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Peste 3 milioane de lei fonduri nerambursabile
din Regio pentru creşterea eficienţei energetice

a Spitalului de Recuperare Brădet
În data de 25 mai s-a semnat»

contractul de finanțare pentru proiectul
privind creșterea eficienței energetice a
Spitalului de Recuperare Brădet din
comuna Brăduleț, județul Argeș.

Prin acest contract, unitatea Administrativ-Te -
ritorială Argeș, în calitate de beneficiar, a primit fon -
duri nerambursabile în cadrul Programului opera -
țional Regional (Regio) 2014 – 2020, Axa prioritară 3
„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1
„Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inte -
ligente a energiei și a utilizării energiei din surse re -
generabile în infrastructurile publice inclusiv în clă -
dirile publice și în sectorul locuin țe lor”, operațiu -
nea B „Clădiri publice”. Valoarea totală a cererii de
finanțare este de 3.333.577,98 lei, din care 2.741.047,72
lei reprezintă fonduri nerambursabile fEdR, iar
419.219,06 lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Prin această investiție, ce se va derula cu ajuto -
rul fondurilor nerambursabile europene prin progra -
mul Regio, se urmărește creșterea eficienței ener-
getice a Spitalului de Recuperare Brădet. În pre-
zent, clădirea se prezintă într-o stare avansată de
uzură fizică din punct de vedere termo-energetic,
fiind înregistrate pierderi de căldură importante
atât la nivelul anvelopei, cât și la nivelul insta la -
țiilor aferente.

Proiectul, ce are o perioadă de implementare
de 38 de luni, vizează reducerea consumului de ener -
gie pentru încălzirea, prepararea apei calde, venti -
larea și iluminatul Spitalului de Recuperare Brădet,
în vederea scăderii costurilor de întreținere.

Spitalul de Recuperare Brădet este amplasat
într-o regiune cu tradiție balneară, apele sulfuroa -
se - descoperite de fotograful Ioan Nicolescu în anul
1888 - au stat la baza înființării stațiunii Brădet.
Stațiunea a avut o perioadă de maximă dezvoltare
până la declanșarea celui de-al doilea Război Mon-
dial, când a intrat în declin. Revigorarea stațiunii
Brădet a început în anul 1975, când s-a inaugurat ac -
tualul spital, clădire monobloc cu 8 etaje și o ca-

pacitate de 200 de paturi.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul ape -

lului lansat pentru sprijinirea eficienței energetice
în clădirile publice (Prioritatea de investiții 3.1 B),
s-au depus 62 de aplicații, ce au o valoare totală
de peste 394 de milioane de lei, din care valoarea
totală solicitată fiind de peste 333 de milioane de
lei. Proiectul „Creșterea eficienței energetice a
Spitalului de Recuperare Brădet” este primul con-
tract de finanțare semnat în regiunea noastră până
la această dată.

În cadrul Programului operațional Regional 2014 –
2020, la nivelul județului Argeș s-a depus un număr
de 213 aplicații, din care până în prezent s-au sem-
nat 83 de contracte de finanțare. Valoarea totală
a acestor proiecte este de aproximativ 290 mili oa -
ne de lei, din care beneficiarii solicită în total fon-
duri nerambursabile de peste 253 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio 2014 - 2020 şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilităţile de
finanţare din Regio puteţi obţine contactândexperţii
Serviciului Comunicare:0242/331.769,
0242/315.009,0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri nerambursabile de peste 20 milioane de lei
pentru restaurarea Bisericii

„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, prin POR
În luna mai s-a semnat contractul de»

finanțare pentru proiectul „Consolidare,
restaurare, conservare imobil, restaurare și
conservare frescă interioară, restaurare
mobilier la Biserica ̀ Sf. Mare Mucenic
Dimitrie  ̀(C1), amenajare incintă, construire
corp anexă (C2), realizare instalații electrice
și termice, instalații de iluminat arhitectural
și ambiental, refacere împrejmuire”.

Prin acest contract, unitatea Administrativ-Te -
ritorială Mânăstirea, împreună cu Parohia „Sfântul Ma -
re Mucenic Dimitrie”, în calitate de beneficiari, au
primit finanțare nerambursabilă în cadrul Progra-
mului operațional Regional 2014 – 2020, Axa priori -
tară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conserva-
rea, protecția și valorificarea durabilă a patrimo-
niului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Con-
servarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural”.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de
21.421.233,66 lei, din care 18.054.540,44 lei repre -
zintă fonduri nerambursabile fEdR, iar 2.761.282,65
lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Prin această investiție, ce se va derula cu aju-
torul fondurilor nerambursabile europene prin PoR,
se urmărește reintroducea în circuitul turistic regio -
nal și național a Bisericii „Sfantul Mare Mucenic Di -
mitrie” din comuna Mânăstirea, județul Călărași.

Proiectul, ce are o perioadă de implementare
de 30 de luni, după momentul semnării contractu-
lui, vizează protejarea și valorificarea durabilă a
obiectivului de patrimoniu, prin următoarele tipuri
de investiții: restaurarea și consolidarea frescei in-
terioare și a componentelor artistice din lemn ale
Bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimi-
trie”, amenajarea incintei, construirea unui corp
anexă, realizarea unui sistem de iluminat arhitec-
tural ambiental pentru punerea în valoare a monu -
mentului, precum și digitizarea lăcașului de cult.
Toto dată, prin acest proiect vor fi refăcute insta la -
țiile sanitare, electrice și termice.

Această biserică parohială este așezată în cen-
trul comunei Mânăstirea, la intersecția drumurilor
naționale ce leagă localitățile oltenița, Călărași și
Lehliu-Gară. Biserica este ctitorie voievodală, zi-
dită în vremea și la porunca voievodului Matei Ba-
sarab și a doamnei sale, Elina, în anul 1648, având
rol strategic, de apărare.

Importanța valorificării și introducerii în circui -
tul turistic a monumentului cultural se datorează și
zonei deosebit de bogate în situri preistorice, îndeo -
sebi a celui de la Sultana - Malu Roșu, unul dintre cele
mai spectaculoase situri arheologice din țară, unde au
fost scoase la lumină obiecte fascinante de plastică
antropomorfă din preistoria României (mileniul IV î. Ch).

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul ape -
lului lansat pentru dezvoltarea patrimoniului na-
tural și cultural (Prioritatea de investiții 5.1) s-au de -
pus 41 de aplicații, ce au o valoare totală de peste 438
de milioane de lei. Până la această dată s-au sem-
nat contractele de finanțare pentru 22 de proiec -
te, în valoare totală de peste 281 de milioane de lei,
din care peste 273 de milioane de lei reprezintă fon -
duri nerambursabile solicitate din PoR 2014 - 2020.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Metodologia privind condiţiile de accesare
a ajutorului de minimis de 40 de mii de euro,

în consultare publică
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri

elaborată în cadrul proiectului „Start pentru aface -
rea ta - Regiunea Sud Muntenia” este postată spre
consultare publică atât pe website-ul Agenției, link:
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pen-
tru-afacerea-ta/static/1025, precum și pe site-ul li -
derului de proiect – Patronatul Tinerilor Întreprinză -
tori din România – link: http://www.ptir.ro/?p=2736.

Metodologia detaliază domeniile eligibile în
care trebuie să se încadreze planurile de afaceri
și toate aspectele care țin de accesarea finanțării
nerambursabile de 40.000 de euro. Vă reamintim că
mi nim 42 de planuri de afaceri vor fi finanțate în
cadrul acestui proiect, finanțat prin Programul
operațional Capital uman.

Competiția planurilor de afaceri va fi deschisă
atât persoanelor din grupul țintă care au participat
la programul de formare antreprenorială desfă șu -
rat în cadrul proiectului, cât și altor persoane care
se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile
și care intenționează să își deschidă o afacere.

fie că sunteți înscriși în proiect sau intențio nați
să vă înscrieți la stagiile viitoare de curs, vă in vităm
să consultați Metodologia și să transmiteți su gestiile
și propunerile dumneavoastră pe următoare le adrese
de e-mail: office@ptir.ro și aura.necsat@ptir.ro.

Cursurile de instruire și concursurile de eva-
luare a competențelor antreprenoriale, ce se deru -
lează în această perioadă sau care au fost stabilite
pentru următoarea lună, au loc astfel:

Pitești – 11 – 20 mai (participarea la curs)/ 30•
mai (susținerea examenului);

Alexandria – 18 – 27 mai (participarea la•
curs)/ 31 mai (susținerea examenului);

Slobozia – 26 mai – 8 iunie (participarea la•
curs)/ 9 iunie (susținerea examenului);

Pitești – 1 iunie – 10 iunie (participarea la•
curs)/ 18 iunie (susținerea examenului);

Târgoviște – 8 – 17 iunie (participarea la•
curs)/ 22 iunie (susținerea examenului).

La finalul sesiunii de 14 cursuri de competențe
antreprenoriale va fi lansată o competiție de pla-
nuri de afaceri, în urma căreia vor fi evaluate și

selectate minim 42 de planuri ce vor primi finan ța -
re nerambursabilă de maxim 40 de mii de euro pen -
tru a înființa noi întreprinderi cu profil non-agricol.

Persoanele selectate în vederea acordării ajuto -
rului de minimis vor participa ulterior la stagii de prac -
tică în întreprinderi ce desfășoară activități în aceeași
grupă CAEN cu cea a planului de afaceri selectat, în
scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în
care vor demara noua afacere, unde vor beneficia de
consiliere, consultanță și mentorat, în vederea con so -
lidării și punerii în aplicare a afacerii și vor fi spriji -
nite în vederea înființării întreprinderilor.

Reamintim că AdR Sud Muntenia, în calitate de
partener, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor
Întreprinzători din România”, în calitate de lider,
implementează acest proiect de la începutul anului,
în cadrul Programului operațional Capital uman, Axa
prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți” – Româ -
nia Start-up Plus.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eli-
gibilitate și sunt interesate să participe la acest
proiect sunt invitate să-și depună candidaturile cât
mai curând posibil.

detalii despre proiectul „Start pentru afacerea
ta! – Regiunea Sud Muntenia” aflați pe website-ul
Agenției – www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiec -
te, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-
start-pentru-afacerea-ta/static/1025, precum și pe
website-ul liderului de proiect – www.ptir.ro și pe
pagina de facebook a proiectului - https://www.face -
book.com/startpentruafacereata/.
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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 29 mai 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Progresul înregistrat în implementarea
programului INTERREG V-A România – Bulgaria

INTERREG V-A România - Bulgaria este un pro-
gram finanțat de uniunea Europeană, din fondul Euro -
pean pentru dezvoltare Regională - fEdR, ce are ca
obiectiv principal dezvoltarea zonei de graniță dintre
România și Bulgaria, prin finanțarea u nor proiecte
comune, având un buget total de 258,5 milioane de
euro, alocat pentru 6 axe prioritare. Es te primul pro -
gram din România care a transmis la Comisia Euro -
peană o cerere de plată în valoare de aproximativ
1,2 milioane de euro în luna decembrie 2016.

din ianuarie 2017 până în prezent au fost înre -
gistrate următoarele progrese în implementarea
programului:

197 de proiecte selectate din totalul celor 854•
de proiecte depuse, în valoare de aproximativ 320
milioane de euro;

91 de proiecte contractate în valoare de apro -•
ximativ 123 milioane de euro;

70 de proiecte în implementare în valoare de•
aproximativ 108 milioane de euro;

cereri de rambursare depuse în valoare de•
aproximativ 14 milioane de euro;

rata de absorbție - 3,04% (fonduri fEdR în va-•
loare de aproximativ 6 milioane de euro);

5 proiecte finalizate în valoare de 2.261.769,65•
euro.

dintre rezultatele concrete pe care deja pro-
gramul le-a realizat amintim:

un mecanism comun de îmbunătățire a trans-•
portului;

o rețea de stații de încărcare a bicicletelor•
electrice;

20 de noi produse turistice integrate (ghiduri•
audio travel, aplicații cu informații turistice, festi -
val de tradiții autentice, modele 3d ale unor site-
uri romane etc.);

strategii și planuri de management pentru 4•
situri Natura 2000;

6018 persoane au beneficiat de acțiuni în do-•
meniul managementului riscurilor;

6 acțiuni privind mobilitatea forței de muncă•
(centre transfrontaliere de instruire, incubatoare
de promovare a locurilor de muncă);

un mecanism de cooperare în domeniul sănă -•
tății.

Pentru a afla mai multe despre programul INTERREG
V-A România - Bulgaria, vă invităm să accesați site-ul
oficial al programului: www.interregrobg.eu.

Săptămâna europeană dedicată energiei
În perioada mai – iunie, Comisia»

Europeană organizează campania European
Union Sustainable Energy Week (EUSEW), prin
care promovează eveni mentele dedicate
energiei, ce vor avea loc în aceeași perioadă în
Statele Membre uE. Tema din acest an a
Săptămânii europene dedicate energiei este
Lead the Clean Energy Transition.

Totodată, în perioada 5 - 7 iunie, directoratul
General pentru Energie (Gd Energy) va organiza, la
Bruxelles, conferința EuSEW – un eveniment anual de
referință în sectorul energetic, destinat tehnologii -
lor sustenabile. La eveniment vor participa mii de re -
prezentanți ai sectorului energetic din toată Europa.

dacă până în data de 30 iunie instituția pe ca -
re o reprezentați organizeză un eveniment dedicat

energiei/resurselor regenerabile/eficienței ener-
getice, puteți beneficia de o promovare gratuită a
evenimentului pe website-ul EuSEW. Pentru acest
lucru va trebui să vă înregistrați (să creați un cont
pe site-ul EuSEW) și să completați un formular de
înscriere. Secretariatul EuSEW va evalua evenimen -
tul și dacă îl va fi eligibil, acesta va fi publicat pe
site-ul EuSEW. Pentru mai multe detalii cum vă pu -
teți promova evenimentul vă rugăm să consultați
Ener gy Day Organiser Toolkit, accesând următorul
link: https://www.eusew.eu/promotional-support.

Pentru mai multe detalii accesați următoarele link-uri:
https://www.eusew.eu/about-energy-days;•
https://www.eusew.eu/promotional-support;•
https://www.eusew.eu/look-2018-energy-day;•
https://mailchi.mp/a3fea6973804/reminder-•

eusew18-eu-sustainable-energy-awards-policy-
conference-session-host-1609849?e=4b40ea7255.
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Comitetul de Monitorizare
a Programului Operaţional

Regional 2014 - 2020
s-a reunit la Tulcea

Consiliul județean Tulcea a găz -
duit în perioada 23 – 24 mai, lucră -
rile Comitetului de Monitorizare
a Programului operațional Regio-
nal 2014 - 2020.

La lucrările conduse de Came -
lia Coporan, secretar general ad-
junct în cadrul Ministerului dez-
voltării Regionale și Administra-
ției Publice, au participat repre-
zentanții Comisiei Europene, în

frunte cu Carsten Rasmussen, șe-
ful unității România a departamen -
tului pentru politică regională și
urbană, ai Autorității de Manage-
ment PoR, precum și președinți
de consilii județene din întreaga
țară.

În cadrul ședinței membrilor
CM PoR s-a propus modificarea Pro -
gramului operațional Regional.

Sursa: itideltadunarii.com

Conferinţa Reţelei de
Dezvoltare Urbană

Municipiul Bacău a fost, luni, 21 mai,gaz -
da unui eveniment la nivel înalt, orga -
nizat la inițiativa Comisiei Europe ne –
„Conferința Rețelei de Dezvolta re Urba -
nă”. Au venit în Bacău repre zentanți ai
Comisiei Europene, ai Auto rității de Ma -
nagement pentru Programul opera țio -
nal Regional, ai Ministeru lui dezvoltă-
rii Regionale și Adminis trației Publice
și ai Ministerului fondu rilor Europene,
precum și alte părți in teresate. 

Au fost prezenți primarii a 39 de ora -
șe reședință de județ, dar și comisarul
european pentru politică regională,
Corina Crețu, premierul Viorica dănci -
lă și patru membri ai cabinetului său:
ministrul fondurilor europene, Rova -
na Plumb, ministrul apelor și păduri-
lor, Ioan deneș, și ministrul transportu -
rilor, Lucian Șova. de asemenea, eve-
nimentul a prilejuit vizitarea a două
dintre proiectele susținute cu fonduri
europene din Bacău, cel al moderniză -
rii Insulei de Agrement și proiectul mo -
dernizării observatorului Astronomic. 

Conferința organizată în Bacău, pe
tema „Investițiile urbane în Europa:
provocare pentru schimbare”, s-a
concentrat pe implementarea spri -
jinului acordat de uE pentru dezvol-
tarea urbană durabilă integrată în pe-
rioada 2014-2020 și după anul 2020,
precum și pe modalitatea în care fon-
durile uE modelează peisajul urban în
prezent și în viitor. Structura și rezul-
tatele programului uRBACT, care re-
glementează obținerea de fonduri în
acest domeniu, au fost prezentate în
cadrul eve nimentului.

Sursa: desteptarea.ro

Dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM – program de 45 milioane de euro,
lansat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014 - 2021

Innovation Norway, în calitate de operator de
fond, lansează programul „Dezvoltarea afacerilor, ino -
vare și IMM”, precum și primul apel de proiecte din ca-
drul acestuia. Programul, cu un buget alocat de 45 mi-
lioane de euro, finanțează inițiative pentru creșterea
competitivității și rentabilității între prinderilor din Ro-
mânia, cu accent pe inovare în do me niul serviciilor și
proceselor tehnologice. Mai mult, programul va susține
și va încuraja coo perarea durabilă între organizații din Ro -

mânia, Nor vegia, Islanda și Liechtenstein, bazată pe dez -
volta rea afacerilor și inovare. Apelul lansat în data de
24 mai beneficiază de o alocare de 21.083.334 de euro
și se adresează companiilor private, precum și oNG-uri-
lor cu activitate economică, pentru dezvoltarea de pro-
iecte în sectoarele prioritare inovare verde în industrie,
tehnologia informației și comunicației (ICT) și dezvolta -
rea durabilă a sectorului marin și maritim (Blue Growth).

Sursa: fonduri-structurale.ro

foto: facebook.com
/itideltadunarii/

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://itideltadunarii.com
http://desteptarea.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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Mânăstirea Plătăreşti – bijuteria arhitecturală
medievală a Văii Dâmboviţei din aval de Bucureşti

Pe malul stâng al râului dâmbovița,»
la 19 km sud-est de București, se află
satul Plătărești, o străveche și vestită
așezare românească din nord-vestul
județului Călărași.

Străveche, pentru că întemeierea sa este le-
gată de trecerea dunării de către populațiile bul-
gare din Peninsula Balcanică, datorată persecuții-
lor otomanilor și care s-au așezat în poienile pădu -
rilor din Masivul forestier Podu Pitarului. Prima men -
țiune documentară se referă la această localitate
într-un hrisov din 14 mai 1580, emis de domnitorul
Mihnea Vodă Turcitul la București: „Şi iarăși să fie
sfintei mănăstiri de la Tânganu satul Plătărești tot,
cu tot hotarul și cu morile pentru că este sat vechi și
drept. Cinstitul dregător al domniei sale, jupân Ivașco,
mare vornic, a dat la schimb dumnezeieștii mănăstiri
Tânganu, satul Plătărești pe satul Greci.”.

Aici se află mănăstirea Plătă rești, până nu de-
mult de călugărițe (astăzi de călugări), ce a fost
reînființată din anul 2000, fiind în curs de restau-
rare și reorganizare.

Biserica mănăstirii, o bijuterie arhitecturală și
de artă medievală muntenească a Văii dâmboviței,
care poartă hramul „Sfântul Mare Mucenic Mercu-
rie” (25 noiembrie), a fost construită în 1646 de voie -

vodul Matei Basarab și de doamna Elina, soția sa,
după cum reiese din pisania săpată în piatră și afla -
tă deasupra ușii de intrare în pronaos. Are o vechi -
me de peste 360 de ani.

Mănăstirea Plătărești a fost zidită în amintirea
victoriei din 1639 de la ojogeni pe Prahova, pe ca -
re a repurtat-o domnitorul Matei Basarab asupra
tătarilor veniți cu Vasile Lupu, din ordinul turcilor,
împotriva țării Românești. de aici și denumirile geo -
grafice de „Valea Tătarului” și „Lacul Tătarului”,
din apropiere.

Biserica mănăstirii Plătărești reprezintă un re-
marcabil monument medieval din țara Româneas -
că, prin clara compoziție a formelor arhitectonice.
Arhitectura face parte din noul curent ce începe
odată cu venirea pe tron în țara Românească a lui
Matei Basarab.

Construcție de plan triconc, cu o singură turlă
pe naos, se compune în interior din pridvor deschis,
pronaos, naos și altar. Biserica este zidită din cără -
mizi înguste și var hidraulic și are proporții modes -
te (18 metri lungime, 4,5 metri lățime, 1,20 metri
grosimea zidului). În partea de sus, biserica are zi-
duri mari. Pictura în frescă inițială (1649) se mai păs -
trează numai în pronaos: tabloul ctitoricesc și un
ansamblu de scene din viața sfântului patron.

(continuare în pagina 9)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 8
foar te important de reținut este faptul că bise -

rica mănăstirii Plătărești este printre puținele ctitorii
ale lui Matei Basarab, care mai păstrează pictura în fres -
că originală – se mai păstrează doar la mănăstirea Ar -
nota și la biserica fostei mănăstiri de la Negoești.

Portretele din tabloul ctitoricesc poartă nume -
le și rangul în limba română. Pictura în frescă origi na -
lă din pronaos, ce prezintă scene din viața sfântului
patron, dedicată martirilor, este un omagiu adus
soldaților căzuți la datorie în aceste locuri, în lup-
tele conduse de Matei Basarab pentru păstrarea
domniei. Scenele au inscripții în limba greacă, re-
zumând subiectul respectiv. Patronul bisericii, Sfân -
tul Mare Mucenic Mercurie, este reprezentat printr-un
ostaș ținând sabia în mână, stând pe scaun, așezat
într-un tablou deasupra pisaniei. Panoul este deco -
rat cu un ornament vegetal din cele mai frumoase.

Catapeteasma, o capodoperă a artei medieva -
le din epoca lui Matei Basarab, este bogată în or-
namente și păstrează șase icoane mari fără orna-
mente de aur și argint. Remarcabilă și de o deose-
bită valoare artistică, – unicat în România – este icoa -
na de hram făcătoare de minuni a „Sântului Mare
Mucenic Mercurie”, gravată în aur, danie a voievo-
dului Matei Basarab și a soției sale din 1646.

În biserică au mai fost 12 icoane, dar acestea au
fost luate de către profesorul Nicolae Iorga și duse
la București.

Biserica mănăstirii Plătăreși a avut două clopo -
te mari din timpul lui Matei Basarab și Alexandru
Ioan Cuza, ambele fiind luate de nemți în timpul
Primului Război Mondial. În pronaosul bisericii se
află mormântul jupânului Albu Cluceru și al tatălui
său, Mitrea Pitarul.

Întregul ansamblu monahal de la Plătărești mai
păstrează, în afară de biserică, zidul de incintă (1
m grosime și 2,5-3,5 m înălțime), fostele chilii (în
cea mai mare parte modificate și intens degradate)
și beciul mare al vechii Case domnești. Acest imens
beci, cu patru bolți cu arcade, se sprijină pe un stâlp
central foarte gros (cca 3 m diametru) construit din
cărămidă (prinsă cu un mortar foarte tare). Pivnița
prezintă, la nivelul solului, ferestruici lunguiețe și
verticale, mai înguste în afară și mai largi înăuntru,
probabil realizate pentru flinte și arbalete.

Accesul spre acest remarcabil monument is-
toric și religios, amplasat într-un cadru natural de
excepție, se face pe dj 301 (Pantelimon – Cernica –
Budești) sau pe calea ferată București – oltenița
până la stația CfR Plătărești. 

Sursa: olteniteanul.ro

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


Primăria Municipiului Călărași»
pregătește un alt proiect cu finanțare
europeană ce are ca scop reducerea
emisiilor de carbon în localitate, prin
crearea unui spațiu urban multifuncțional
în zona centrală.

Extinderea și modernizarea spațiilor pietonale
constituie una dintre strategiile esențiale pentru
atingerea obiectivului de mobilitate urbană dura-
bilă. În municipiul Călărași există zona centrală ce
reprezintă areale de atracție la nivelul orașului,
ce reunește zone pietonale de recreere, agrement,
reprezentate de parcul central, fiind utilizată pre-
ponderent pentru activități de recreere. Mersul pe
jos reprezintă una dintre opțiunile fundamentale
ale mobilității, oferind o serie de avantaje: este
ieftin, fără emisii, nu utilizează combustibili, oferă
beneficii pentru sănătate, accesibil indiferent de
venituri. 

Zona centrală în care este situat amplasamen-
tul investiției concentrează cele mai importante
unități administrative, financiare, culturale și co-
merciale și prezintă o bună deservire cu spații pu-
blice prin existența unei rețele formate din gră-
dini, scuaruri și piețe conectate, parțial, prin zone
pietonale. 

Cu toate acestea, spațiul public nu este ame-
najat corespunzător, fiind în mare măsură degra-
dat. Astfel, per ansamblu, zona nu este foarte
atractivă pentru locuitori, fiind necesară reame-
najarea și revitalizarea zonei pietonale.

Sursa: ziarulimpact.ro

În perioada 24 – 25 mai, la universitatea din
Pitești a avut loc Salonul Inovației, cercetării și
creativității elevilor și studenților din Argeș, eve-
niment organizat în parteneriat cu Cj Argeș și In-
spectoratul școlar județean. La această ediție au
fost prezentate peste 400 de lucrări din domeniile:
industria automobilului și industria aviatică; indus-
tria chimică, fizică, biologie; mecanică generală –
electromecanică – mașini, utilaje, electricitate și
electronică; științe medicale și sănătate; industria

textilă și vestimentară – design vestimentar; indus-
tria agronomică și alimentară; construcții și lo-
cuințe; energie – energie verde; radio TV – teleco-
municații, fotografie; informatică: hardware și sof-
tware; artă grafică și publicitate; cultură – turism;
suveniruri – articole pentru cadouri; produse de uz
casnic ambalaj-stocaj; educație-formare; sport,
timp liber, jocuri, jucării; grădină – casă; protecția
mediului.

Sursa: ziarulargesul.ro
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Salonul Inovaţiei, cercetării
şi creativităţii elevilor şi studenţilor din Argeş
Argeş

Proiect cu finanţare REGIO
pentru modernizarea zonei centrale

a municipiului Călăraşi

Călăraşi

http://www.ziarulimpact.ro
http://ziarulargesul.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Modernizarea sistemului
de iluminat public din Târgovişte

va reduce la jumătate valoarea facturii la energie

Dâmboviţa

Consilierii locali au aprobat în ședința extra-
ordinară de săptămâna trecută, proiectul și cheltu -
ielile legate de aplicația „Eficientizarea energe-
tică a sistemului de iluminat public din Municipiul
Târgoviște”. Este vorba despre un proiect cu finan -
țare europeană, prin Axa prioritară 3 a Programului
operațional Regional. Proiectul are o valoare estima -
tă la cinci milioane de euro, iar cofinanțarea din par -
tea municipalității va fi de 2% din cheltuielile eligi -
bile. Referitor la modernizarea sistemului de ilumi -
nat public, primarul Cristian Stan a subliniat că, prin
implementarea proiectului, valoarea facturii la ener -
gia electică se va reduce cu 54%, ceea ce echivalea -
ză cu economii substanțiale la bugetul local.

Sursa: ziardambovita.ro

Proiectul transfrontalier»
„Reconstruirea și punerea în valoare
a siturilor culturale reprezentative
din Euroregiunea Ruse-Giurgiu”, din care
face parte și obiectivul de investiții
al municipiului Giurgiu – „Valorificarea
Cetății Giurgiu și integrarea sa
într-un circuit turistic”, se află în faza
de precontractare.

A fost efectuată deja vizita la fața locului de
către autoritatea finanțatoare, și anume Biroul Re-
gional de Cooperare Transfrontalieră România-Bul-
garia din Călărași, iar în câteva luni va fi semnat
contractul de finanțare.

Proiectul a fost depus și câștigat de munici -
palitățile Ruse (lider de proiect) și Giurgiu (parte-
ner) în cadrul programului INTERREG V-A România -
Bulgaria 2014 - 2020, Axa prioritară 2, și are o valoa -
re totală eligibilă de 1.426.760 de euro, din care mu -
nicipiului Ruse îi revine 928.182 de euro pentru re -

construcția Pantheonului Eroilor, iar municipiului
Giurgiu, 498.578 de euro pentru valorificarea Ce -
tății Giurgiu și integrarea sa într-un circuit turis-
tic.

obiectivul general al proiectului este creș -
terea atractivității turistice a Euroregiunii Ruse –
Giurgiu, prin îmbunătățirea utilizării durabile a pa-
trimoniului cultural.

În cazul municipiului Giurgiu, acesta va fi rea-
lizat prin amenajarea peisagistică a incintei Cetății
Giurgiu, mai exact amenajarea de alei pietonale,
amplasarea de gradene sub forma unui miniamfi-
teatru, amplasarea unei miniscene, realizarea ilu-
minatului specific monumentelor istorice, ampla-
sarea de panouri din sticlă securizată/plexiglas cu
imagini ale cetății în diferite etape sau perioade
istorice, plantarea unui covor vegetal pitic, ame-
najarea accesului în incinta cetății etc.. 

Nu se va interveni deloc asupra monumentului
istoric, toată investiția având drept scop punerea
în valoare a monumentului.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Proiectul
pentru valorificarea Cetăţii Giurgiu, în precontractare
Giurgiu

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

http://primariagiurgiu.ro
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Cea de-a XXVI-a ediţie
a Festivalului judeţean de folclor

„Zărzărică, Zărzărea”

Ialomiţa

În data de 25 mai, la Sala de»
spectacole „Europa” a Consiliului județean
Ialomița din Slobozia a aut loc faza finală a
festivalului „Zărzărică, Zărzărea”. Scopul
festivalului a fost reprezentat de stimularea,
cercetarea, păstrarea și valorificarea
tradițiilor muzicale, coregrafice și
etnografice ale folclorului ialomițean, prin
intermediul artei spectacolului.

În demersul de aflare, păstrare și consacrare
valorică a faptelor de folclor, Centrul județean pen -
tru Conservarea și Promovarea Culturii Tradi ționale
Ialomița a rămas consecvent înțelesului pe care l-
a dat folclorului, și anume că este un loc de întâlni -
re a generațiilor, într-un spațiu aflat la confluența
durerii cu bucuria unor suflete generoase, pornite
din vremuri imemoriale și poposite, când și când,
la șezători sau sărbători.

Cântecul, jocul și portul adunate pe scenele că -
minelor culturale aruncă punți peste cugete, croind
poteci pe care gândul se oprește îndelung, căzut
pradă frumosului. Pentru că frumosul respiră în fie-
care doină, baladă, horă sau sârbă, ie sau maramă,
și, altoit pe autenticitate, se întoarce fremătând
de înțelesuri pe care ochiul și inima le descifrează,
bucurându-se. Și bucuria este mare, atât de mare,
încât numai robul adevărat al frumosului artistic o
realizează pe de-a-ntregul, plecându-se în fața
măreției sale. de aceea trebuie cinstită și perpe-
tuată emanația cugetării folclorice, întorcând-o
generos către cei ce se apleacă spre folclor, în mul-
titudinea transformărilor sale.

A devenit deja o tradiție în viața cultural-ar-
tistică a județului ca, în primăvara fiecărui an, în
plină explozie vegetală, când zarzarul este în floa -
re, să aibă loc tradiționala întâlnire a artiștilor a -
matori, purtători de folclor autentic, într-o com -
petiție artistică deosebită. Într-o perioadă când
bucuriile sunt tot mai rare, dar nu lipsesc, ci trebu -
ie doar găsite, Centrul județean pentru Conserva-
rea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița se

străduiește să dăruiască iubitorilor de folclor ediții
cât mai bune ale festivalului pe care îl organizea -
ză.

ținând cont de renumele câștigat de acest fes -
tival județean de folclor, care s-a remarcat prin pre -
zența aproape a tuturor soliștilor vocali, instru -
mentiști, grupuri vocale, formații de dansuri și an-
sambluri folclorice din județ, la fiecare ediție se
constată o participare masivă, o întrecere artistică
deosebită, care să valorifice bogăția folclorului ia -
lomițean, cu originalitatea și personalitatea speci -
fică zonei, ca repertoriu, stil de interpretare, cos-
tume populare.

din aceste considerente, festivalul „Zărză-
rică, Zărzărea” își îndeplinește elocvent menirea
de a stimula și impulsiona activitatea așezămin -
telor de cultură din județ, în contextul mai larg al
renașterii și promovării valorilor tradiționale.

Sursa: traditieialomita.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://traditieialomita.ro
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un nou drum va fi finalizat, potrivit»
reprezentanților Consiliului județean
Prahova, în zona Cartier Parc – Blejoi, prin
amenajarea legăturii între dj 156 și dN1.

Acest drum de legătură, de utilitate jude țea -
nă, este realizat prin parteneriat de către Primăria
comunei Blejoi cu Cj Prahova, cu finanțare și de
la Ministerul dezvoltării Regionale, prin Programul
Național pentru dezvoltare Locală. Noua arteră ru-
tieră va asigura fluidizarea traficului dinspre Plo -
iești spre zona comercială și dN1 – Brașov.

Bogdan Toader, președintele Cj Prahova, a ți -
nut să menționeze că apreciază „contribuția foar -
te importantă a cetățenilor care au înțeles necesi -
tatea acestui proiect și au donat terenurile avute
în proprietate spre folosință publică”.

Sursa: ziarulprahova.ro

Drum de legătură între DN1 şi Blejoi,
finalizat în această vară

Prahova

Aur pentru Teleorman
la Concursul Internaţional Infomatrix 2018!

Teleorman

județul Teleorman înscrie, prin»
tinerii săi, performanță după performanță
la nivel național și internațional. 

În acest sens, nu cu mult timp în urmă, Tele-
orman a mai punctat o performanță unică: dragoș
Mihai Preda, elev al Colegiului Național „Al.D.Ghi -
ca” a obținut aurul la Concursul Internațional In-
fomatrix 2018. din cele 43 de țări participante la
competiție, România a luat aurul printr-un elev din
județul Teleorman. dragoș Preda este în general
un elev foarte bun, el obținând de-a lungul vremii
rezultate foarte bune atât în cadrul competițiilor
școlare, cât și extrașcolare.

Performanțele tinerilor informaticieni din Te-
leorman nu s-au oprit aici. Acum, Andreea des culțu
este câștigătoarea medaliei de bronz la olimpiada
Națională de Tehnologie a Informației. Cei doi ti-
neri sunt pregătiți și sprijiniți de profesorul dana
Tătaru, care a reușit să puncteze numeroase per -
formanțe de-a lungul vremii împreună cu tinerii pe

care i-a pregătit și să demonstreze că munca sus -
ținută de talent este, până la urmă, cheia adevă-
ratelor performanțe.

Sursa: liberinteleorman.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulprahova.ro
http://liberinteleorman.ro
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Newsletter-ul „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.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
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 ARGEŞ
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 -
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Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 29 mai 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

