, 
inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea 
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, 
Obiectiv specific 10.1  „Creșterea gradului de partici‐
pare la nivelul educației timpurii și învățământului obli‐
gatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de pără‐
sire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului 
antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A. 

Proiectul „Modernizarea, extinderea și echiparea 
Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 4, Moreni” are ca 
obiectiv general creșterea calității mediului educa țio 
nal. În acest sens Primăria Municipiului Moreni, bene 
ficiarul finanțării nerambursabile, va iniția o serie de 
acțiuni ce vor avea ca finalitate modernizarea infrastruc 
turii existente a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 4, pre 
cum și extinderea clădirii acesteia (corp C2), realizând 
astfel un spațiu multifuncțional. 

Toate aceste inter ven ții vor asigura un proces 
educativ modern ce va conduce la o creștere constantă 
a populației preșcolare. Ce rerea de finanțare are o va
loare totală de 6.664.140,97 lei. 

(continuare în pagina 5) 
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(continuare din pagina 4) 
În cadrul acestei valori, aproximativ 4,9 milioane 

de lei sunt alocați prin Fondul European pentru Dez
voltare Regională (FEDR), bugetul național contribuie 
cu peste 752 de mii de lei, aproximativ 115 mii de lei 
reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. 
Proiectul va fi implementat în perioada 14 noiembrie 
2017 – 30 iunie 2022. 

Cu aplicația „Înființare grădiniță în satul Nucet, ju ‐
dețul Dâmbovița” administrația locală își propune să 
înființeze o grădiniță cu program normal, astfel încât 
preșcolarii și cadrele didactice să beneficieze de con 
diții adecvate desfășurării activității educative. Investi 
țiile stabilite au o valoare totală de 2.202.888,08, din ca 
re peste 1,3 milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, 
peste 200 de mii de lei constituie alocarea din bugetul 
de stat, aproximativ 32 de mii de lei fiind cofinanțarea 
eligibilă a beneficiarului. Proiectul va fi implementat 
în 40 de luni, începând cu 5 martie 2018. 

Prin „Modernizare, extindere și dotare grădiniță 
cu două săli de clasă program normal în sat Izvoru, 
comuna Vișina, județul Dâmbovița” autoritățile locale 
intenționează să reabiliteze, să modernizeze și să ex
tindă grădinița din satul Izvoru, comuna Vișina, pentru 
a asigura preșcolarilor bazele unui proces educativ mo 
dern și de calitate. Atingerea acestui obiectiv va deter 
mina o creștere a participării populații preșcolare la pro 
cesul educativ și diminuarea riscului de părăsire tim purie 
a sistemului de către copiii ce provin din medii deza
vantajate. În acest sens, va fi modernizată și extinsă 
clădirea existentă, prin realizarea a două noi corpuri 
și a unui loc de joacă. De asemenea, sunt prevăzute 

dotări ale acestor spații cu echipamente specifice, ast
fel încât cadrele didactice și preșcolarii să desfășoare 
o activitate educativă la standarde europene. 

Proiectul are o valoare totală de 1.394.053,10 lei, 
din care, peste un milion de lei este contribuția din FEDR, 
aproximativ 170 de mii de lei reprezintă alocarea din 
bugetul de stat, în timp ce aproape 26 de mii de lei con 
stituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Implemen 
tarea proiectului se realizează în 45 de luni, în perioada 
17 octombrie 2017 – 30 iunie 2021. 

Proiectul „Desființare parțială, extindere, reabili‐
tare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Grigore 
Rădulescu din comuna Bezdead, județul Dâmbovița” 
a fost depus spre finanțare prin Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10, Prioritatea 
de investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1, apel dedicat 
învățământului obligatoriu. 

(continuare în pagina 6) 



Info Regional Sud Muntenia #424 
2 • 8 iulie 2019

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL 
20142020

regio.adrmuntenia.ro 
facebook.com/adrsudmuntenia 6

www.inforegio.ro 
facebook.com/inforegio.ro

(continuare din pagina 5) 
Demersul Primăriei Comunei Bezdead, beneficiar 

de finanțare nerambursabilă, are ca obiectiv creșterea 
gradului de participare la nivelul educației timpurii și 
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, clădirea școlii va fi reabilitată 
și extinsă, realizânduse un corp de clădire care să co
munice funcțional cu struc tura existentă, va fi con
struită o sală multifuncțională, având destinația de 
sală de sport și sală de festivități școlare, și va fi ame
najat un loc de joacă pentru copii. 

Aplicația are un buget în valoare totală de 9.402.041,78 
lei, din care aproximativ 7,9 milioane de lei reprezintă 
contribuția FEDR, alocarea din bugetul național este 
de aproape 1,2 milioane de lei, în timp ce beneficiarul 
asigură o cofinanțare eligibilă de peste 185 de mii de 
lei. Perioada de implementare este de 71 de luni, 15 
iulie 2016 – 31 mai 2022. 

Primăria Orașului Răcari beneficiază de finanțare 
Regio pentru aplicația „Elaborarea documentației pen‐
tru autorizarea execuției lucrărilor de construcții privind 
reabilitarea termică a blocului A, a blocului B și a blo‐
cului C”, depusă în cadrul Axei prioritare 3  „Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de car‐
bon”, Prioritatea de investiții 3.1  „Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a uti‐
lizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locu ‐
ințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Astfel, 
obiectivul autorităților locale este de a crește eficiența 
energetică a clădirilor rezidențiale, prin reabilitarea și 

modernizarea blocurilor A, B și C din orașul Răcari. Im 
plementarea acestor măsuri vor conduce la scăderea 
emisiilor echivalente CO2, la reducerea consumului anu 
al de energie, precum și la creșterea numărului de gos 
podării cu o clasificare mai bună a consumului de energie. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.462.954,46 
lei, din care peste 680 de mii de lei sunt alocați din FEDR, 
finanțarea din bugetul național este de aproximativ 
120 de mii de lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 
ajungând la valoarea de peste 533 de mii de lei. Peri 
oada de implementare a aplicației este de 56 de luni, 
începând cu 5 ianuarie 2016. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis 
trat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SU
ERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile 
de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâm 
bovița, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
216 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,5 mi 
liarde de lei. Dintre acestea, 38 de proiecte înregistrate 
în cadrul Axei prioritare 10 solicită fonduri de aproxima 
tiv 357 de milioane de lei, iar cele 12 proiecte depuse în 
cadrul Axei prioritare 3 au o valoare solicitată de aproa 
pe 120 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 
implementării Programului în regiunea Sud  Mun
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Noi investiții destinate clădirilor rezidențiale 
din municipiul Giurgiu

În data de 8 iulie, la sediul din 
Călărași al Agenției pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia, Ma
riana Vișan, director adjunct Orga
nism Intermediar POR, și Nicolae 
Barbu, primarul municipiului Giurgiu, 
au  semnat contractul de finanțare pen 
tru proiectul „Lucrări de inter ven ție 
pentru creșterea performanței ener‐
getice a blocurilor de locuințe, mu‐
nicipiul Giurgiu, Ansamblul 4”.  

Proiectul Primăriei Municipiului 
Giurgiu beneficia ză de finanțare prin 
Regio (Programul Operațional Regio
nal 20142020), în cadrul Axei prio
ritare 3  „Sprijinirea tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea 
de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, in‐
clusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, 
Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. 

Astfel, prin această aplicație, administrația locală 
își propune să îmbunătățească eficiența energetică a 
infrastructurii clădirilor rezidențiale cuprinse în cel de
al patrulea ansamblu. În acest sens, vor fi efectuate lu 
crări de reabilitare termică la 254 de gospodării ce vor 
determina scăderea consumului de energie și reduce 
rea emisiilor de gaze cu efect de seră.  

Valoarea totală a proiectului depus spre finanțare 
de autoritățile municipale giurgiuvene este de 5.307.777,07 
lei. Din aceștia, peste 2,6 milioane de lei provin din Fon 
dul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), a 
proape 461 de mii de lei reprezintă contribuția de la bu 
getul de stat, în timp ce peste două milioane de lei con stituie 
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea 

proiectului se realizează 72 de luni, în perioada 1 aprilie 
2016 – 28 martie 2022.  

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa
bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului 
Giurgiu, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
119 aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 
800 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele 23 de 
proiecte aferente Axei prioritare 3 se solicită fonduri 
de aproape 70 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 
implementării Programului în regiunea Sud  Mun
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 1,4 milioane de lei pentru modernizarea 
Grădiniței cu Program Normal Hârsești, județul Argeș

Miercuri, 3 iulie, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și 
Ionel Moloiu, primarul comunei Hârsești, 
au semnat contractul de finanțare 
pentru proiectul „Reabilitare, 
modernizare, extindere și dotare 
Grădinița cu Program Normal Hârsești, 
județul Argeș”.  

Aplicația a fost depusă spre finanțare prin Regio 
(Programul Operațional Regional 2014 2020), Axa prio
ritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, 
Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și 
formare profesională, pentru dobândirea de compe ‐
ten țe și învățare pe parcursul vieții prin dezvoltarea 
in frastructurilor de educație și formare”, Obiectiv spe
cific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul 
educației timpurii și învățământului obligatoriu, în spe‐
cial pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar 
și preșcolar, Operațiunea A. 

Prin acest demers, Primăria Comunei Hârsești be 
neficiază de finanțare nerambursabilă pentru îmbună 
tățirea calității infrastructurii educaționale aferente 
Grădiniței cu Program Normal Hârsești, astfel încât pre 
școlarilor să li se asigure un proces educațional la stan
darde europene. În vederea atingerii acestui obiectiv 
vor fi realizate lucrări de reabilitare, modernizare și ex 
tindere a corpului de clădire existent, ce vor avea ca re 
zultat creșterea nivelului de confort și siguranță al co
piilor. De asemenea, prin dotările ce urmează a fi efec tuate, 
se va asigura o infrastructură modernă, integrată.  

Cu o perioadă de implementare de 30 de luni, în 
cepând cu 29 martie 2018, proiectul are o valoare tota 
lă de 1.449.456,87 lei, din care peste 1,2 milioane de 
lei sunt alocați din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională, aproximativ 187 de mii de lei provin din bu 
getul de stat, în timp ce peste 28 de mii de lei consti
tuie cofinanțarea beneficiarului.  

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa
bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului 
Argeș, au fost depuse 244 de aplicații de către soli ci 
tanții de fonduri Regio, având o valoare solicitată de 
peste un miliard de lei. Dintre acestea, cele șase proiec 
te înregistrate în cadrul Axei prioritare 10, solicită fon
duri de peste 33 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 
implementării Programului în regiunea Sud  Mun
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, alături de Ionel Moloiu, primarul 
comunei Hârsești și Constantin Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș

https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor POR în data de 9 iulie 2019
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Mădălina GURUIANU 
• 10 de ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 6 iulie, colega noastră Mădălina GURUIANU, expert 

Serviciul Dezvoltare, împlinește 10 ani de activitate în cadrul Agenției.  
Pe această cale, o felicităm șii mulțumim pentru colegialitate și 

pentru implicarea dovedită în activitatea desfășurată neîntrerupt dea 
lungul celor 10 ani! 

La Mulți Ani cu împliniri!

Sediul ADR Sud Muntenia
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DE FINANțARE

Fonduri pentru industriile culturale și creative

Direcția Generală Educație, Tineret, 
Sport și Cultură din cadrul Comisiei 

Europene a lansat un apel pentru 
proiectulpilot FLIP pentru CCI – 2, 
dedicat industriilor culturale și creative 
(ICC), respectiv acțiunilor de învățare și 
inovare care să permită o nouă abordare 
a domeniului cultural. Depunerea 
aplicațiilor este posibilă începând cu 12 
august, bugetul total alocat acestei 
sesiuni fiind de peste un milion de euro. 
Sunt considerați solicitanți eligibili 
autorități publice locale, regionale, 
naționale, instituții de educație, 
organizații nonprofit, universități, 
organizați internaționale, companii, 
IMMuri etc. 

Acest proiectpilot are în vedere definirea și tes
tarea politicilor și a acțiunilor de susținere și de dez
voltare a industriilor culturale și creative, precum și 
de generare a beneficiilor și efectelor intersectoriale 
în diferite domenii și sectoare interconectate cu ICC. 

Proiectulpilot are în vedere explorarea activită 
ților care, pe de o parte vizează depășirea decalajului 
dintre educația privind patrimoniul cultural și dezvol
tarea competențelor, iar, pe de altă parte, piața muncii. 
De asemenea, această inițiativă încurajează conexiunile 
dintre industriile creative și „locurile terțe” precum hu 
burile creative, spațiile de producție, centrele culturale 

și cele comunitare sau altele. 
Propunerea de proiect ar trebui să cuprindă urmă 

toarelor criterii: 
să precizeze modul în care va acoperi o arie geo•

grafică largă, cuprinzând diferite regiuni europene; 
să indice maniera în care regiunile pot stimula •

crearea de locuri de muncă prin acțiuni specifice de dez 
voltare a competențelor și de mobilitate geografică și 
ocupațională în ICCurile bazate pe patrimoniul cultural; 

să evidențieze felul în care aceasta va îndeplini un •
obiectivcadru; 

să arate modul în care va analiza în mod specific •
patrimoniul cultural și competențele conexe, analizând 
toate aspectele legate de conservarea, gestionarea și 
consolidarea patrimoniului cultural tangibil și intangibil; 

să precizeze modul în care intenționează să se con•
centreze asupra unuia sau a mai multor sectoare ale indus
triei/modei/designului care aparțin patrimoniului cultural. 

Mai multe detalii despre proiect se pot afla acce 
sând următorul link: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac
s122019_en  

Sursa: finantare.ro

Programul SMEs Growth 
va lansa un nou apel de proiecte

Conform calendarului orientativ al lansărilor pu
blicat de Innovation Norway, operatorul de fond pentru 
Programul SMEs Growth, în cel deal treilea trimestru 
al acestui an urmează să se lanseze apelul de proiecte 
destinate inovării în industria verde, creșterea albastră 
și TIC, bugetul alocat fiind de 18 milioane de euro. 

Astfel, IMMurile și companiile mari înființate în 
România ar putea accesa granturi cuprinse între 
200.000 și 2.000.000 de euro, finanțarea nerambur
sabilă variind de la 10% la 70%, în funcție de aplicant, 
activitățile proiectului și regiunea de implementare. 

Programul are următoarele componente: 
inovare în industria verde – inițiativele pentru •

teh nologii inovatoare verzi, dezvoltarea de produse și 

so luții inovatoare, procese de producție verzi, utiliza
rea mai eficientă a resurselor și a sistemelor tehnolo
gice, acti vi tăți de eficiență energetică și manage mentul 
deșeurilor; 

TIC – tehnologia informației și comunicațiilor – •
susține dezvoltarea de produse/procese/servicii utili
zând o componentă TIC, dezvoltarea de produse/pro
cese/servicii TIC; 

creșterea albastră – are în vedere dezvoltarea •
tehnologiilor, proceselor, soluțiilor, produselor sau ser
viciilor inovatoare bazate pe „resurse albastre” din Ma rea 
Neagră, ape interioare, râuri și regiuni costiere apar 
ținând teritoriului național. 

Sursa: fonduri‐structurale.ro

https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en
http://www.finantare.ro
http://fonduri-structurale.ro
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Ansamblul Brâncovenesc Potlogi – un popas istoric

Aflată undeva la răscrucea unor 
drumuri importante ce leagă 

Bucureștiul de Târgoviște și Craiova, 
localitatea Potlogi, atestată documentar 
din 1580, a devenit cunoscută pentru un 
ales edificiu domnesc, Ansamblul 
Brâncovenesc Potlogi. 

Curtea Domnească de la Potlogi a fost ridicată 
de Constantin Brâncoveanu în anul 1698 pentru fiul 
său cel mare, Constantin, prezumtivul moștenitor al 
tronu lui țării, așa cum arată pisania, unul dintre puținele 
ele mente păstrate din construcția originală. Mihai 
Corbea nu, al doilea postelnic, boier de încredere din 
zonă, a fost numit ispravnic al lucrărilor de ridicare a 
noii re ședințe domnești care se întindea pe o 
suprafață de 23.000 de metri pătrați, cuprinzând 
poarta de intrare, încăperile corpului de gardă, 
locuințele slujitorilor curții, cuhnia, droșcăria (locul 
unde se păstrau trăsuri le), vechea casă boierească și 
palatul.  

Ansamblul era format dintro incintă dreptunghiu 
lară, compartimentată în trei curți, separate prin șiruri 
de clădiri cu portice și ziduri: curtea de primire, curtea 
slujitorilor și grădinile. Cea mai întinsă dintre curți este 
cea de primire, de formă aproape pătrată, ce se întin
dea de la intrare până la fațada de sud a palatului. 
Curtea de serviciu sau a slujitorilor era dreptunghiulară 
și ceva mai scurtă, situată la stânga celei principale și 
avea accesul pe latura de vest a incintei. Cea de a treia 
curte, care forma grădina, cuprindea toată partea de 
nord (circa 2/3 din incintă), inclusiv clădirea palatului, 
până în lunca Sabarului. 

Pe laturile palatului existau patru scări (în prezent 
se păstrează doar două), ce facilitau accesul dinspre 
palat spre curte și grădini. Pivnița, cu accesul prin col 
țul de sudest al palatului, era boltită în calote, sprijinite 
de un stâlp central. Deasupra acestui stâlp se afla o 
ascunzătoare care făcea legătura cu camera tezaurului, 
situată la etaj, dar și cu exteriorul, printrun culoar ar
cuit, care se mai păstrează intact și azi. Etajul era com
partimentat conform unor criterii funcționale comple 
xe, cuprinzând o sală de ospețe, apartamentele doam nei 
și alte domnului, camera tezaurului, logie, umblători 
și un sacnasiu (balcon). Încăperile etajului erau lumina 
te prin ferestre mari, arcuite la partea superioară. Pe 
reții interiori, ca și cei exteriori, erau decorați cu stuca 
turi și cu picturi murale, cu influențe decorative apar ținând 
atât stilului Renașterii italiene târzii cât și stilului oriental. 

În prezent, palatul, considerat unul dintre cele mai 

prețioase monumente de arhitectură românească me
dievală, are în componență o pivniță boltită, un parter 
și un etaj. Pivnița, construcție vastă, este acoperită de 
patru calote sferice sprijinite pe un stâlp central. Par
terul este alcătuit din trei încăperi spațioase și alte 
două mai reduse ca dimensiuni. Accesul la etaj se face 
prin foișorul deschis, situat pe fațada sudică, de aici 
se intră întro cameră prelungă ce separă cele două 
apartamente inegale, cel al domnitorului, de dimen
siuni mai mari, în stânga și cel al doamnei, în dreapta, 
în partea central nordică a etajului se află loggia. Încă
perile de la etaj au tavanele acoperite de bolți mânăs 
tirești cu lunete și pereți ce păstrează frumoase stu
caturi cu motive florale. 

La exterior, palatul este tencuit și păstrează frag
mentar un decor în stuc asemănător celui din interior. 
În incinta curții se pot vedea cuhnea (colțul de sudest), 
droșcăria, precum și casa veche în care se mai păs
trează beciurile și o parte din zidurile parterului (est). 
Tot în partea de est, dar având curte separată, se gă 
sește biserica cu hramul Sfântul Dumitru, ctitorie a 
Brâncoveanului ridicată în anul 1683. 

Ansamblul de la Potlogi constituie o bijuterie a 
stilului brâncovenesc apărut ca un fenomen artistic de 
sinteză între elementele autohtone și cele de influență 
orientală și occidentală, devenind o emblemă a rafina 
mentului arhitectural. Pentru a reda strălucirea de odi
nioară a acestui monument, autoritățile locale au ac
cesat fonduri europene în cadrul Programului Opera țional 
Regional 20072013, și în cadrul actualului exercițiu 
financiar existând un proiect destinat conservării Bi
sericii „Adormirea maicii Domnului”. 

Sursa: muzee‐dambovitene.ro

http://muzee-dambovitene.ro


În data de 4 iulie, Consiliul Județean Călărași a 
organizat conferința de lansare a proiectului „Plani‐
ficare strategică și simplificare administrativă pentru 
o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași”.  

Prin această inițiativă, administrația județului 
își propune să eficientizeze și să simplifice serviciile 
pe care le furnizează cetățenilor, prin crearea unui 
portal destinat serviciilor digitale, managementului 
documentelor și digitalizării arhivei prin implemen
tarea unui sistem ERP (o aplicație ERP  Enterprise Re 
source Planning  reprezintă o infrastructură software 
ce oferă suport de gestiune și coordonare a diferite
lor structuri, procese și fluxuri din companie, în vede 
rea realizării obiectivelor de afaceri), și prin speciali
zarea angajaților instituției pe teme caracteristice 
pro iec tului cum ar fi planificarea strategică și utiliza
rea noului sistem informatic, asigurânduse astfel mo 
tivarea și mobilizarea acestora în sensul inovării și al 
oferirii de servicii publice de calitate pentru cetățenii 
județului Călărași. 

Proiectul este finanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capacitate Administrati 
vă 20142020 și are o valoare totală eligibilă de peste 
3,6 milioane de lei.  

Sursa: infomuntenia.ro
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Modernizarea locuințelor sociale 
din blocul Coremi, Pitești

Locatarii blocului de locuințe sociale Coremi vor be 
neficia de îmbunătățirea condițiilor de locuit ca urmare 
a implementării proiectului „Integrat! Nu asistat! Dez‐
voltarea socială și economică a persoanelor defavorizate 
din sud‐vestul municipiului Pitești”, finanțat din Progra
mul Operațional Capital Uman, în valoare totală de peste 
20 de milioane de lei. 

Autoritățile locale desfășoară în prezent procedura 
de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lu
crărilor de construcție aferente obiectivului de investiții 

„Modernizare bloc locuințe sociale Coremi”. 
Astfel, se vor realiza următoarele intervenții: con

struirea de balcoane și închiderea acestora cu tâmplărie 
având o efi ciență ridicată din punct de vedere energetic, 
pentru fie care apartament, extinderea rețelei electrice 
interioare existente în balcoanele nou înființate, asigu
rarea accesului din fiecare apartament în balcoanele 
nou înființate și lucrări de reparații acolo unde acest 
lucru este necesar.  

Sursa: curier.ro

ARGEȘ

Consiliul 
Județean Călărași – 

proiect 
de eficientizare 

a serviciilor

CĂLĂRAȘI

La Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște 
a fost realizată recepția finală a stației pentru pro
ducerea oxigenului a cărei valoare se ridică la peste 
trei milioane de lei, fonduri asigurate de Compania 
Națională de Investiții. 

Pentru amplasarea echipamentelor aferente 
stației de producere a oxigenului, a fost construită o 
clădire cu o suprafață de aproximativ 118 metri pă 
trați, cu regim de înălțime P, categoria de importanță 
C, clasa de importanță I. 

Prin această investiție, va crește calitatea servi
ciilor medicale, realizânduse totodată o diminuare 
a cheltuielilor unității spitalicești.  

Sursa: targovistenews.ro

Stație 
proprie pentru 

producerea oxigenului 
pentru Spitalul Județean 

de Urgență Târgoviște

DÂMBOVIțA

http://infomuntenia.ro
http://curier.ro
http://www.targovistenews.ro
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Giurgiu  navă de pasageri 
pentru transportul pescarilor și plimbări pe Dunăre

La sfârșitul lunii trecute, administrația 
locală din Giurgiu a semnat un 

contract de finanțare prin care va fi 
achiziționată o navă de pasageri 
destinată transportului de pescari, 
precum și plimbărilor pe Dunăre. 

Proiectul „Servicii de transport pescari și agre‐
ment pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor” a fost semnat 
la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și are o 
valoare totală nerambursabilă de peste 1,7 milioane 
de lei. Această aplicație este corelată cu proiectul ce 
are în vedere ancorarea la malul aceluiași canal a unei 
nave ponton destinate organizării evenimentelor cul
turalartistice ce va funcționa ca zonă de agrement. Îm 
barcarea pe nava de pasageri se va realiza de pe nava 
ponton. Cererea de finanțare pentru achiziția navei de 
pasageri a fost depusă în cadrul Programului Operațio 
nal pentru Pescuit și afaceri Maritime (POPAM) 

Sursa: giurgiuonline.ne

Consiliul Județean Ialomița  
finanțare pentru proiectele ONGurilor

La începutul lunii iulie, adminis 
trația județeană a semnat o serie de 
contracte de finanțare nerambursa 
bilă destinate activităților nonprofit 
de interes general pentru anul în 
curs.  

În acest context, 22 de proiecte, 
din cele 34 depu se de organizații non
guvernamentale ialomițene, au întru
nit condițiile de eligibilitate, în confor
mitate cu ghidul solicitantului. Astfel, 
cele 22 de proiecte au fost depuse în 
cadrul următoarelor domenii: „Sănătate 
și edu cație antidrog” (două proiecte, 
cu o valoare de peste 42 de mii de lei), 
„Culte/religie” (patru proiecte însu
mând aproximativ 89 de mii de lei), „Sport pentru toți” 
(nouă proiecte, peste 285 de mii de lei), „Educație” (cinci 
proiecte care au accesat peste 147 de mii de lei), „Mediu” 
(două proiecte cu o valoare de peste 16 mii de lei). Con
form ghidului so licitantului, activitățile prevăzute prin 
proiectele selectate trebuie să se des fășoare până la data 

de 15 noiembrie.  
În cadrul aceluiași eveniment, a fost semnat și con 

tractul de finanțare pentru proiectul „Fotbalul unește 
toți ialomițenii!” depus de A.F.C. Unirea 04 Slobozia, 
destinat promovării sportului de performanță. 

Sursa: realitatea‐ialomiteana.blogspot.com

IALOMIțA

GIURGIU

http://giurgiuonline.net
http://realitatea-ialomiteana.blogspot.ro
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Administrația județeană prahoveană a 
primit subvenții de aproximativ trei 

milioane de lei de la bugetul de stat 
pentru investiții destinate creșterii 
calității serviciilor medicale furnizate de 
Spitalul Județean de Urgență Ploiești și 
de Spitalul de Obstetrică și Ginecologie 
Ploiești. 

Astfel, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești creș 
terea calității actului medical va fi generată de o serie 
de achiziții ce includ mese de operație și lămpi chirur
gicale de tavan cu pregătire video, o linie completă de 
chirurgie laparoscopică 3D, o platformă de electrochi
rurgie cu sigilare vasculară, un sistem complet de en
doscopie digestivă, un aparat de anestezie de înaltă 
performanță, paturi pentru terapie intensivă, ventila
toare mecanice pentru urgențe, aparat ultrasonografie 
Doppler portabil și multe alte tipuri de aparate medi
cale destinate măsurării tensiunii arteriale și nivelului 
de oxigen din sânge. 

De asemenea, pentru Spitalul de Obstetrică și Gi
necologie Ploiești vor fi realizate achiziții constând în: 

ecograf de morfologie fetală, cinci monitoare multi
parametru, 11 sisteme medicale, 10 incubatoare închi 
se cu servcontrol și pereți dubli, două incubatoare de 
transport neonatal, 10 lămpi de fototerapie și alte ti
puri de aparatură destinată investigațiilor de laborator.  

Sursa: gazetaph.ro

Două unități medicale din Ploiești 
își îmbunătățesc serviciile

PRAHOVA

În șapte zone din cartierele municipiului Roșiorii 
de Vede, autoritățile locale vor realiza intervenții al 
căror obiectiv este îmbunătățirea mediului urban. Ast
fel, vor fi create alei pietonale, piste pentru bicicliști și 
trotuare, vor fi amenajate spații verzi, locuri de joacă 
pentru copii și zone pentru sport. De asemenea, vor fi 
instalate dispozitive wifi în spațiile publice, sisteme de 
supraveghere video a spațiilor amenajate, realizânduse 
și dotări cu mobilier urban. 

Toate aceste acțiuni se realizează în cadrul proiec 
tului „Verde prezent în cartierele din Roșiorii de Vede” 
finanțat prin Regio, Axa prioritare 5 – „Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de in 
vestiții 5.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbu nă ‐
tățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării 
și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (in ‐
clusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării ae‐
rului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, pro 
iect ce are o valoare totală de peste 4,3 milioane de lei. 

Sursa: ziarulmara.ro

Verde – în Roșiorii de VedeTELEORMAN

http://gazetaph.ro
http://ziarulmara.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. 0247/311.201, int. 358; Fax 0247/312.494, 
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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


