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În perioada 16 – 22 ianuarie, ADR»
Sud Muntenia, în calitate de organism
Intermediar pentru programul operațional
Regional 2014 - 2020, a organizat prima
caravană de informare din 2018, pentru
promovarea oportunităților de investiții din
liniile de finanțare lansate pentru potențialii
beneficiari de la nivelul regiunii noastre.

În cadrul caravanei poR au avut loc în total 10
seminarii de informare, ce au fost organizate la Giur -
giu, târgoviște, pitești, ploiești și la Călărași, fiind gru -
pate câte două întâlniri pe zi cu potențialii apli canți
atât din mediul public, cât și din mediul privat. 

„La nivelul regiunii Sud Muntenia s-au depus 818
aplicații în cadrul Programului Operațional Re gional
2014 - 2020, prin care potențialii benefici ari au soli-
citat fonduri nerambursabile europene în valoare to-
tală de peste 3,33 miliarde de lei. Pâ nă în prezent s-
au semnat contractele de finanțare pentru 123 de
proiecte, ce au o valoare totală de aproximativ 919
milioane de lei, din care peste 850 de milioane de lei
reprezintă totalul fondurilor ne rambursabile solici-
tate de la Uniunea Europeană şi din bugetul de stat.”,
a declarat directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu
Mușat, în deschiderea se minarului de informare organi-
zat la Călărași, luni, 22 ianuarie. totodată, directorul
Agenției a anunțat cu această ocazie că au fost trans-

mise către Autorita tea de Management pentru poR
peste 120 de contrac te de finanțare din regiunea Sud
Muntenia, care se află în prezent în proces de avizare,
urmând ulterior a fi predate ADR Sud Muntenia pentru
semnarea lor de către noii beneficiari.

temele de discuții dezbătute în cadrul seminariilor
de informare au vizat condițiile de accesa re a fondurilor
nerambursabile alocate regiunii noas tre prin liniile de
finanțare lansate în cadrul poR, activitățile și solicitanții
eligibili pentru realizarea următoarelor tipuri de investiții:
reabilitarea termi că a clădirilor rezidențiale (prioritatea
de investiții 3.1 A, prioritatea de investiții 3.1A - SueRD),
a clădirilor publice (prioritatea de investiții 3.1 B – Su-
eRD), iluminat public (prioritatea de investiții 3.1 C); dez-
voltarea mobilității urbane (prioritatea de investiții 3.2,
prioritatea de investiții 3.2 – SueRD); dezvoltarea infras-
tructurii serviciilor sociale pentru persoanele cu diza -
bilități și pentru copii (prioritatea de investiții 8.1 B și C);
îmbunătățirea eficienței unităților de primiri urgențe
(prioritatea de investiții 8.1 – o.S. 8.2 B); investiții în in-
frastructura educațională pentru învățământul obligato-
riu, antepreșcolar și preșcolar (prioritatea de investiții
10.1 - o.S. 10.1), învățământul profesional și tehnic și în -
vățare pe tot parcursul vieții (priorita tea de investiții 10.1 -
o.S. 10.2) și pentru univer si tăți (prioritatea de investiții
10.1 - o.S. 10.3); dezvoltarea investițiilor IMM-urilor, în par -
teneriat cu Itt (prioritatea de investiții 1.1); dezvoltarea
incu batoarelor de afaceri (prioritatea de investiții 2.1 B).

(continuare în pagina 3)
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Călărași, 22 ianuarie 2018
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(continuare din pagina 2)
Caravana de informare poR 2014 – 2020 s-a

desfășurat conform calendarului de mai jos:
16 ianuarie, mun. Giurgiu, sediul primăriei Muni -•

cipiului Giurgiu (seminarii de informare derulate de -
rulate începând cu orele 10:00 și 13:00, pen tru poten -
țialii aplicanți din județele Giurgiu și teleorman); 

17 ianuarie, mun. Târgovişte, sediul Cj Dâmbo -•
vița (seminarii de informare derulate derulate înce -
pând cu orele 10:00 și 13:00, pentru potențialii apli -
canți din județul Dâmbovița);

18 ianuarie, mun. Piteşti, sediul Cj Argeș (semi -•
narii de informare derulate derulate începând cu ore -
le 10:00 și 13:00, pentru potențialii aplicanți din ju -
dețul Argeș);

19 ianuarie, mun. Ploieşti, sediul Cj prahova•
(seminarii de informare derulate începând cu orele
9:30 și 12:00, pentru potențialii aplicanți din jude -
țul prahova);

22 ianuarie, mun. Călăraşi, sediul ADR Sud Mun -•
tenia (seminarii de informare derulate începând cu
orele 10:00 și 13:00, pentru potențialii aplicanți din
județele Călărași și Ialomița).

prin organizarea acestei caravane, ADR Sud
Muntenia și-a dorit să vină în sprijinul potențialilor
beneficiari din regiunea noastră – autorități pu-
blice locale, instituții deconcentrate, universități,
institute de cercetare – dezvoltare, camere de
comerț, societăți, socetăți cooperative, asociații,
fundații, patronate și sindicate -, cu scopul de a
crește gradul de absorbție a fondurilor nerambur-
sabile alocate regiunii noastre în cadrul programu-
lui operațional Regional 2014 – 2020.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea acestui
program. Mai multe detalii despre posibilităţile
de finanţare din POR puteţi obţine contactând
experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Giurgiu, 16 ianuarie 2018

ploiești, 19 ianuarie 2018

târgoviște, 17 ianuarie 2018

pitești, 18 ianuarie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Au început înscrierile în proiectul
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

Săptămâna trecută s-a publicat»
metodologia de selecție a persoanelor
care intenționează să înființeze o afacere
non-agricolă în zona urbană și care doresc
să beneficieze de formare antreprenorială,
în cadrul proiectului „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”!

prin acest proiect se urmărește susținerea dez -
voltării spiritului antreprenorial la nivelul regiunii
noastre, prin îmbunătățirea competențelor antre-
prenoriale pentru un număr de minimum 336 de
persoane care intenționează să înființeze o afacere
non-agricolă în zona urbană și își au reședința sau
domiciliul în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
(județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialo -
mița, prahova, teleorman), din care: 236 de șomeri și
persoane inactive și 100 de angajați (inclusiv persoa -
ne care desfășoară o activitate independentă).

Astfel, odată cu publicarea metodologiei, s-a dat
startul la depunerea dosarelor din partea persoane lor
interesate să participe la programul de formare în ca-
drul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Re giunea
Sud Muntenia”. toți membrii grupului țintă, care vor

fi selectați în urma procesului de evaluare a dosarelor
de recrutare, vor beneficia de formare antrepreno-
rială, îmbunătățindu-și astfel competen țele antrepre-
noriale și devenind capabili să întocmească planuri
de afaceri, respectiv: să stabileas că obiective specifice
ale afacerii proprii cât mai rea liste, pe termen scurt,
mediu și lung și căi de atinge re a acestor obiective; să
cuantifice necesarul de resurse și să realizeze aloca-
rea lor eficientă; să determine fezabilitatea ideii de
afacere; să încadre ze în timpul necesar derulării eta-
pelor afacerii, în funcție de resurse și de mediul ex-
tern și să delimiteze ariile de acțiune; să identifice
posibilele riscuri pentru afacere; să stabilească stra-
tegiile optime pentru dezvoltarea afacerii.

persoanele care vor face parte din acest grup țin -
tă își vor îmbunătăți capacitatea de a recunoaște și ex -
ploata oportunitățile de dezvoltare a unor afaceri. Mi-
nimum 300 de persoane vor dobândi certificare din par -
tea Autorității naționale pentru Calificări (AnC), în ur -
ma participării la stagiile de curs. Menționăm că ab -
solvenții vor elabora planuri de afaceri, care vor intra
într-un proces de selecție pentru a fi finanțate în cadrul
proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia”, prin programul operațional Capital uman.

(continuare în pagina 5)
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(continuare din pagina 4)
Reamintim că din luna ianuarie 2018, Agenția,

în calitate de partener, alături de Asociația „Patro -
natul Tinerilor Întreprinzători din România”, în ca -
litate de lider, au demarat implementarea proiec-
tului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Mun -
tenia”, finanțat în cadrul programului operațional
Capital uman (poCu) 2014 - 2020, Axa prioritară 3
„Locuri de muncă pentru toți”.

obiectivul general al acestui proiect, ce are o pe-
rioadă de implementare de 36 de luni, este repre zentat
de creșterea ocupării în regiunea de dezvol tare Sud
Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a
persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane
care au un loc de muncă și în fiin țează o afacere în scopul

creării de noi locuri de mun că etc.) și susținerea în -
ființării, dezvoltării și men ținerii pe piață a întreprin-
derilor cu profil non-agri col din zona urbană.

Metodologia de selecție a grupului țintă apli-
cată în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia”, precum și anexele acesteia
pot fi consultate pe website-ul Agenției – www.adr -
muntenia.ro, secțiunea proiecte, link: https://www.adr -
muntenia.ro/categorie/238/proiecte/men.

persoanele care îndeplinesc condițiile de eli-
gibilitate și doresc să se înscrie la activitățile pro-
iectului sunt invitate să-și depună candidaturile
cât mai curând posibil.

Datele de contact ale birourilor județene de recru-
tare de la nivelul ADR Sud Muntenia sunt următoarele:

Nr.
crt. Judeţul Adresă birouri judeţene de recrutare Date de contact

expert grup ţintă

1 Călărași ADR SM - Călărași - Str. General Constantin pantazi, nr. 7A, mun.
Călărași, jud. Călărași

Andreea RoGoZeA
tel.: 0242/331.769
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

2 Argeș ADR SM - Argeș - piața Vasile Milea, nr. 1, mun. pitești, jud. Argeș
Larisa petRe
tel.: 0746/054.405
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

3 Giurgiu ADR SM - Giurgiu - B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Andreea DoGARu
tel.: 0725/723.804
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

4 Dâmbovița ADR SM - Dâmbovița - Bvd. Independenței, nr. 1, mun. târgoviște, jud.
Dâmbovița 

Mirabela AnCHIDIn
tel.: 0345/100.018; 0722/111.744
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

5 Ialomița ADR SM - Ialomița - piața Revoluției, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomița
florina RăȘCAnu
tel.: 0725/723.805
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

6 teleorman ADR SM - teleorman - Str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, jud. teleorman
Madălina GuRuIAnu
tel.: 0347/101.000
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

7 prahova ADR SM - prahova - Str. Republicii, nr. 2-4, mun. ploiești, jud. prahova
Andrei DuRAn
tel.: 0723/905.612
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

Marilena Baron
• 18 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 17 ianuarie, colega noastră Marilena Baron, expert Serviciul
Monitorizare proiecte poR, a împlinit 18 ani de activitate în cadrul ADR
Sud Muntenia!

Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi mulțumim pentru colegia-
litate și întreaga activitate desfășurată de-a lungul celor 18 ani în cadrul Biroului
județean prahova al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/categorie/238/proiecte/men
https://www.adrmuntenia.ro/categorie/238/proiecte/men
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ADR Sud Muntenia, la întâlnirea transnaţională
a Comitetului de coordonare a proiectului Social Green

În perioada 16 - 18 ianuarie, reprezentanții Agen -
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au par-
ticipat, în calitate de parteneri, la cea de-a patra în-
tâlnire transnațională a proiectului Social Green – „Re -
gional Policies towards Greening the Social Housing
Sector”, organizată la tartu și tallinn în estonia. 

Agenția este partener în acest proiect din 6 apri-
lie 2017. obiectivul principal al proiectului constă în
îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională re-
feritoare la promovarea locuințelor sociale, ecologi -
ce, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea
energiilor regenerabile, totodată subliniind impor tan -
ța sa ca incubator pentru noi piețe în domeniul ener-
giei, tehnologiilor,  serviciilor și modelelor de afaceri. 

În plus, prin intermediul acestui proiect, se vor
identifica bunele practici din sectorul locuințelor eco-
logice, precum și cele referitoare la reducerea semni -
ficativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin mij-
loace eficiente din punctul de vedere al costurilor.

În prima zi a avut loc un seminar comun al proiec -
telor Social Green și Finerpol, privind finanțarea efi -
cienței energetice a locuințelor sociale, finanțate din
programul INTERREG Europe. evenimentul a fost găz-
duit de Agenția Regională pentru energie tartu (tReA)
și a avut ca scop îmbunătățirea politicilor în domeniul
eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și socia -
le din regiunile și țările partenere, prin intermediul
transferului de cunoștințe și bune practici. 

principalele teme de discuții au vizat importanța
renovării din punct de vedere energetic a clădirilor re -
zidențiale și sociale, prezentarea proiectului și a re-
zultatelor acestuia, precum și exemple de proiecte și
practici din europa privind finanțarea eficienței ener-
getice în locuințele sociale. totodată, cu această oca-
zie au fost prezentate aspecte legate de legislația  na -
țională și cerințele de performanță energetică pe te -
ma renovării clădirilor, precum și schemele de finan -
țare estoniană pentru sectorul locuințelor.

În partea a doua a zilei, partenerii consorțiului au
prezentat stadiile de implementare a proiectului, o -
ferind informații despre activitățile derulate în ultime -
le 4 luni, inclusiv o detaliere a stadiului întâlnirilor or ga -
nizate cu actorii interesați și asupra planului de Acțiune.

Cea de-a doua zi a întâlnirii a fost dedicată schim -
bului de experiență, fiind în acest sens organizate do -

uă vizite de studiu la două clădiri renovate energetic în
tartu, unde partenerii au avut oportunitatea de a afla
soluțiile tehnice folosite pentru renovarea acestora
și pentru eficientizarea consumului de energie în ur -
ma renovării. De asemenea a avut loc reuniunea  Co-
mitetului Director, care s-a desfășurat în paralel pen-
tru cele două proiecte, în cadrul cărora s-au discutat
aspecte legate de coordonarea proiectelor, comuni-
care și diseminare, precum si stabilirea detaliilor și pla -
nificarea următoarei întâlniri transnaționale. 

În cea de-a treia zi, la tallinn a avut loc un alt schimb
de experiență concretizat sub forma unor vizite de stu -
diu la „Casa Profesorilor” - cea mai nou renovată clă-
dire din estonia, dezvoltată ca fond al clădirilor mu-
nicipale, destinat profesorilor și la căminele stu den -
țești ale universității din oraș, renovate în anul 2017.

La această întâlnire au participat reprezentanții
consorțiului proiectului Social Green - șapte instituții
de renume din uniunea europeană, respectiv: nor-
dregio – nordic Centre for Spatial Development din
Suedia – liderul de proiect, CeIIA - Centre of excellen ce
and Innovation for the Automotive Industry din portu -
galia, tartu Regional energy Agency din estonia, Agen -
ția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Regio-
nal energy Agency north din Croația, extremadura
energy Agency din Spania, CCDR-n - Regional Coordi-
nation and Development Commission of norte din por-
tugalia, și primăria Alba Iulia.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 22 ianuarie 2018

• Curs Inforeuro ianuarie 2018: 4,6520 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile

(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (feDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• (1) Alocarea apelurilor POR 2014-2020 aferente SUERD este la nivelul celor 12 județe cuprinse în Strategia uniunii europene pentru Regiunea Dunării.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1, P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C şi P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 este la nivel național.

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

S-a prelungit termenul de depunere a proiectelor
în cadrul apelului 8.1 B – Grup vulnerabil:

Persoane cu dizabilităţi
joi, 18 ianuarie, s-a modificat Ghidul specific

al solicitantului pentru apelul p.o.R./8/8.1/8.3/B/1
Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități, din ca-
drul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii
de sănătate şi sociale”, prioritatea de investiții
8.1, obiectiv specific 8.3 „Creşterea gradului de aco -
perire cu servicii sociale”. 

una dintre cele mai importante modificări vi-
zează termenul de depunere a proiectelor prin
MySMIS în cadrul acestui apel, care a fost prelungit
până în data de 20 februarie 2018, ora 12:00.

Ghidul actualizat, împreună cu ordinul MDRApfe
nr. 139/18.01.2018 și Sinteza modificărilor pot fi
consultate pe website-ul Agenției dedicat exclusiv
implementării poR - https://regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea program > Axe > Axa 8 – link: https://re-
gio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
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Ambasada Franţei premiază
iniţiativele comunităţilor locale române

din domeniul dezvoltării sustenabile
Ambasada franței în România, în»

parteneriat cu Business france și Camera
franceză de Comerț și Industrie din România
(CCIfeR) lansează prima ediție a concursului
„Oraşul durabil“, deschis tuturor
comunităților – județe, municipii, orașe,
comune – care premiază inițiativele inovatoare
din domeniul dezvoltării sustenabile.

pentru această primă ediție a concursului, Am -
basada franței în România și partenerii săi invită
toate autoritățile locale din România să trimită,
înainte de 30 martie, proiectele deja finalizate sau
în curs de finalizare, care ilustrează un pas impor-
tant în dezvoltarea durabilă a comunității lor.

proiectele câștigătoare vor fi selectate de un
juriu format din experți independenți și vor câștiga
o excursie de studiu într-o comunitate de referință
parteneră din franța, pentru a vedea alte exemple
inovatoare în ceea ce privește dezvoltarea dura-
bilă a comunităților.

„În contextul în care multiplele inițiative şi
proiecte din ultimii ani arată că pentru colectivi-
tățile locale – județ, municipiu, oraş, comună – din
România, ‘oraşul durabil’ reprezintă un subiect de
actualitate iar pentru Franța, ca urmare a Acor-
dului de la Paris din 2015, cu ocazia COP21,’oraşul
durabil’ a devenit o prioritate guvernamentală,
Ambasada Franței în România doreşte să sprijine
inițiativele şi bunele practici apărute în cadrul co-
lectivităților locale din România”, a declarat am-
basadoarea franței în România, Michele Ramis.

potrivit sursei citate, concursul își propune să
pună în valoare inițiativele pozitive ale colectivi-
tăților locale din România și să le recompenseze pe
cele mai implicate în dezvoltarea durabilă și în lup -
ta împotriva schimbărilor climatice pentru acțiuni -
le lor în domeniile cheie care se circumscriu „ora-
şului durabil”: 1) apă, canalizare și gestionarea de -
șeurilor; 2) mobilitate urbană; 3) eficiență energe -
tică; 4) valorificarea construcțiilor și reabilitarea
pa trimoniului.

proiectele prezentate trebuie să se înscrie într-o

viziune puternică asupra durabilității, care să per-
mită, pe termen lung, concilierea exigențelor lega -
te de mediul înconjurător și a celor de dezvoltare
economică și socială. juriul va evalua inițiativele lo -
cale și bunele practici care au permis o mai bună
adaptare la schimbările climatice și au avut un im-
pact pozitiv asupra calității vieții populației.

Dosarul de candidatură va trebui să cuprindă:
formularul de candidatură (în limba franceză sau
în limba română); o prezentare a colectivității lo-
cale (în limba franceză sau în limba română); o pre -
zentare detaliată a proiectului (în limba franceză sau
în limba română); un buget detaliat al proiectului.

o colectivitate locală poate depune mai multe
dosare de candidatură, cu condiția să facă referire
la categorii tematice diferite ale concursului. for-
mularul de candidatură și regulamentul concursu-
lui sunt disponibile pe site-ul Ambasadei franței. 

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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Palatul Cantacuzino,
supranumit şi „Micul Trianon” din Floreşti
palatul Cantacuzino, supranumit și»

„Micul Trianon”, a fost construit la florești,
județul prahova, de boierul Gheorghe
Grigore Cantacuzino, zis nababul, și i-a fost
lăsat moștenire fiului său Mihail G.
Cantacuzino. palatul a fost realizat de
meșteri francezi, într-un stil eclectic
francez, dominat de elemente rococo și
neoclasice, după planurile arhitectului
Ion D. Berindey, care mai proiectase
pentru același boier palatul aflat pe Calea
Victoriei nr. 141, cunoscut sub denumirea
de palatul Cantacuzino din București, care
adăpostește, în prezent, Muzeul național
„George Enescu”.

proiectul arhitectului Ion Berindey se inspiră
din arhitectura palatelor Micul trianon și Marele
trianon, situate în grădina palatului Versailles din
franța. Construcția, realizată în stilul „Mavros”, a
beneficiat de toate cuceririle tehnicii din epocă,
inclusiv betonul armat, șina de cale ferată și gra-
nitul, folosite în premieră de Anghel Saligny la po-
dul Regele Carol I de la Cernavodă.

Alegerea arhitectului Berindey pentru constru -
irea palatelor Cantacuzino din București și florești
are următoarea explicație: în 1898, Ion Berindey fu -
sese numit arhitect-șef al Ministerului de Interne,
funcție pe care a ocupat-o până în 1901. În această
calitate a colaborat cu George Grigore Cantacuzi -
no, care era prim-ministru (1899-1900).

palatul lui George Grigore Cantacuzino imită ca
structură Micul trianon, fiind construit pe 3 nivele
inegale (demisol, parter și etaj), dar împrumută o
parte din elementele fațadei de la Marele trianon.
Cele zece coloane neoclasice ce ritmează fațada
palatului de la florești sunt grupate în perechi, cu
excepția extremelor, ca la Marele trianon, care are
însă șaisprezece coloane.

pe fațada sudică a palatului Cantacuzino, între
cele două corpuri decroșate, deasupra intrării ho-
lului de onoare, la nivelul etajului 1, se află o splen -
didă sculptură în basorelief, reprezentând doi îngeri

care poartă blazonul familiei. Remarcabile, prin de -
săvârșita lor frumusețe, sunt ancadramentele feres -
trelor, sculptate în piatră de Albești, cu motive di-
ferite pentru fiecare dintre cele trei nivele inegale
ale palatului. Zidurile exterioare au peste un me-
tru grosime, iar fundația palatului și întregul de-
misol sunt realizate din piatră brută, ceea ce și ex-
plică păstrarea aproape intactă a primului nivel.

pentru finisajele exterioare s-a folosit calcarul
alb de Albești, material considerat la acea vreme
ca fiind la fel de prețios ca marmura. pentru a crea
o ambianță armonioasă și elegantă, boierul Canta cu -
zino a plantat arbuști de esență rară în jurul palatului.

În fața palatului a fost amenajat și un bazin, a
cărui formă se poate distinge și în zilele noastre. pa -
latul avea un sistem de încălzire centrală asemănă -
tor cu cel de la Castelul peleș și mai multe săli de bal
destinate oaspeților dornici de distracție.

Gradina din fata palatului, desenată de peisa-
gistul francez emile pinard, după modelul parcuri -
lor „à la française” cobora în mai multe terase de
la bazinul astăzi secat, înspre lunca prahovei. Din
bazin, apa se scurgea în trepte într-un canal cu apă,
care traversa tot parcul și poate fi urmărit și astăzi,
deși secat, până la vărsarea în prahova. peste acest
canal cu apă, se trecea peste mai multe podețe, din -
tre care unul, cel mai mare, se păstrează foarte bine
și astăzi. În parc erau înălțate mai multe statui din
piatră, ale căror fragmente se mai văd risipite prin
iarbă. tot în incinta parcului, la o mică distanță de
palat, se află o altă construcție impunătoare, un
imens castel de apă înalt de 30 metri (declarat monu -
ment, ce seamănă cu turnul Chindiei de la târgoviște).

Sursa: ro.wikipedia.org
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Anul 2018 reprezintă aniversarea a»
o sută de ani de la înfăptuirea momentului
istoric al unirii transilvaniei, Banatului,
Crișanei și Maramureșului cu România.
Centenarul Marii uniri constituie pentru
toți românii, dar în mod special pentru
argeșeni, un moment de sărbătoare, dar și
de cinstire a memoriei înaintașilor care s-
au jertfit pentru țară.

În istoria României, Argeșul, prin locurile și oa-
menii săi, a avut dintotdeauna un rol-cheie, acesta
fiind, de altfel evidențiat chiar de nicolae Iorga, prin
sintagma „România de la Argeş”, ca mod de a eviden -
ția legătura dintre ființa națională cu locul de origine.

Sub egida proiectului „Respect pentru Valorile
Naționale”, inițiat în parteneriat cu Academia Ro-
mână și Dacin Sara, Consiliul județean Argeș, împre -
ună cu instituțiile de cultură din subordine, organi -
zează în acest an o serie de manifestări dedicate
Centenarului Marii uniri, care vor debuta marți, 23
ianuarie, ora 15:00, cu un moment simbolic - Aprin-
derea flăcării Centenarului la Muzeul Golești, urmat
de un spectacol extraordinar de cântece folclorice
și patriotice, la Casa Sindicatelor din pitești, înce-
pând cu ora 18:00, precum și în data de 24 ianuarie
a.c., ora 12:00, cu premiera filmului documen tar des-
pre Ion C. Brătianu, ce se va desfășura la Vila florica.

La evenimente vor participa membrii grupului
de inițiativă al proiectului „Respect pentru Valo-
rile Naționale”, dar și alte personalități naționale
și județene, precum acad. Victor Voicu - secretar ge -
neral al Academiei Române, acad. nicolae noica, Înalt
preasfinția Sa, Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Mus -
celului, prefectul emilian Dragnea și subprefectul
Gabriel Stoian, rectorii celor două universități pi-
teștene, Dumitru Chirleșan și ovidiu puiu, inspec-
torul școlar general Dumitru tudosoiu, cadre didac -
tice și elevi și studenți.

nu întâmplător, Muzeul Golești a fost ales ca
loc de aprindere a flăcării Centenarului, în data de
23 ianuarie, ora 15:00, argumentele ținând atât de
rolul familiei Golescu în istoria României, cât și de
faptul că în acest muzeu se găsește tronul pe care

au stat Regii României, precum și Biroul lui Carol I
și o caleașcă aparținând Casei Regale.

După ceremonia de aprindere, flacăra Cente-
narului va poposi pe biroul Regelui Carol I, pe care
s-au semnat primele decrete regale, apoi lumina
sa va merge la Vila florica, unde va arde la mormin -
tele Brătienilor, familie de care este strâns legată
crearea României Moderne.

totodată, flacăra Centenarului va fi dusă în fie -
care localitate unde autoritățile locale vor aduce
omagiu eroilor căzuți în primul Război Mondial, cu
ocazia Zilei eroilor sau a altor evenimente locale
dedicare Centenarului Marii uniri, Consiliul jude-
țean Argeș acordând, simbolic, urmașilor celor ca -
re s-au jertfit, în semn de recunoștință, câte o di-
plomă centenară. punctul terminus al flăcării Cen-
tenarului, după ce aceasta va fi transmisă în toate
localitățile județului Argeș, va fi la Alba Iulia, de
1 Decembrie 2018.

Sursa: argesexpres.ro
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„România de la Argeş” -
Flacăra Centenarului, la Muzeul Goleşti

Argeş

http://www.argesexpres.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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De curând s-a semnat contractul»
pentru continuarea lucrărilor de execuție
la obiectivul de investiții „Centrul
Județean de Cultură şi Administrație
Publică ‘Barbu Știrbei’ – Biblioteca
Județeană ‘Alexandru Odobescu’”.

Valoarea contractului este de 4.032.264 de lei
(fără tVA), iar perioada de implementare este de
12 luni. pe lângă lucrările necesare pentru reali-
zarea construcției, constructorul se obligă să asi-
gure dotările și mobilierul aferent. Licitația pentru
continuarea lucrărilor a fost câștigată de optim S.A.
din Călărași, aceeași societate care a executat lu-
crările și înainte de sistare.

La finele lunii februarie a anului trecut, consi -
lierii județeni au aprobat reluarea lucrărilor de exe -
cuție la obiectivul de investiții „Centrul Județean pen -
tru Cultură şi Administrație Publică ‘Barbu Știrbei’ –
Biblioteca Județeană ‘Alexandru Odobescu’”.

proiectul de hotărâre viza reluarea lucrărilor de
execuție la Biblioteca județeană „Alexandru Odo-
bescu” din Călărași, lucrări ce au fost sistate prin Ho -
tărârea Consiliului județean Călărași nr. 12/27.01.2016,
în conformitate cu prevederile art. 42, alin. (3) din
Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare, care stipu-
lează: „Aprobarea sistării execuției unui obiectiv/
proiect de investiții sau a lucrărilor de intervenții,
precum şi a unor obiecte sau capacități din cadrul
acestora se face de către autoritatea care a apro-
bat/reaprobat documentația tehnico-economică”.

potrivit expunerii de motive a proiectului, în
etapa următoare sistării a fost stabilit stadiul fizic
și a fost revizuită documentația de avizare a lucră -
rilor de intervenție, elaborată în anul 2012.

Conform proiectului de hotărâre, revizuirea a
apărut ca necesară, în sensul apariției unor noi func -
ționalități și reconfigurarea instalațiilor aferente cu
scopul eficientizării investiției și reducerii costu-
rilor de operare și mentenanță. Revizuirea documen -
tației a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului ju-
dețean nr. 111 din 31.08.2016. În urma revizuirii

documentației inițiale a rezultat o nouă valoare a
Devizului general, respectiv: valoarea totală de
14.476.598 de lei (3.245.510 euro), inclusiv tVA,
din care lucrări C+M-11.602.051 de lei (2.601.065),
inclusiv tVA, la cursul info din 11.08.2016 – 4,4605
lei/euro, valoare aprobată prin Hotărârea nr. 111
din 31.08.2016. Având la bază documentația revi-
zuită, s-a stabilit valoarea maximă, total rest de
executat – 7.514.623,7 lei, inclusiv tVA (19%). Va-
loarea contractului de lucrări care va fi supus lici-
tației este de 7.016.667,2 lei, inclusiv tVA (19%),
din care lucrări C+M: 4.837.616, 56 de lei.

Sursa: observatorcl.info

S-a semnat contractul de continuare
a lucrărilor de execuţie la Biblioteca Judeţeană

„Alexandru Odobescu”

Călăraşi

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.observatorcl.info
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Primăria Târgovişte a pregătit proiecte
în vederea accesării de fonduri europene

de peste 100 de milioane de euro

Dâmboviţa

primăria târgoviște a pregătit proiecte pentru
accesarea de fonduri europene de peste 100 de mi-
lioane de euro, cel mai important fiind cel de intro -
ducere a autobuzelor electrice pentru transportul
public în comun. Conform declarațiilor autori tă ți -
lor publice locale, investiția în domeniul transportu -
lui public, de 21,8 milioane de euro, are două com-
ponente, atât achiziționarea de autobuze electrice
și construirea de stații de încărcare, cât și reface-
rea infrastructurii rutiere pe traseele pe care cir-
culă autobuzele.

Alte proiecte sunt: extindere, reabilitare și
modernizare a unor unități de învățământ: grădini -
țele nr. 8, nr. 14, Școala „Matei Basarab” și Școala „Mi -
hai Viteazul”; amenajarea unui parc pe amplasamen -
tul unui teren ce a aparținut unității militare de la Ga -
ra târgoviște; amenajarea unui skatepark prin extin -

derea parcului Chindia; realizarea de piste de bici -
clete și realizarea unor puncte de închiriere bici cle -
te; proiect de eficiență energetică, ce vizează mo der -
nizarea sistemului public de iluminat; reabilita rea
termică a unor blocuri.

„Proiectele vor fi depuse în prima jumătate a
acestui an şi asigură o dezvoltare durabilă a muni -
cipiului în următorii ani, cu posibilitatea ca, din 2019,
2020, să depunem la finanțare alte câteva proiec -
te importante. Avem în vedere şi o investiție în zo -
na medicală, pe care am dori să o realizăm. Căutăm
în momentul de față o axă de finanțare, astfel încât
să putem să oferim comunității târgoviştene şi o
clinică pe o anumită problematică medicală, pe spe -
cializarea oncologie”, a declarat primarul târgoviș -
tei, Cristian Stan. 

Sursa: administratie.ro

În cadrul conferinței de încheiere a proiectu-
lui „Dezvoltarea şi adoptarea unui parteneriat in -
stituțional comun privind gestionarea riscurilor pri -
vind proliferarea excesivă a insectelor care afectea -
ză sănătatea şi siguranța publică în regiunea trans -
frontalieră România – Bulgaria”, plamen Stoilov,
primarul districtului Ruse, și Gabriel Șebe, pre șe -
dintele Asociației „Natura Vie”, au semnat contrac -
tul de colaborare în vederea implementării sistemu -
lui de combatere a insectelor dăunătoare.

obiectivul principal al proiectului este îmbu -
nătățirea considerabilă a prevenirii și gestionării
riscurilor comune în domeniul insectelor în regiu-
nea transfrontalieră, prin dezvoltarea unui parte-
neriat instituționalizat comun. proiectul va duce la
formarea unui parteneriat instituțional bazat pe ex -
pertiză și progres tehnologic, cu comitete clare ale
instituțiilor competente și un mecanism de actua-
lizare și consolidare a managementului comun al
riscurilor.

prin implementarea acestui sistem a fost ur-
mărită combaterea insectelor dăunătoare, în spe-
cial a țânțarilor, sistem de care vor beneficia toate
localitățile române și bulgare afiliate Asociației
Municipiilor Dunărene, respectiv și municipiul Giur -
giu. Sistemul dispune și de o bază de date care le per -
mite celor implicați să gestioneze mai bine situația.

proiectul este finanțat prin programul Interreg
V-A România - Bulgaria 2014 - 2020, valoarea acestu ia
fiind de 1.347.194,38 euro, pe o perioadă de 24 de luni.

Sursa: primariagiurgiu.ro

A fost semnat contractul de colaborare
între România şi Bulgaria

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.administratie.ro
http://primariagiurgiu.ro
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Strategia de Dezvoltare Lo-
cală a Municipiului Slobozia, din
cadrul GAL Slobozia 2017, a fost
aprobată la finanțare. este o in -
vestiție importantă, care va fi re -
alizată cu fonduri europene. Din
cele 49 de SDL-uri depuse la ni-
vel național, strategia municipiu -
lui Slobozia se află printre cele
31 de selectate în vederea finan -
țării.

După ce a trecut de cele do -
uă etape de evaluare, de eligibi -
litate și conformitate adminis-
trativă, Municipiul Slobozia a ob -
ținut un punctaj în funcție de ca -
re va fi stabilită alocarea finan-
ciară, în limita a 7 milioane de eu -
ro. Bugetul total alocat finanță -
rii celor 31 de SDL-uri este de pes -
te 189 milioane de euro.

Sursa: ziarulialomita.ro

Șapte milioane euro
pentru Strategia

de Dezvoltare a Sloboziei

Ialomiţa

Infrastructura sanitară
şi cea rutieră din Prahova –
priorităţi ale administraţiei

judeţene în 2018
prahovenii ne -

mulțumiți pâ nă în a -
cest an de starea spi -
talelor sau a drumu-
rilor aflate în admi-
nistrarea Consiliului
județean prahova vor
avea parte de surpri -
ze plăcu te, în 2018,
pentru că vor exista schimbări
majore în a ceste două sectoare
importan te. Chiar da că fondu-
rile europene nu vor mai putea
fi accesate de Consiliul jude -
țean prahova pentru moder niza -
rea infrastructurii rutiere de cât
pentru căile de legătură in ter -
jude țene – aceste restricții fiind
impuse de ue – există în plan
reabilitarea a încă 200 de kilome -
tri de drumuri județene în cursul
a cestui an, care se vor adăuga

ce lor 100 de kilome -
tri cu asfalt nourea -
lizați anul trecut.

Însă cea mai
mare schimba re va
avea loc la Spita-
lul jude țean de ur -
gență ploiești, loca -
ția de la nord, un -

de pacienții ca re vor păși în ori-
care dintre sec ții spre finalul a -
cestui an vor a vea parte de con -
diții mult îmbu nă tățite. proiec-
tul de modernizare și de repa ra -
ții capitale de la cel mai mare spi -
tal al jude țului va fi finalizat în a -
cest an, după ce în 2017 au fost
încheia te lucrările la etajele su -
perioa re (cinci și patru) ale uni -
tății medicale, respectiv la Sec ția
Cardiologie și la Secția Interne.

Sursa: ziarulprahova.ro

Prahova

Peste 3,1
milioane de lei

din bugetul
judeţului
pentru

reabilitarea
DJ503

Drăgăneşti-
Vlaşca – limită
judeţ Argeş

Teleorman

Întruniți în ședință extraor -
dinară luni, 15 ianuarie, aleșii ju -
dețeni au adoptat, cu unanimi-
tate de voturi, proiectul de ho-
tărâre privind aprobarea reali-
zării proiectului „Reabilitarea
DJ 503, Drăgăneşti-Vlaşca (DE70) -
limită județ Dâmbovița, km 38+
838-87+313 (48,475 km)” și a chel -
tuielilor necesare implementă-
rii, prin care se aprobă contribu -
ția proprie în proiect a sumei de
1.215.693,29 lei, reprezentând a -
chitarea tuturor cheltuielilor ne -
eligibile ale proiectului, precum
și contribuția de 2% din valoa-
rea eligibilă, în cuantum de
1.958.339,48 lei, reprezentând
cofinanțarea proiectului.

Valoarea totală a proiectu -
lui, a cărui implementare este
estimată 35 de luni, se ridică la
suma de 99.132.667,45 lei (in-
clusiv tVA), din care 97.916.974,16
lei reprezintă valoarea eligi-
bilă.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulialomita.ro
http://www.ziarulprahova.ro
http://www.ziarulteleormanul.ro


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice
și fondurilor europene, 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.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă / Str. General Constantin pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean 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
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean 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 Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean 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 Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. ploiești, cod 100066, jud. prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEȘTEANU,
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării /23 ianuarie 2018

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați

să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție

a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul 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 mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

