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Infrastructura rutieră și educațională 
din județul Giurgiu, finanțată prin Regio

Miercuri, 24 iulie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, Marian Mina, președintele Consiliului Județean Giurgiu și Constantin Stoica, 

primarul comunei Colibași, au semnat noi contracte de finanțare privind îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și educaționale din județul Giurgiu. 

Prin aplicația „Modernizare Drumul Județean DJ 
503: Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – 
Toporu – limită județ Teleorman”, Consiliul Județean 
Giurgiu a accesat finanțare nerambursabilă prin Regio 
(Programul Operațional Regional 20142020), în cadrul 
Axei prioritare 6 – „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 
de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1  
„Stimularea mobilității regionale prin conectarea no‐
durilor secundare și terțiare la infrastructura TEN‐T, 
inclusiv a nodurilor multimodale”, apel dedicat spriji
nirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1  Inter
conectarea regiunii Dunării a SUERD  Legături rutiere, 

feroviare și aeriene. În acest context, administrația ju 
dețului Giurgiu își propune să crească gradul de acce
sibilitate a zonelor rurale și urbane la rețeaua TENT. 
Astfel, vor fi finanțate lucrări de modernizarea a DJ 503 
pe traseul Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chi 
riacu – Toporu – limită județ Teleorman, vor fi constru i 
te stații pentru pasageri, precum și alveole pentru mij
loacele de transport în comun. Prin modernizarea aces tui 
drum se asigură o dezvoltare economică a zonei, de
oarece DJ 503 face legătura între localități cu un mare 
potențial agroturistic și comercial. 

(continuare în pagina 3) 
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(continuare din pagina 2) 
Investițiile aferente modernizării DJ 503 au o va

loare totală de 67.646.383,67 lei, din care peste 57 de 
milioane de lei sunt alocate de Fondul European pen
tru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 8,8 mi
lioane de lei au ca proveniență bugetul de stat, cofi 
nanțarea beneficiarului având o valoare de peste 1,3 
milioane de lei. Implementarea proiectului se realizea 
ză pe o perioadă de 114 luni, începând cu 1 iulie 2014. 

Prin „Reabilitare, modernizare și extindere Școala 
cu Clasele I‐VIII, comuna Colibași, județul Giurgiu” Pri
măria Comunei Colibași primește finanțare Regio în 
cadrul Axei prioritare 10  „Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1  „Investițiile 
în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea 
gradului de participare la nivelul educației timpurii și 
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel 
dedicat învățământului obligatoriu, Operațiunea B. 

Pentru a asigura o educație atractivă și de calitate, 
în vederea reducerii abandonului școlar în rândul elevi 
lor din comuna Colibași, autoritățile locale vor iniția lu 
crări de reabilitare, modernizare și extindere a infrastruc 
turii educaționale, îmbunătățind calitatea acesteia. Pe 
această cale va crește gradul de participare a elevilor la 
nivelul învățământului obligatoriu. Astfel, o educație des 
fășurată la standarde înalte va contribui la dezvoltarea lo 
cală și la îmbunătățirea nivelului de trai al comunității. 

Proiectul ce va fi implementat în perioada 1 fe
bruarie 2015 – 31 iulie 2022 are o valoare totală de 
6.085.557,27 lei. Din aceștia, peste cinci milioane de 
lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR, apro
ximativ 790 de mii de lei este contribuția de la bugetul 
de stat, în timp ce peste 120 de mii de lei constituie 
cofinanțarea beneficiarului. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.171 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste 7,9 miliarde de lei. La nivelul 
județului Giurgiu, au fost depuse de solicitanții de fon
duri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de 
aproximativ 800 de milioane de lei. Dintre acestea, prin 
cele 4 proiecte înregistrate la nivelul Axei prioritare 6, 

inclusiv cele destinate SUERD, sunt solicitate fonduri 
în valoare de peste 224 de milioane de lei, iar prin 
cele 10 aplicații aferente Axei prioritare 10 se solicită 
fonduri de peste 66 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Răcari – grădiniță construită și dotată 
prin fonduri Regio

Liviu Gabriel Mușat, directorul 
Agenției pentru Dezvoltare Regio
nală Sud Muntenia, și MariusFlorin 
Caravețeanu, primarul orașului Ră
cari, au semnat în data de 24 iulie 
contractul de finanțare pentru pro
iectul „Construire și dotare grădiniță 
Răcari, județul Dâmbovița”, finanțat 
din Programul Operațional Regional 
2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 
10  „Îm bunătățirea infrastructurii 
educaționale”, Prioritatea de inves 
tiții 10.1  „Investițiile în educație și 
formare, inclusiv în formare profesio ‐
nală, pentru dobândirea de compe ten țe și învățare pe 
tot parcursul vie ții prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și for mare”, Obiectiv specific 10.1  „Creșterea 
gradului de participare la nivelul educației timpurii și 
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel 
dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, 
Operațiunea A. 

Inițiativa Primăriei Orașului Răcari, beneficiarul fi 
nanțării nerambursabile, are ca obiectiv general îmbu 
nătățirea calității infrastructurii de educație prin con
struirea și dotarea unei grădinițe noi, asigurând astfel 
un proces educațional desfășurat la standarde euro
pene, precum și participarea populației preșcolare la 
procesul educațional. Pentru atingerea acestui obiectiv 
vor fi finalizate lucrările de construcție și de amenajare 
a unui edificiu în care își va desfășura activitatea gră 
dinița, precum și de realizare a căilor de acces, a insta 
lațiilor termice, electrice și sanitare. 

Proiectul are o durată de implementare de 50 de 
luni, 1 mai 2018 – 30 iunie 2022, și derulează investiții 
ce au o valoare totală de 2.255.718,88 lei. Din aceștia, 

peste 1,6 milioane de lei provin din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională, peste 240 de mii de lei 
au ca proveniență bugetul de stat, în timp ce cofi nan 
țarea beneficiarului este de aproape 38 de mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost de
puse 1.171 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa
bile de peste 7,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 216 
aplicații, cu o valoare solicitată de peste 1,5 miliarde 
de lei, au fost depuse de solicitanții din județul Dâm 
bovița. La nivelul Axei 10 sunt depuse spre finanțare 
38 de proiecte prin care sunt solicitate fonduri cu o 
valoare de peste 350 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor POR în data de 30 iulie 2019
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Aurelian DABU 
• 16 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 28 iulie, colegul nostru Aurelian DABU, 

șef Birou Control financiar, împlinește 16 ani de activi
tate neîntreruptă în cadrul ADR Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, îl felicităm șii mulțumim pentru 
colegialitate și pentru profesionalismul dovedit dea 
lungul celor 16 ani de activitate neîntreruptă în cadrul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

La Mulți Ani cu succese!

Sediul ADR Sud Muntenia
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Acord pentru Programul de Dezvoltare Locală în România, 
finanțat din granturi EEA și norvegiene

În această lună a fost semnat 
Acordul pentru dezvoltarea locală în 
România, scopul acestuia fiind întă
rirea coeziunii sociale și economice 
din țara noastră. Organismele implica 
te în acest acord sunt: Fondul Ro mân 
pentru Dezvoltare Socială (RSDF), 
operator de program, Asociația Nor
vegiană a Autorităților Locale și Re
gionale (KS), partenerul donator al 
programului, Consiliul Europei (CoE), 
partener internațional al orga niza ției. 
Programul beneficiază de fonduri în valoare de 70 de 
milioane de euro, având ca proveniență EEA Grants – 
25 de milioane de euro, respectiv Norway Grants – 45 
de milioane de euro. 

Programul este implementat prin patru proiecte 
predefinite privind: integrarea prin sport, incluziunea 
copiilor și a tinerilor aflați în situații de risc, îmbunătă 
țirea administrației publice locale și consolidarea capa 
ci tăților guvernării publice. Propunerile de proiecte vor 
avea în vedere dezvoltarea locală, reducerea sărăciei, 
incluziunea romilor, copiii și tinerii aflați în situați de risc, 
drepturile omului. De asemenea, două scheme de gran 
turi mici vor sprijini integrarea romilor și dezvoltarea locală. 

Programul are în vedere un grup țintă ce include: 
persoanele aparținând grupurilor vulnerabile și comu 
nităților aflate în situații defavorizate, populațiile de 
etnie romă expuse riscului sărăciei și excluziunii so
ciale, copiii și tinerii aflați în situații de risc (inclusiv co 
pii cu dizabilități, nevoi educaționale speciale, deținuți 
etc.) profesioniști, alți membri ai comunității, ai so cie 
tății civile și ai personalului administrației publice, con
silieri județeni și locali. 

În ceea ce privește incluziunea și abilitarea romi
lor, programul vizează îmbunătățirea standardelor de 
viață și a oportunităților educaționale pentru comuni 
tățile de romi prin măsuri de abilitare și prin furnizarea 
de servicii educaționale, de ocupare a forței de muncă, 
de asistență medicală și de locuințe. Se va concentra, 
de asemenea, asupra furnizării de abordări integrate 
și sectoriale și a promovării participării comunității. 

Programul contribuie la o educație incluzivă pen
tru copiii și tinerii aflați în situații de risc prin reducerea 
abandonului școlar timpuriu. Astfel, activitățile vor ofe 
ri servicii de asistență pentru 7.000 de copii, vor instrui 
1.400 de cadre didactice și vor ajunge la 2.400 de pă 

rinți și tineri și vor consolida capacitatea lucrătorilor 
sociali în cel puțin 20 de centre de tineret. 

Pentru a construi capacitatea locală și pentru a in 
ternaliza principiile bunei guvernări la nivelul auto ri 
tă ților și instituțiilor publice, programul va oferi, de 
ase menea, activități de instruire, mentoring și instruire 
a 3.500 de angajați ai administrației publice și politi
cieni, care vor acoperi 1.100 de municipalități. 

Programul contribuie la dezvoltarea cunoștințelor 
administrației centrale și locale privind punerea în apli
care a principiilor bunei guvernări și a recomandărilor 
Curții Europene a Drepturilor Omului pentru România, 
inclusiv recomandări referitoare la drepturile copiilor, 
drepturile deținuților, drepturile minorităților, dreptu
rile persoanelor cu handicap și drepturile femeii. Pro
gramul va stabili, de asemenea, mecanisme de prote jare 
a drepturilor persoanelor aparținând minorităților și 
măsuri de combatere a discriminării la nivel național. 

Finanțarea va fi pusă la dispoziție prin interme
diul unor apeluri deschise pentru propuneri. Apelurile 
vor fi lansate anual, până în 2020. 

Termenele orientative pentru apelurile viitoare sunt: 
pentru incluziunea romilor „Îmbunătățirea inclu‐•

ziunii și abilitarea romilor” – trimestrul al IVlea al anu
lui 2019; 

apel de dezvoltare locală „Utilizarea sporită a ser‐•
viciilor sociale de către grupurile defavorizate” – tri
mestrul al IVlea al anului 2019; 

schema de granturi mici  apel de intervenție prio•
ritară „Îmbunătățirea incluziunii și abilitarea romilor”  
martie 2020; 

apel pentru drepturile omului „Implementarea •
sporită a recomandărilor Curții Europene a Drepturilor 
Omului (CEDO) emisă după 2015”  aprilie 2020. 

Sursa: fonduri‐structurale.ro

http://fonduri-structurale.ro
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Programul Interreg Va România – Bulgaria: 
40 de proiecte finalizate până în anul 2018

În conformitate cu Raportul 
anual de implementare a Programu
lui Interreg Va România – Bulgaria 
afe rent anului 2018, aprobat în iunie 
2019, în zonele eligibile, programul 
a înregistrat rezultate notabile. Ast
fel, din cele 156 de proiecte, în va
loare de 228,28 milioane de euro, 
40 au fost deja finalizate, acoperind 
cinci domenii majore: transport (12,27 
milioane de euro), mediu înconjură
tor și cultură (59,88 milioane de 
euro), managementul riscului (42,23 
milioane de euro), mobilitatea forței 
de muncă (17,34 milioane de euro) 
și capacitate administrativă (12,27 
milioane de euro). 

Proiectele implementate au ge
nerat următoarele rezultate în următoarele sfere de 
interes: 

1. Promovarea potențialului turistic 

32 de produse/ servicii care promovează atracții •
le naturale și culturale în zonă; 

șase aplicații mobile pentru a facilita accesul tu•
turor să descopere frumusețea zonei sunt disponibile 
în GooglePlay și AppStore („Danuble Old Righ History”  
locuri istorice din regiunea de frontieră România – Bul
garia, „Ecoturism”  promovând patrimoniul natural 
protejat din zona de frontieră, „Impact‐tour” ‐ cuprin
zând informații despre serviciile turistice, „Nature in 
hand”  prezentând locuri și destinații turistice și na
turale din regiunea Montana, Vidin, Vratza, Plevana, 
Dolj, Olt și Mehedinți prin intermediul GPSului; „Da‐
nuble Limes”  furnizând informații despre moștenirea 
românilor din zona de frontieră. 

2. Protejarea naturii 

11 zone protejate NATURA 2.000 pentru care sau •
dezvoltat instrumente de management contribuind la 
îmbunătățirea conservării statutului a 27.058 de habitate. 

3. Securitate 

campanii de educare pentru prevenirea riscului și •
realizarea managementului riscului au fost dezvoltate; 

creșterea capabilităților și a interoperabilității •
pentru intervenția comună ROBG transfrontalieră, în 

primul rând cu răspunsuri la urgențele explozive cu 
randament chimicbiologicradiologicnuclear de în
altă performanță; 

a fost creată o forță comună de intervenție rapidă •
pentru urgențele CBRN de pe Dunăre, în cadrul struc
turilor autorităților de urgență din zona transfronta
lieră. 

4. Problematici de muncă 

evenimente și traininguri în legătură cu mobilita•
tea forței de muncă și îmbunătățirea accesului persoa
nelor dezavantajate pe piața forței de muncă. 

5. Instituții publice 

schimburile de bune practici și coordonarea insti •
tuțiilor publice sunt promovate de proiectele Interreg 
ROBG. Astfel, integrarea minorităților și a grupurilor 
dezavantajate este promovată încă din timpul școlii, 
prin încurajarea și sprijinirea acestora săși continue 
educația. De asemenea, studenții sunt educați în do
meniul antreprenorialului, cu ajutorul profesorilor for 
mați în domeniu și a unei curricule actualizate. 

6. Conectivitate 

7,06 km de drum modernizat leagă acum oame•
nii din Leviski de vecinii lor, deoarece au fost lansate 
proceduri de achiziții publice pentru modernizarea a 
aproape 123 km. 

Sursa: fonduri‐structurale.ro

http://fonduri-structurale.ro
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Istorie, legendă și credință: 
Mănăstirea Plăviceni din județul Teleorman

Străbătând regiunea Sud Muntenia, o 
regiune a contrastelor de relief carei 

conferă un farmec aparte, avem ocazia 
de a realiza un popas interesant atât prin 
unicitate, cât și prin modul în care 
legenda învăluie filonul religios 
potențândul, la Mănăstirea Plăviceni din 
comuna Plopii Slăvitești.  

Cunoscut și sub denumirea Mănăstirea Alunișul, 
lăcașul de cult din comuna Plopii Slăvitești, județul 
Teleorman, destinat călugărilor, poartă hramul Sfinților 
Ar hangheli Mihail și Gavril, fiind totodată un important 
mo nument arhitectonic specific epocii lui Matei Ba
sarab.  

Aura legendară a locului se datorează, soției lui Mi 
hai Viteazul, doamnei Stanca. Astfel, conform legen 
dei, aceasta, aflată în calea năvălitorilor turci, sa as
cuns întrun alun din pădurea Plăvniceni. Scăpând cu 
viață din această situație, consoarta domnitorului își 
înde plinește promisiunea făcută în aceste împrejurări, 
a nume de a ridica în chiar acel loc o biserică ce ar fi pri 
mit numele Arhanghelului Mihail. De asemenea, din 
lemnul alunului în care sa ascuns doamna Stanca, ar fi 
fost realizată masa din altarul bisericii. Legenda atinge 
punctul culminant cu aducerea, în mare taină, a tru
pului decapitat al marelui voievod român, pentru a fi 
înmormântat în curtea acestui lăcaș de cult. Dar ceea 
ce dă forță acestei legende, este un eveniment petre
cut în zilele noastre. În anul 2010, în curtea bisericii a 
fost descoperit întâmplător un schelete fără cap, cla
vicule și coaste. Cum istoricii susțin că asasinii lui Mihai 
Viteazul au luat părți din corpul acestuia drept trofee, 
indiciul legat de lipsa unor oase face plauzibilă teoria 
conform căreia trupul iar aparține domnitorului. Cri 
minaliștii chemați să cerceteze descoperirea au confir 
mat că este vorba despre oseminte umane vechi de 
sute de ani, dar în lipsa altor probe sau analize de spe
cialitate autenticitatea osemintelor nu poate fi de
monstrată. 

Depășind momentul „ab initio”, legendar, ca orice 
început, istoria locului ne spune că mănăstirea este 
ctitorită, pe același loc în care doamna Stanca a ridicat 
biserica închinată Arhanghelului Mihail, de către mare 
le vornic Dragomir de Plăvniceni, între anii 16461649, 
în timpul domniei lui Matei Basarab. Frumoasa pisanie, 
care se păstrează intactă și astăzi, certifică faptul că lu 
crările au fost terminate pe data de 2 mai, 1648, pe 

moșiile și cu cheltuiala vornicului Dragomir Dobromi
rescu, fiul vestitului Dobromir, mare ban al Craiovei, și 
a soției sale Elena, fiica lui Radu, clucerul din Brânco
veni, înrudit cu voievodul Matei Basarab. Săpăturile 
arheologice au evidențiat faptul că această ctitorie a 
fost înălțată peste o altă fundație de biserică, din se
colul al XVIlea. De asemenea, întrunul din mormintele 
necropolei a fost găsită o monedă de argint emisă de 
Maximilian al IIlea, împăratul romanogerman, în 1573. 
În anul 1652, la moartea ctitorului, în lipsa urmașilor, 
mănăstirea este înzestrată cu bunurile acestuia. Lăcașul 
de cult este menționat în numeroase acte datând din 
secolele al XVIIlea, al XVIIIlea, precum și în cartografii 
le secolului al XIXlea, aici fiind consemnat ca egumen Ere 
mia Cacavelea, unul dintre mentorii lui Dimitrie Cantemir. 

În perioada 19952000, au existat o serie de cam
panii de săpături arheologice cu scopul de a oferi date 
privind planimetria construcțiilor dispărute și a elemen 
telor de arhitectură de detaliu și ansamblu, semnifica 
tive pentru evidențierea etapei de construire a mo
numentului. Cu ocazia acestor campanii au fost rea lizate 
lucrări de reabilitare și consolidare a ansamblului la ca 
re, în prezent se desfășoară lucrări de reconstrucție.  

Așadar, adepții turismului ecumenic, pasionații de 
legende istorice și nu numai sunt invitați să exploreze 
valențele acestui lăcaș de cult care acreditează per
spectiva legendei printro serie de documente istorice 
contemporane contextului în care sa produs tragicul 
sfârșit al marelui voievod, „întâiul întregitor și martir al 
neamului românesc”. 

Surse: biserici.org

http://biserici.org


Vineri, 27 iulie, comuna Gră 
diștea din județul Călărași a găzduit 
cea dea cincea ediție a Festivalu 
lui Bicicletelor. În cadrul eve ni 
men tului au mai avut loc o serie de 
acțiuni destinate dezvoltării dura
bile a zonei de turism alternativ ca 
urmare a creării pistei de bicicliști. 
Astfel, cei prezenți sau putut de
lecta vizitând târgul de promovare 
a produselor tradiționale culinare 
sau de artizanat, participând la spec 
tacolul artistic, precum și la nume 
roasele concursuri (de ciclism, de 
fotografie și desene) sau expoziții 
organizate. 

Pista pentru cicliști, rezultat al 
proiectului „Piste pentru cicliști – 
cale de valorificare a tradițiilor și 
potențialului economico‐social al 
comunei Grădiștea, județul Călărași” 
se desfășoară pe partea stângă a 

Drumului Național 31 Călărași – 
Oltenița, pe o lungime de peste 
5.600 de metri, între lacul Gălățui, 
comuna Rasa, și satul Grădiștea. 

Administrația din comuna 
Grădiștea a implementat proiec
tele „Piste pentru cicliști – cale de 
valorificare a tradițiilor și poten ‐
ția lului economico‐social al comu‐
nei Grădiștea, județul Călărași” și 
„Conservarea specificului local prin 
organizarea de târguri tradițio ‐
nale și evenimente culturale, uti‐
lizarea mijloacelor de prezentare 
on‐line a patrimoniului natural și 
cultural al comunei Grădiștea” pen 
tru revitalizarea spirituală și cul
turală a comunei, pentru dezvol
tarea spiritului civic al locuitorilor, 
promovând tradițiile culturale lo
cale. 

Sursa: adevarul.ro

www.adrmuntenia.ro 10 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #427 
23 • 29 iulie 2019

INFO 
JUDEțE

Dotarea noului spital din Mioveni 
continuă!

Lucrările de dotare cu echipamente medicale și 
mobilier a noului spital din Mioveni sunt în plină 
desfășurare, în prezent fiind în primplan secțiile de 
maternitate și neonatologie, precum și sala de operații 
aferentă celor două secții. 

Unitatea medicală va avea șase etaje în care vor 
fi repartizate următoarele secții: maternitate și ne
onatologie, ginecologie și pediatrie, neurologie, me
dicină internă, chirurgie, cardiologie, blocul operator, 
precum și spații auxiliare și birouri.  

Noul spital este proiectat să deservească o co
munitate de aproximativ de 70 de mii de oameni, va
loarea investițiilor alocate din bugetul național și local 
ridicânduse la aproximativ 68 de mii de euro. 

Sursa: epitesti.ro

ARGEȘ

Festivalul 
Bicicletelor, 
la Grădiștea, 

județul Călărași! 

CĂLĂRAȘI

Administrația municipiului Târ 
goviște a dat startul lucrărilor de 
modernizare a celei mai importan 
te piețe publice din municipiul Târ 
goviște. 

Astfel, Piața Tricolorului va fi 
transformată prin investiții ce pre
supun realizarea unui paviment de 
granit, montarea unui nou mobilier 
urban, precum și amplasarea mai 
multor fântâni arteziene. Se are în 
vedere, de asemenea, moderniza
rea iluminatului public, inclusiv re
facerea traseelor instalațiilor edili
tare electrice și amenajarea spații lor 
verzi prin care se va îmbunătăți ca
litatea spațiului civic. Proiectul are 
o durată de implementare de nouă 
luni, iar la sfârșitul acesteia, platoul 
central al orașului urmând a deveni 
un spațiu urban primitor și relaxant. 

Sursa: ziardambovita.ro

 
Târgoviște: 

Piața Tricolorului 
intră în reabilitare!

DÂMBOVIțA
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Start pentru eficientizarea termică!
După organizarea licitației publice care șia des

emnat câștigătorii, administrația municipiului Giurgiu 
a dat ordinul de începere a lucrărilor privind eficienti
zarea energetică a unor clădiri publice reprezentând 
infrastructură școlară, clădiri ce au fost avute în vedere 
printro serie de trei proiecte care au accesat finanțare 
europeană. Astfel, până în luna februarie, Școala Gim
nazială Nr.5, Grădinița „Căsuța fermecată” și Grădinița 
„Dumbrava minunată” – corpul C2 sunt unitățile șco 
lare din municipiul Giurgiu a căror infrastructură va fi 
reabilitată din punct de vedere termic. Investițiile ce 
se vor realiza prin aceste proiecte se ridică la o valoare 
de peste 4,7 milioane de lei, asigurate prin Regio (Pro
gramul Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 
3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon”).  

De asemenea, potrivit autorităților locale, în scurt 
timp vor demara și lucrările de eficientizare energetică 
a Liceului Teoretic „Tudor Vianu”. 

Sursa: primariagiurgiu.ro

Evoluția proiectelor 
privind infrastructura de irigații

Direcția Agricolă Ialomița a găzduit în această lună 
întâlnirea dintre reprezentanții organizațiilor utilizatorilor 
de apă pentru irigații (OUAI) și ai instituțiilor implicate în 
derularea proiectelor privind infrastructura de irigații: Mi
nisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Națională 
de Îmbunătățiri Funciare, Agenția pen tru Finanțarea In 
vestiților Rurale, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi
liară și Prefectură. Întâlnirea a avut în vedere o serie de 
dis cuții privind stadiul proiectelor din zona infrastructurii 
secundare de irigații, aferente submăsurii 4.3  „Investiții 
pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infras‐
tructurii agricole și silvice”, din cadrul Programului Național 
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), proiecte 
implementate în județele Ialomița și Călărași. 

Întâlnirea fost precedată de o primă verificare în teren 
a proiectelor, fiind avute în vedere mai multe stații de pune 
re sub presiune din Ialomița și Călărași. Potrivit Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, situația proiectelor la nivel 
național este următoarea: 31 de proiecte au fost finalizate, 
41 din cele 192 de aplicații selectate până în prezent, au lu 
crări în derulare, aflate în diverse etape, iar restul au docu 
mentația în curs de aprobare, achizițiile fiind în diferite stadii. 

Sursa: obiectiv.net

IALOMIțA

GIURGIU

http://obiectiv.net
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Administrația comunei praho
vene Tomșani a accesat finanțare eu
ropeană pentru a implementa o se
rie de servicii sociale destinate co piilor 
din localitate. Astfel, a fost semnat con 
tractul „Achiziția de bunuri și echipa ‐
mente pentru investiții în infrastruc‐
tura socială, în comuna Tomșani, ju dețul 
Prahova”, finanțat prin Grupul de Ac 
țiune Locală „Valea Budureasca”, în ca 
drul măsurii M2/6B – „Investiții în infra ‐
structura socială și integrarea romilor”. 

Proiectul se ridică la o valoare 
totală eligibilă de peste 28 de mii de 
euro și are ca obiectiv achiziționarea 
de bunuri și echipamente noi pentru 
a preveni abandonul și instituționa 
lizarea copiilor, prin asigurarea pe 
timpul zilei, în mod gratuit, a unor 
activități de recreere, socializare și 
consiliere a familiilor aflate în dificultate. 

Grupul de Acțiune Locală „Valea Budureasca” 
este format din următoarele unități administrativte
ritoriale din județul Prahova – parteneri publici 20,69%: 
comuna Călugăreni, comuna Vadu Săpat, comuna Fân

tânele, comuna Tomșani, comuna Colceag, comuna 
Fulga și alți 23 de membri care reprezintă mediul pri
vat, societatea civilă având o pondere de 79,31℅ în 
componența GAL. 

Sursa: ziarulprahova.ro

Tomșani – finanțare 
pentru un proiect social destinat copiilor

PRAHOVA

În data de 9 august, la Mănăstirea Plăviceni va 
avea loc evenimentul comemorativ „418 ani de la tă‐
ierea capului Sfântului Mihai Voivod Viteazul pe câmpul 
de la Turda”. Festivitatea celei dea opta comemorări 
va începe la ora 9:00 și se desfășoară în contextul în 
care în anul 2010, în curtea Mănăstirii Plăviceni din 
județul Teleorman au fost descoperite oseminte 
umane din care lipseau capul, clavicula, brațele și coas
tele, despre care se presupune că ar aparține voievo
dului Mihai Viteazul. Supoziția este întărită de faptul că 
echipa Institutului de Medicină Legală care a inves 
tigat cazul, a constatat că vechimea osemintelor cores 
punde perioadei în care a trăit marele voievod. În sus 
ținerea acestei ipoteze, reprezentanții mănăstirii aduc 
o serie de surse directe sau indirecte, aparținând is
toricilor contemporani cu Mihai Viteazul care au con
semnat împrejurările morții voievodului român.  

Sursa: buletindecarei.ro

Comemorare istorică la Plăviceni!TELEORMAN

http://buletindecarei.ro
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stirigiurgiu.ro 
30 iulie 2019

Observator de Călărași 
25 iulie 2019

giurgiunet.ro 
25 iulie 2019

Radio Voces Campi 
24 iulie 2019
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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. 
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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, 
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun. 
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax 
0244/595.594, Email prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, 
mun. Alexandria, jud. Teleorman, 
Tel. 0247/311.201, int. 358; Fax 0247/312.494, 
Email teleorman@adrmuntenia.ro 

Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001, Tel./fax 0342100.160, 
Email oi.poscce@adrmuntenia.ro
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