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În cursul acestei luni, au fost semnate șapte con
tracte de finanțare destinate dezvoltării urbane, in
frastructurii sociale și educaționale din regiunea Sud 
Muntenia. Astfel, din Programul Operațional Regional 
20142020 (Regio) vor fi finanțate proiectele: „Rege‐
nerare urbană în zona marginalizată a municipiului 
Ploiești – cartier Pictor Rosenthal” (inițiat de Primăria 
Municipiului Ploiești), „Regenerarea spațiului urban din 
municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din 
zona de vest și a spațiului verde din zona de locuit Na‐
vrom” și „Modernizarea, reabilitarea și echiparea Li‐
ceului Danubius Călărași” (depuse de Primăria Munici 
piului Călărași), „Reabilitare și modernizare Grădinița 
cu Program Prelungit Primii Pași” (Primăria Municipiu 
lui Pitești), „Înființare centru de zi pentru persoane 
vârstnice în orașul Fieni, județul Dâmbovița” (Primăria 
Orașului Fieni), „Înființare centru de zi pentru persoane 
vârstnice în comuna Potlogi” (Primăria Comunei Potlogi 
în parteneriat cu Fundația „Catedrala Eroilor”) și „Centru 
de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu” 
(Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat cu Direcția Ge 
nerală de Asistență Socială și Protecția Copi lului Giurgiu). 

Patru din aceste inițiative, aparținând administra 
țiilor municipale, au obținut finanțare Regio în cadrul 
diferitelor priorități de investiții ale Axei prioritare 4 – 
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. 

Primăria Municipiului Ploiești are ca obiectiv îm 
bunătățirea condițiilor de viață ale comunităților mar
ginalizate din cartierul Pictor Rosenthal. În acest sens, 
vor fi amenajate o serie de spații verzi, precum și un loc 
de joacă dotat cu mobilier urban și echipamente de 
ultimă generație. Totodată, vor fi realizate lucrări de as 
faltare a carosabilului dublate de modernizarea trotua 
relor. Amenajarea locurilor de parcare, precum și reali 
za rea pistelor necesare deplasărilor cu bicicleta con sti tuie, 
de asemenea, aspecte urmărite de administrația loca 

lă. Nu în ultimul rând, intervențiile vor viza extinderea, 
respectiv construirea rețelei de utilități publice (ali
mentarea cu apă și realizarea branșamentelor aferente, 
sistemul de canalizare și iluminatul public). Proiectul  
aferent Priorității de investiții 4.3  „Oferirea de sprijin 
pentru regenerarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și ru‐
rale”  va fi implementat în 100 de luni, începând cu 
18 septembrie 2014, până la 31 decembrie 2022. Din 
valoarea totală de 22.685.458 de lei, la cât se ridică 
investițiile propuse, peste 19 milioane de lei reprezintă 
alocarea Fondului European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), cu peste 2,9 milioane de lei contribuie bugetul 
național, peste 450 de mii de lei constituie cofinan ța 
rea eligibilă a beneficiarului, în timp ce peste 100 de 
mii de lei este valoarea cheltuielilor neeligibile. 

Primăria Municipiului Călărași își propune, pe de o 
parte, reconversia și refuncționalizarea terenurilor de gra 
date din zonele de vest și Navrom. Ca atare, inter ven țiile 
ce vor fi autorizate vor crește suprafața spațiilor verzi ame 
najate, vor genera zone de recreere pentru adulți și locuri 
de joacă pentru copii. Totodată, investițiile vor determina 
o creștere a nivelului de socializare și de integrare socială. 

Proiectul depus în cadrul Priorității de investiții 4.2 – 
„Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontamină ‐
rii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor 
de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării 
măsurilor de reducere a zgomotului” va fi implementat 
în 64 de luni, în intervalul 1 septembrie 2018 – 31 de
cembrie 2023. Investițiile propuse au o valoare totală 
de 14.952.824,21 lei, din care, contribuția FEDR este de 
peste 12,7 milioane de lei, bugetul național alocă peste 
1,9 milioane de lei, iar contribuția beneficiarului este 
de aproape 300 de mii de lei. 

(continuare în pagina 3) 
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(continuare din pagina 2) 
Pe de altă parte, cel deal doilea proiect al ad mi 

nistrației călărășene, aferent Priorității de investiții 4.5 – 
„Creșterea calității infrastructurii educaționale relevan ‐
te pentru piața forței de muncă”, vizează investiții ce vor 
îmbunătăți condițiile de funcționare ale Grupului Școlar 
„Danubius” Călărași, prin echiparea corespunzătoare a 
atelierelor în vederea asigurării specializării elevilor în 
concordanță cu cerințele pieței muncii. Demersul pre
supune o perioadă de implementare de 47 de luni, de 
la 1 octombrie 2018 până la 31 august 2022 și beneficia 
ză de un buget a cărui valoare totală este de 2.395.366,62 
lei. Din aceștia, peste două milioane de lei constituie con 
tribuția din FEDR, peste 300 de mii de lei reprezintă alo 
carea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă asigura tă 
de beneficiar depășind ca valoare suma de 47 de mii de lei. 

Prin proiectul inițiat, administrația municipiului Pi 
tești are în vedere creșterea calității infrastructurii edu 
caționale. Ca atare, la Grădinița cu Program Prelungit „Pri ‐
mii Pași” sunt propuse lucrări de reabilitare a clădirii, 
de îmbunătățire a spațiilor de joacă prin dotări cores
punzătoare, de recondiționare a tâmplăriei și de con
solidare a scărilor interioare. Astfel, numărul de par ti 
cipanți la procesul educațional va crește și se va asigura 
accesul nediscriminatoriu al copiilor la educația timpu 
rie. Implementat în 38 de luni, în intervalul 1 octombrie 
2018 – 30 noiembrie 2021, proiectul are o valoare to
tală de 1.571.904,65 lei. Din aceștia, peste 1,3 milioane 
de lei reprezintă contribuția FEDR, din bugetul național 
este alocată suma de peste 1,5 milioane de lei, în timp 
ce beneficiarul contribuie cu peste 31 de mii de lei. 

Aplicațiile destinate dezvoltării infrastructurii so
ciale ce vor fi implementate în județele Dâmbovița și 
Giurgiu vizează furnizarea de servicii sociale la standar 
de ridicate care să determine creșterea calității vieții per 
soanelor vârstnice, să prevină instituționalizarea acesto 
ra și, totodată, să le asigure susținerea pentru o viață 
in dependentă. În acest sens, în localitățile Fieni, Potlogi și 
Băneasa vor fi realizate investiții de reabilitare, moderni 
zare și dotare a unor clădiri care, prin reconversie funcțio nală, 
vor deveni centre sociale în cadrul cărora persoa nele vârst 
nice vor beneficia de o gamă largă de servicii și activități. 
Cele trei aplicații sunt finanțate în cadrul Axei prioritare 
8  „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, 
Prioritatea de investiții 8.1  „Investițiile în infra structurile 
sanitare și sociale care contribuie la dezvol ta rea la nivel 

național, regional și local, reducând inegalită țile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând inclu ziunea 
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colecti vită țile locale”, 
Obiectivul specific 8.3 – „Creș terea gradului de acoperire 
cu servicii sociale”, Grup vul nerabil: persoane vârstnice. 

Inițiativa administrației din orașul Fieni propune 
intervenții care se vor realiza în 58 de luni, de la 1 octom 
brie 2018, până la 31 iulie 2023. Valoarea totală a proiec 
tului este de 5.003.201,97 lei din care FEDR alocă pes 
te trei milioane de lei, contribuția din bugetul național 
de pășește 1,2 milioane de lei, cofinanțarea beneficia
rului este de peste 88 de mii de lei, iar cuantumul chel 
tuielilor neeligibile, asigurate de beneficiar, este de pes 
te 576 de mii de lei.  

Cu o perioadă de implementare de 75 de luni, în 
cepând cu 13 iulie 2017, până la 31 octombrie 2023, de 
mersul realizat în parteneriat de Primăria Comunei Potlogi 
cu Fundația „Catedrala Eroilor” are preconizat un bu
get a cărui valoare totală este de 2.525.468,43 lei, din 
care FEDR asigură peste 1,7 milioane de lei, alocarea 
din bugetul de stat este de peste 700 de mii de lei, iar 
cofinanțarea beneficiarului depășește 50 de mii de lei. 
Diferența, de aproximativ 8.800 de lei, reprezintă cu
antumul cheltuielilor neeligibile.  

Nu în ultimul rând, proiectul depus de Consiliul Ju 
dețean Giurgiu în parteneriat cu Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu va fi im
plementat în 63 de luni, în intervalul 1 mai 2017 – 31 iulie 
2022. Investițiile au o valoare totală de 1.927.827,72 lei 
din care peste 1,3 milioane de lei provin din FEDR, aproxi 
mativ 540 de mii de lei sunt alocate din bugetul de stat, 
iar cofinanțarea beneficiarului depășește 38 de mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis 
trat 1.793 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa
bile de peste 10 miliarde de lei. Din acestea, au fost sem 
nate contracte pentru 748 de cereri de finanțare, a că 
ror valoare solicitată este de peste 6,5 miliarde de lei. 
În situația contractelor semnate, este inclus și contrac 
tul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea 
capacității instituționale și o administrație publică efi‐
cientă”, proiect implementat la nivel național al cărui be 
neficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.
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Sa lansat Ghidul solicitantului 
privind creșterea valorii adăugate 

generate de sectorul TIC 
și a inovării în domeniu, 

prin dezvoltarea de clustere
Ministerul Fondurilor Euro

pene (MFE) și Autoritatea pentru 
Digitalizarea României au lansat cel 
deal treilea apel de proiecte aferent 
Acțiunii 2.2.1 – „Sprijinirea creșterii 
valorii adăugate generate de sec‐
torul TIC și a inovării în domeniu prin 
dezvoltarea de clustere” (apelul 3), 
din cadrul Programului Operațional 
Competitivitate. Astfel, solicitanții 
eligibili, potrivit Ghidului solicitan

tului disponibil spre consultare pe 
siteul ministerului, pot depune ce
reri de finanțare prin intermediul a 
plicației MySmis2014, în perioada 
2 octombrie, ora 9:00 – 2 noiembrie, 
ora 18:00. Apelul beneficiază de o 
alocare totală de peste 66 de mi
lioane de lei. Pentru mai multe de
talii, se poate consulta siteul mini 
sterului. 

Sursa: mfe.gov.ro

430 de milioane de lei 
pentru Programul Casa Eficientă Energetic

Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, prin Administrația Fondu 
lui de Mediu (AFM), a lansat Progra 
mul Casa Eficientă Energetic care 
beneficiază de un buget de 430 de 
milioane de lei. Scopul programului 
este de a reduce consumul de e 
nergie și emisiile de gaze cu efect 
de seră, de a crește eficiența ener
getică și de a utiliza energia din sur 
se regenerabile în locuințele unifa 
miliale existente, situate întrun 
imo bilconstrucție având regim de 
înălțime de cel mult trei nivele. 

Locuitorii din regiunea Sud 
Mun tenia pot beneficia de o primă 
ener getică în valoare de maximum 
15.000 de euro (aproximativ 70.000 
de lei), sumă pe care Ministerul Me 
diului, Apelor și Pădurilor o finan 
țează prin AFM. 

Finanțarea nerambursabilă de 
contează 60% din costul unor astfel 
de lucrări, dar nu mai mult de su 
ma menționată, respectiv 15.000 de 
eu ro. Pentru mai multe detalii, se poa 
te accesa siteul AFM. 

Sursa: adevarul.ro

Granturi 
de un miliard 

de euro 
pentru 

IMMuri 
Prin Programul Operațional 

Competitivitate vor fi acordate 
IMMurilor granturi în valoare de 
un miliard de euro. 

Schema de finanțare în rela 
ția cu IMMurile va fi administrată 
de Ministerul Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri (MEEMA), 
conform prevederilor OUG nr. 
130/2020. Astfel, după semnarea 
contractului de finanțare cu Ministe 
rul Fondurilor Europene, apelul POC 
fiind deja lansat, MEEMA va rea
liza împreună cu Serviciul de Te 
lecomunicații Speciale platforma 
în care IMMurile se vor înscrie în 
vederea depunerii proiectelor. 

OUG nr. 130/2020 privind u 
nele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri exter 
ne nerambursabile, aferente Pro
gramului Operațional Competiti
vitate 20142020, în contextul cri zei 
provocate de COVID19, precum 
și alte măsuri în domeniul fondu
rilor europene, poate fi consulta 
tă accesând următorul link: http://le 
gislatie.just.ro/Public/DetaliiDocu
ment/228699. 

Sursa: mfe.gov.ro

Sursă foto: pixabay.com

Sursă foto: pixabay.com

http://mfe.gov.ro
http://adevarul.ro
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228699
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228699
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228699
http://mfe.gov.ro
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O incursiune în istoria călărășeană  Mănăstirea Negoiești
Mănăstirea Negoiești din comuna Șoldanu, Călă 

rași trece drept cal mai important monument istoric 
al județului, fiind un obiectiv de patrimoniu de interes 
național, reabilitat cu fonduri Regio în precedenta pe
rioadă de finanțare. Lăcașul de cult a fost ctitorit de Ma 
tei Basarab, domnitorul țării Românești, alături de so ția 
sa Elina, devenind chiar reședința de vară a acestora.  

Acum, când prezentul ne reconfigurează prin ine
dit întreaga existență, călătoria noastră virtuală ne în
deamnă să ne oprim întrun loc ce ne încântă prin ine
dit, dândune totodată o importantă lecție de rezis tență 
în timp. Este vorba despre Mănăstirea Negoiești, un loc 
plin de spiritualitate și istorie. 

Parcurgând paginile de istorie, aflăm că domnia 
lui Matei Basarab a fost o epocă de înflorire culturală, 
însuși Basarab fiind considerat unul dintre cei mai mari 
ctitori ortodocși români, ridicând din temelii peste 30 
de biserici, la care se adaugă și refacerea altor lăcașe 
de cult, atât în țară, cât și la Muntele Athos. În județul 
Călărași au fost construite trei biserici: la Mănăstirea, 
Plătărești și Negoiești. 

Edificiul face parte din lanțul de mănăstiri prevă
zute cu ziduri de fortăreață, construite pe Dunăre, cu un 
evident rol de protecție contra invaziilor otomane, întro 
regiune lipsită de cetăți de apărare. Astfel, lăcașul de cult 
a fost ridicat în spațiul în care domnitorul român își cons 
truise un conac devenit o adevărată reședință de vară. 
În acest context se poate spune că între anii 1640 – 
1650, satul Negoiești capătă statutul de capitală a țării 
Românești, aici fiind semnate o serie de acte oficiale.  

Cronicarul Radu Popescu în „Istoria Țării Româ nești” 

precizează că ceastă mănăstire a fost închinată Mun
telui Athos la un an după construcție, fiind înzestrată 
cu odoare religioase și cărți, Matei Basarab intervenind 
la Muntele Sfânt pentru a fi trimiși călugări care să pre 
ia conducerea lăcașului. 

Relativ la aspectul bisericii din vremea lui Matei Ba 
sarab, datele existente pe siteul costeltudor.ro arată 
că aceasta avea forma unui patrulater neregulat cu zi
duri ridicate din piatră și cărămidă, turnul bisericii fiind 
construit, de asemenea, din cărămidă și lemn. Cupola 
era protejată atât la exterior, cât și la interior cu șindrilă, 
altarul având pardoseala din scânduri de lemn. Înălți 
mea totală a bolții era estimată la 30 stânjeni și jumătate. 

La interior, biserica avea pardoseală din cărămidă, 
uși din scânduri de stejar prevăzute cu balamale. Chi
liile călugărilor au fost construite odată cu lăcașul biseri 
cii din zid. Inițial ele cuprindeau un număr de opt încă 
peri, acoperite cu șindrilă și prevăzute fiecare cu piv nițe, 
pardoseala acestora fiind realizată tot din scândură de 
stejar. Toate încăperile aveau sobe de încălzit. Piv nițele 
foarte mari, cu pardoseală din scânduri de stejar și uși din 
lemn, erau destinate păstrării rezervelor mănăstirii. 

Documente din secolul al XVIIlea evidențiază că 
mănăstirea nu a cunoscut perioade lungi de liniște. 
Astfel, întrun act din 1680 al Mănăstirii Cotroceni se 
menționează faptul că în acel an fusese semnalat un 
prim atac din partea turcilor care au distrus o parte 
din acareturi. În timp, atacurile sau întețit, prezența 
turcilor fiind mai intensă după anul 1720 când au în
ceput să atace sistematic biserica și chiliile călugărilor.  

(continuare în pagina 7) 

Sursă foto: Uniunea Nationala a Restauratorilor de M
onum

ente Istorice UNRM
I
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(continuare din pagina 6) 
Întro descriere a mănăstirii datând din anul 1810 

se făcea precizarea că edificiul fusese părăsit de călu
gări, în interior picturile religioase  distruse, iar biserica 
a fost lipsită chiar de ferestrele de fier. Zidul care încon 
jura mânăstirea a fost și el avariat în mai multe locuri, 
iar clopotnița nimicită. 

Importante reparații au fost efectuate după anul 
1848, deoarece clădirea bisericii, la fel ca altele din zo 
nă, fusese afectată de puternicul cutremur din anul 1838. 
Restaurarea a fost terminată în anul 1862, când sa 
început și refacerea picturii sub conducerea pictorului 
Constantin Lecca, sprijinit de Mișu Popp, alt pictor ves 
tit al acelor vremi. 

Reparațiile din această perioadă au vizat în primul 
rând biserica, acesteia fiindui montate noi ferestre și 
refăcândui se acoperișul cu șindrilă. A fost efectuată 
o primă etapă de zugrăvire interioară a unor scene 
religioase. Cele mai multe modificări au fost aduse chi 
liilor. Toate încăperile au fost reparate, învelite cu șin 
drilă, dotate cu sobe și geamuri. Au fost aduse, de ase 
menea, modificări pivnițelor, din care au rămas șase. 
Aici au fost refăcute podelele, construinduse și două 
cuhnii pentru păstrarea butoaielor de vin. A fost repa 
rată clopotnița, căreia i sa montat un clopot și o toacă 
de fier. 

În anul 1863, când averile mănăstirești au fost se 
cularizate, Mănăstirea Negoiești devine biserică mirea 
nă cu hramul „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril”, bunurile 
mănăstirii trecând în posesia statului. Lăcașul a mai 
fost reparat în 1927 și după cutremurul din anul 1940. 
Puternic afectată după cutremurul din martie 1977, 
biserica este practic părăsită. După decembrie 1989 

se fac mai multe încercări de reabilitare a bisericii și zi 
durilor de incintă, nefinalizate însă din lipsă de fonduri. 

Evoluția acestui lăcaș culminează în perioada 
2013 – 2015, când, grație finanțării europene, a fost 
reabilitat în cadrul Programului Operațional Regional 
2007 – 2013, ca urmare a inițiativei preotului paroh 
Nicolae Trușcă. Lucrările de reabilitare a bisericii au 
constat în montarea turlelor mici și a turlei mari, în 
refacerea tencuielii exterioare, în recondiționarea pic
turilor interioare; totodată, fost înlocuită rețeaua elec
trică și a fost modernizat sistemul de încălzire al bise
ricii. De asemenea, a fost restaurată catapeteasma 
bi sericii, sculptată în 1864 de Constantin Babic și în ace 
lași an pictată de Constantin Lecca.  

Sursa: costeltudor.ro

Sursă foto: UNRM
I

http://costeltudor.ro


Asociația Patronală a Industriei de Software și 
Servicii (ANIS) lansează proiectul Tech Talent Growth 
care propune cursuri gratuite de tehnologie, cu scopul 
creșterii nivelului de cunoștințe, competențe și apti
tudini ale angajaților din companiile mici și mijlocii ce 
activează în domeniul IT&C. Pentru a fi eligibile, com
paniile trebuie să activeze în sectorul IT&C, întrunul 
din județele Argeș, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, 
Galați, Iași, Mureș, Sibiu, Suceava, Timiș, să genereze 
o cifră de afaceri de sub 50 de milioane de euro pe an 
și să nu aibă mai mult de 250 de angajați.  

Prin proiectul TechTalent Growth, finanțat din 
Fon dul Social European prin Programul Operațional Ca 
pital Uman, sa propus creșterea nivelului de cunoș 
tințe, competențe și aptitudini ale angajaților compa
niilor mici și mijlocii, în scopul creșterii competitivității 
și a capacității lor de inovare pe termen lung. Proiectul 
se adresează companiilor din sectorul IT&C cu până 
la 250 de angajați și o cifră de afaceri de sub 50 mili 
oane euro, ce activează în cele 12 județe. Tipurile de curs 

propuse sunt: # Curs DevOps – nivel avansat, # Curs 
Programare Java – nivel avansat, # Curs Baze de Date – 
nivel avansat, # Curs Web design – nivel avansat, # 
Curs formare Data Protection Officer. 

Participarea angajaților la cursurile oferite prin 
proiectul TechTalent Growth este gratuită, toate cos
turile implicate fiind asigurate din Fondul Social Euro
pean. Perioada de desfășurare a cursurilor: septembrie 
2020 – iunie 2021. Cursurile se desfășoară prin utiliza 
rea unei platforme educaționale ce permite interacțiu 
nea dintre cursanți și formatori și au o componentă 
teoretică cât și teme practice. Fiecare curs este certi
ficat ANC și se finalizează printrun examen de certifi
care a participanților. Derularea cursurilor și examina
rea finală se vor face în condiții de siguranță și pe cât 
posibil de la distanță. Așadar, prin intermediul acestui 
proiect, ANIS vine în completarea direcției de susținere 
a IMMurilor din domeniul tech, prin creșterea com peti 
tivității și capacității de inovare pe termen lung. 

Sursa: ziarulargesul.ro
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Oportunități de dezvoltare 
pentru angajații firmelor argeșene din domeniul IT&C
ARGEȘ

Prind contur 
inițiativele de dezvoltare 

a cartierului Livada!
Locuitorii cartierului Livada din municipiul Călă 

rași vor beneficia de condiții mai bune de viață prin ser 
vicii educative de calitate. În curând, vor debuta lucră 
rile de construcție a unui centru destinat activităților 
educative, culturale și recreative. Totodată vor fi auto 
rizate lucrări de asfaltare a străzii Violonist Ion Voicu și 
de modernizare a trotuarelor adiacente. Investițiile se 
vor realiza prin fonduri europene nerambursabile de 
peste două milioane de lei, accesate în cadrul Progra 
mului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 
4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Priorita
tea de investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru re‐
generarea fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul 
specific 4.3 – „Îmbunătățirea regenerării fizice, eco‐
nomice și sociale a comunităților marginalizate în mu ‐
nicipiile reședință de județ din România”. 

Sursa: observatorcl.info

CĂLĂRAȘI  
Skatepark Chindia, 

aproape de recepție!
Vești bune pentru iubitorii de mișcare în aer li

ber din Târgoviște! Se apropie termenul de recepție 
a spațiului de relaxare realizat cu finanțare europea 
nă. Astfel, tinerii, și nu numai, se vor putea bucura de 
echipamente de skate și de fitness, spații verzi gene 
roase, având o suprafață de peste 3.000 de metri pă 
trați, o zonă de picnic, dar și de bănci inteligente do 
tate cu wifi și funcționalități de încărcare a dispo zitivelor 
mobile. Valoarea totală a investiției este de peste 1,4 
milioane de lei, iar finanțarea este asigurată din fon
duri europene, POR 20142020, Axa prioritară 4 – „Spri ‐
jinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de in 
vestiții 4.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbu nă tățirii 
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și de ‐
contaminării terenurilor industriale dezafectate (inclu ‐
siv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului 
și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”. 

Sursa: dambovitanews.ro

DÂMBOVIțA

http://ziarulargesul.ro
http://observatorcl.info
http://dambovitanews.ro


 
Au demarat 

lucrările 
de modernizare 

a DE 70!
În curând teleormănenii se vor bucura de acces 

rapid spre capitală: au demarat lucrările de moder
nizare a Drumului European 70! 

Prin intervenții ce au în vedere extinderea benzii 
carosabile, participanții la trafic vor beneficia de 
siguranță și condiții mai bune de circulație pe tron
sonul Alexandria – București. Lucrările de moderni
zare vor fi finalizate în toamna aceasta, după cum 
susține reprezentantul Direcției Regionale de Dru
muri și Poduri București. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro
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Muzeul județean 

„Teohari Antonescu” 
va fi modernizat 

în cadrul Programului 
RoCultura!

Una dintre instituțiile emblematice din punct de 
vedere cultural pentru județul Giurgiu va fi restaurată 
prin intermediul Granturilor SSE și Norvegiene 2014
2020. Prin proiectul „Restaurare, consolidare și dota re 
Muzeul Județean Teohari Antonescu”, administra ția 
județeană va beneficia de sprijin financiar ne ram bur 
sabil în cadrul programului RoCultura, apelul „Resta ‐
urarea și revitalizarea monumentelor istorice”.  

Proiectul are ca obiectiv restaurarea, consolida 
rea și dotarea muzeului județean, așa încât să ofere 
un spațiu sigur și modern pentru desfășurarea acti 
vității personalului, pentru conservarea corespunză
toare a exponatelor, și atragerea unui număr cât mai 
mare de vizitatori. Pe termen lung, se urmărește păs 
trarea și transmiterea moștenirii culturale locale ge 
nerațiilor prezente și viitoare. Valoarea totală a inves 
tițiilor este de peste 2,4 milioane de euro. 

Sursa: stirigiurgiu.ro

GIURGIU Lucrări 
de modernizare 

și dotare 
a Spitalului Județean 

de Urgență 
Slobozia

Infrastructura de sănătate din nou în atenția 
administrației județene! Pentru modernizarea și do
tarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia vor fi 
realizate intervenții la corpurile de clădire C, D și E 
în cadrul cărora își desfășoară activitatea 11 secții 
medicale și 17 compartimente medicale. 

Sunt vizate, de asemenea, zona Blocului ope
rator, Blocul de nașteri, Secția ATI și Laboratorul de 
analize medicale, etajul 1 în întregime, cu spațiile 
administrative, parterul cu zona de urgențe medicale 
și cabinete de consultație, precum și subsolul tehnic.  

Proiectul are o valoare totală de 76,6 milioane 
de lei, din care peste 59 de milioane de lei vor fi asi
gurate prin PNDL, peste 17 milioane de lei fiind con 
tribuția din bugetul local. 

Sursa: obiectiv.net

IALOMIțA

Spitalul 
de ObstetricăGinecologie 

Ploiești va fi reabilitat!
Administrația județului Prahova a semnat ordi

nul de începere a lucrărilor de reabilitare a Spitalului 
de ObstetricăGinecologie Ploiești. Astfel, cu o fi 
nanțare de aproape opt milioane de lei, vor fi realiza 
te lucrări de termoizolare a pereților exteriori, de în 
locuire a tâmplăriei existente și de refacere a fi ni sajelor 
exterioare. De asemenea, se mai urmărește moder
nizarea punctului termic, a rețelei de transport a 
agentului termic, precum și a sistemului de iluminat. 
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Opera 
țional Regional 20142020, Axa prioritară 3, Priorita 
tea de investiții 3.1 B. 

Sursa: max‐media.ro 

TELEORMAN

PRAHOVA

http://ziarulteleormanul.ro
http://stirigiurgiu.ro
http://obiectiv.net
http://max-media.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.
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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, 
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
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