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Grădina de Vară din Amara,
reabilitată cu fonduri nerambursabile Regio
Sâmbătă, 13 august a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, a participat alături de Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița și Alin Sorin Sandu, primarul orașului Amara, la evenimentul de inaugurare a
proiectului „Reabilitare și modernizare Grădina de Vară,
Amara, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 – „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de Investiții 7.1 – „Sprijinirea unei
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de
dezvoltarea turismului în cadrul stațiunii Amara, prin îmbunătățirea infrastructurii specifice activităților de agrement și de relaxare existente la nivelul stațiunii.
Proiectul de reabilitare și modernizare a Grădinii de Vară a presupus construcția unui ansamblu modern, o creștere a numărului de locuri, modernizarea construcțiilor anexe, refacerea aleilor și a suprafețelor verzi, amenajarea unui
sistem retractabil de acoperire pentru zona gradenelor.
Durata de implementare a proiectului a fost de 102
luni, în perioada 20 martie 2014 – 31 august 2022, iar bugetul investiției are o valoare totală de 13.687.521,88 lei,
din care aproape 11.6 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, aproximativ 1.8 milioane
de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul
Național, iar 272 de mii de lei este contribuția din partea
Primăriei Orașului Amara, în calitate de beneficiar.
Până la această dată, în cadrul priorității de investiții
7.1, unde au putut fi depuse proiecte pentru dezvoltarea
durabilă a turismului s-au transmis 12 aplicații în valoare totală de 171,61 milioane de lei, ce au solicitat 165,21
milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 6 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare
totală de 102,93 de milioane de lei și au solicitat fonduri
publice în valoare de 97,9 milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

fost transmise până acum 2.173 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,59 miliarde de lei, solicitând
fonduri publice de peste 14,45 miliarde de lei. Pentru
952 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în
valoare totală de 9,49 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape 7,9 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică
a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și
cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape
1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.
Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis
138 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 1,64 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 1,25 miliarde de lei. Pentru 68 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală
de 747,11 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice
în valoare aproximativ 673 milioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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A fost aprobată Metodologia privind ajustarea prețurilor
și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor
finanțate din fonduri externe nerambursabile!

permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită
de tabele de calcul.
Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022, alături de tabelele
de calcul, pot fi descărcate de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, titlul „Legislație 2022”, link: https://2014-2020.
adrmuntenia.ro/download_file/article/1786/ordin-anexe1586-din-2022.rar.

M

iercuri, 10 august a.c., Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației a publicat Ordinul nr.
1586/10.08.2022 prin care s-a aprobat
Metodologia privind ajustarea prețurilor și a
valorii devizelor generale în cadrul proiectelor
finanțate din fonduri externe.

Astfel, beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Regional 2014–
2020 pot actualiza contractele de achiziție publică prin
ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul
Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022.
Documentul a fost aprobat pentru a pune în aplicare
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2022 privind
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, iar pentru a
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.

3

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

Info Regional Sud Muntenia #571
3 • 23 august 2022

REGIO
2014-2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 24 august 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Anunț de presă privind finalizarea proiectului
„Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea
de proiecte finanțate din perioada de programare
2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”
Proiectul este finanțat din Programul Operațional
Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa Prioritară 1:
Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1:
Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate
din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature, Acțiunea: 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC,
inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.
1. Număr de referință: cod SMIS 141141
2. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia.
3. Obiectivul proiectului este sprijinirea privind pregătirea de proiecte mature pentru perioada de progra-

mare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia.
4. Obiectivele specifice ale proiectului este asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații
tehnico-economice la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 20212027 în domeniul specializării inteligente.
5. Rezultate obținute: 1 documentație tehnico-economică elaborată la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 20212027 în domeniul specializării inteligente.
6. Valoarea totală a contractului de finanțare este
de 1.178.454,69 lei, din care 1.022.844,69 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de
Dezvoltare Regională.
7. Durata de implementare este de 28 luni (1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2022).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.
www.adrmuntenia.ro
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Concurs, în data de 29 august 2022,
pentru ocuparea a două posturi
de expert în cadrul Biroului
Verificare Plăți POR,
Serviciul Verificare Proiecte POR,
la sediul central
din municipiul Călărași

Concurs, în data de 29 august
2022, pentru ocuparea unui post
de expert în cadrul
Serviciului Evaluare, Selecție
și Contractare POR,
la sediul central
din municipiul Călărași

A

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 29
august 2022, concurs pentru ocuparea a două
posturi de expert în cadrul Biroului Verificare
Plăți POR, Serviciul Verificare Proiecte POR,
la sediul central din municipiul Călărași.
Contractele individuale de muncă vor fi pe
durată determinată de 12 luni din momentul
angajării.

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 29
august 2022, concurs pentru ocuparea unui
post de expert în cadrul Serviciului Evaluare,
Selecție și Contractare POR, la sediul central
din municipiul Călărași. Contractul individual
de muncă va fi pe durată determinată de 12
luni din momentul angajării.
1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în următoarele ramuri de știință (conform nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de
studii universitare): inginerie civilă; inginerie electrică,
electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor;
inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și
management;
99Capacitatea de a lucra în echipă;
99Capacitatea de a gestiona un volum variabil de
muncă și de a respecta termenele stabilite;
99Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor;
99Disponibilitate pentru deplasări în regiune.
2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa
de e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro sau se depun la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data
de 26.08.2022, ora 12.00.
3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și interviu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de
29.08.2022, începând cu ora 10:00, la sediul central al
ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași.
4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Direcția Organism Intermediar POR; e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, email resurseumane@adrmuntenia.ro, tel. 0242-331.769.
5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe website-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1300/concurs-SESC-POR-august-2022.rar.

1. Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una dintre următoarele ramuri de știință (conform
nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare): științe economice sau inginerie civilă;
99Capacitatea de a lucra în echipă;
99Capacitatea de a gestiona un volum variabil de
muncă și de a respecta termenele stabilite;
99Abilități de analiză, gestionare și prelucrare a informațiilor;
99Disponibilitate pentru deplasări în regiune.
2. Dosarele de înscriere se transmit online la adresa
de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro sau se depun la sediul central al ADR Sud Muntenia până la data
de 26.08.2022, ora 12:00.
3. Concursul constă în 2 probe (probă scrisă și interviu). Prima probă - proba scrisă - se susține în data de
29.08.2022 începând cu ora 10:00, la sediul central al
ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași.
4. Persoane de contact: Vișan Mariana, director Direcția Organism Intermediar POR, e-mail da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, șef Birou Resurse Umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, tel: 0242331.769.
5. Anunțul, bibliografia și celelalte documente necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe website-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1301/concurs-SVP-POR-august-2022.rar.
www.adrmuntenia.ro
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Anca Roxana PREDA
• 10 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia

Sergiu MANOLE
• 19 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia

În data de 6 august, colega noastră Anca Roxana PREDA, economist Serviciul financiar-contabil, a
împlinit 10 ani de activitate!
Cu această ocazie, o felicităm și îi mulțumim
pentru eficiența și pentru întreaga activitate desfășurată neîntrerupt în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

În data de 18 august, colegul nostru Sergiu MANOLE, expert Serviciul monitorizare proiecte POR,
a împlinit 19 ani de activitate!
Cu această ocazie, îi transmitem sincerele noastre felicitări și îi mulțumim pentru profesionalismul
și pentru competența dovedite în cei 19 ani de activitate!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Sediul central al ADR Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro
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DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
active pentru luna august 2022
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
pentru luna august 2022!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul
potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții.
Astfel, în acest document sunt prezentate oportunitățile de
finanțare din programele operaționale și schemele de grant,
ce se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 –
2020, INTERREG V-A și URBACT III. Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Publicații > Catalogul surselor de finanțare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.
php/download_file/document/1299/csf-august-2022.pdf.

Executivul a aprobat noi ajutoare
pentru producătorii agricoli
din sectorul vegetal

De la 1 septembrie, firmele românești
din industria prelucrătoare pot obține
granturi de 300 de milioane de euro

În Ședința Guvernului din 18 august 2022 a fost adoptată Hotărârea privind acordarea unor ajutoare excepționale destinate producătorilor agricoli pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse
materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafețele înființate cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau
cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin. Schema de ajutor derulată de Ministerul Agriculturii prin APIA contribuie la asigurarea securității alimentare și este destinată unui număr de 174.500
beneficiari care administrează 144.170 hectare de teren agricol.
Bugetul alocat pentru sprijinul producătorilor agricoli din sectorul vegetal este de 126.150.673 lei, fonduri de la bugetul național
(63.075.336 lei) și fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană: (63.075.336 lei). Cuantumul ajutorului este de 875 lei/ha,
acordat pentru fermierii care lucrează minimum 0,1 ha inclusiv
și maximum 200 ha inclusiv. Beneficiarii schemei sunt persoane
fizice; PFA; ÎI și ÎF constituite potrivit OUG nr. 44/2008; persoane
juridice; grupuri de producători sau organizații de producători;
structuri din domeniul cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare. Potențialii beneficiari trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: să fie înregistrați în evidențele APIA cu cererea unică de plată 2022; să utilizeze o suprafață de minimum 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv, cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști
fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin; să
achiziționeze pe bază de documente justificative următoarele resurse materiale: produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină în perioada 24 februarie 2022-12 august 2022.
Sursa: madr.ro

Ministerul Economiei a lansat spre consultare publică Ghidul
Solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind acordarea
de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare, 300
de milioane de euro putând fi accesate de la 1 septembrie, pentru următorii doi ani. Firmele care contribuie la reducerea dependenței de import vor avea prioritate conform grilei de punctaj. Ghidul cuprinde informații privind modul de completare a documentelor care urmează a fi depuse de către potențiali solicitanți, în temeiul schemei de ajutor de stat, precum și toate condițiile care trebuie îndeplinite în vederea emiterii acordului de finanțare. Firmele
românești beneficiază de punctaj suplimentar la accesarea fondurilor puse la dispoziție prin schema de ajutor de stat de la Ministerul
Economiei. În plus, firmele care contribuie la reducerea dependenței de import vor avea prioritate conform grilei de punctaj. De asemenea, companiile care vor realiza investiții în zonele defavorizate
sau depopulate de pe teritoriul țării obțin punctaj mai mare, la fel și
cele care angajează peste 100 de persoane. Firmele care pot depune proiecte pentru obținerea de fonduri trebuie să nu înregistreze restanțe la bugetul general consolidat, să nu se afle în procedură de executare silită, insolvență, faliment sau alte proceduri de reorganizare judiciară sau să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat. Întreprinderile trebuie să asigure un plan
de investiții de minimum 3 milioane euro și o contribuție financiară
de cel puțin 25% din costurile eligibile. De asemenea, firmele candidate trebuie să declare un capital social subscris vărsat în valoare de
minimum 100.000 lei și capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
Sursa: ph-online.ro

www.adrmuntenia.ro
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Programul Femeia Antreprenor este al treilea apel
deschis în 2022 pentru IMM-urile din România și vizează
diminuarea decalajelor dintre femeile și bărbații antreprenori, în contextul în care doar 36,84% din asociați sau
acționari sunt femei. Programul contribuie, totodată, la
atingerea standardelor OECD privind egalitatea de gen
în domeniul antreprenorial fiind o măsură personalizată,
care asigură accesul la finanțare a femeilor antreprenor.
Egalitatea de șanse se obține, în primul rând, prin micșorarea deficitului sistematic existent. Joi, 18 august, ora
10:00, s-a deschis apelul de finanțare Femeia Antreprenor 2022, pe platforma de granturi IMM Recover. Sesiunea va rămâne deschisă 30 de zile lucrătoare (până la
ora 20.00, în ultima zi). Bugetul maxim al programului
pentru anul 2022 este 157.624.000 lei, iar beneficiarele
pot obține maxim 200.000 lei/societate. Numărul societăți beneficiare este aproximativ 785 pentru anul 2022.
Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie
stimularea și sprijinirea înființării și dezvoltării structurilor economice private înființate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare
durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului dintre
obligațiile familiale și cele profesionale și ale prejudecăților existente încă la nivel local. Pentru aplicanții care

Foto: pixabay.com

S-a deschis Programul „Femeia Antreprenor”

își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar,
sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile
neplătitoare) aferente proiectului. Pentru aplicanții care
își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar,
sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea
cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.
Sursa: fonduri-structurale.ro

Bani din PNRR
pentru primăriile care vor să instaleze eco - insule
România trebuie să se alinieze cu rapiditate la normele europene de colectare, depozitare și reciclare a deșeurilor, pentru a evita eventualele amenzi venite din partea
Comisiei Europene. Pentru atingerea acestor obiective,
Unitățile Administrative Teritoriale (UAT) au alocate peste 260 milioane de euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și prin bugetul de stat. Pentru a
rezolva problema deșeurilor (gunoaielor) este recomandată instalarea unor puncte de colectare a acestora la nivelul comunităților – insule ecologice digitalizate – care
pot fi subterane, semiîngropate sau supraterane.
Până în 2025, trebuie construite 565 de centre de colectare pentru comunitățile mici și medii, dar și 7 centre
integrate de colectare a deșeurilor. Totodată, pentru atingerea obiectivelor, vor fi instalate până în 2026 aproape
13.800 de insule ecologice digitalizate, pentru colectarea
selectivă a deșeurilor menajere și de ambalaje, care vor
putea fi monitorizate de autorități de la distanță.
Costul unitar al unei eco-insule este de cel mult 14.550
www.adrmuntenia.ro

euro, fără TVA. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA, iar numărul de eco-insule solicitate este
corelat cu numărul de locuitori ai UAT beneficiară.
Conform ghidului specific Componenta C 3 a PNRR –
Managementul deșeurilor, localitățile sub 20.000 de locuitori pot primi fonduri pentru maxim 25 eco-insule digitalizate. Orașele cu până la 50.000 de locuitori au alocate maxim 50 eco-insule digitalizate iar cele cu până la
100.000 de locuitori pot instala maxim 100 eco-insule
digitalizate. În cazul localităților cu până la 200.000 de
locuitori numărul maxim de eco-insule digitalizate ce pot
fi instalate este de 200, respectiv maxim 300 eco-insule
pentru orașele cu peste 200.000 de locuitori.
Instalarea insulelor ecologice permite primăriilor să
obțină economii însemnate în ceea ce privește costurile
cu curățenia localităților, sume care pot fi dirijate către
alte activități importante.
Sursa: cvlpress.ro
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Mănăstirea Zamfira, una dintre bisericile pictate
de Nicolae Grigorescu
Așezământul monahal Zamfira este situat în lunca din
stânga râului Teleajen, la aproximativ 15 kilometri de Ploiești, în comuna Lipănești și datează de la jumătatea secolului al XIX-lea. Numele mănăstirii se trage de la cel al Jupâniței Zamfira, soția lui Manuil Apostol, omul de încredere al lui
Constantin Brâncoveanu, prins și decapitat de turci la 1714.
Rămasă văduvă, Jupânița Zamfira donează moșia sa bisericii
pe care a început să o construiască în jurul anilor 1715-1720.
Aceasta este biserica din cimitir, cu hramul Sfânta Treime, pe
care o va termina nora sa, Smaranda. În anul 1855, Mitropolitul Nifon, primul Primat al României, cercetând eparhia, găsește biserica Mănăstirii Zamfira într-o avansată stare de degradare și hotărăște să zidească o alta mai încăpătoare, care
este încheiată un an mai târziu. Tot atunci sunt ridicate chilii în care sunt aduse 36 de monahii și surori de la un schitul
învecinat. Biserica mare este sfințită la 8 septembrie 1857 și,
cu timpul, este restaurată și biserica veche din cimitir. Toată
averea Jupâniței Zamfira, respectiv moșia și conacul, ce dăinuie până astăzi, a revenit mănăstirii.
Mănăstirea Zamfira este un important monument de artă și a intrat în patrimoniul cultural național pentru ansamblul
său pictural realizat de Nicolae Grigorescu. „Biserica este pictată în întregime de pictorul Nicolae Grigorescu care, la vremea la care a început pictura acestei biserici, era un necunoscut. A împlinit vârsta de 18 ani în această mănăstire. Cu sârguința unui copil tânăr care dorea să se remarce la acea vreme, i
s-a încredințat lucrarea aceasta mare. Pictura în frescă a fost o
provocare pentru el, pentru că procedura de realizare a acestei picturi este mai greoaie”, spune stareța mănăstirii, Monahia Fanuria Berica.
Cu vremea, biserica s-a degradat mult și a cunoscut mai
multe etape de restaurare. Cea mai importantă fiind cea
din 2017, cu ajutorul fondurilor Regio, când încep lucrările de execuție pentru proiectul de investiție „Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectura
și pictura murală a Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfira, jud.
Prahova – Executată a fresco de Nicolae Grigorescu”. Din
păcate, valoroasa pictura a suferit multe intervenții de-a
lungul vremii și a fost afectată de infiltrarea apelor pluviale. Maica stareță spune că „Dacă mai întârziam un an cu
intervențiile, ar fi fost prea mult pentru pictură. Atunci am
intervenit cu un proiect prin contribuția unor oameni cu inimă, cu suflet și uniți.”
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității turistice ansamblului Mănăstirii Zamfira, prin valorificarea potențialului acestuia, în vederea creșterii atractivității turistice, ca factor care stimulează creșterea economică în
zona de implementare a proiectului. Turismul de factură religioasă este acel tip de turism ce are ca scop vizitarea ediwww.adrmuntenia.ro

Monahia Fanuria Berica, stareța mănăstirii Zamfira

ficiilor religioase. Odată cu dezvoltarea sa, se salvează de la
degradare o parte din patrimoniul cultural – religios, prin găsirea unor surse de finanțare stabile, iar includerea obiectivelor cultural – religioase în cadrul unor produse turistice, ar
însemna și promovarea zonei, nu numai a obiectivului. Dezvoltarea turistică angrenează dezvoltarea economică generală din care câștigă atât turiștii și prestatorii de servicii, cât
și întreaga comunitate locală. „Majoritatea vizitatorilor voiau
să intre în biserică, mai ales că știau că este pictată de Grigorescu. Chiar din prima zi în care am deschis biserica, am primit vizita unor turiști din București. În câteva zile s-a dus vestea cea bună și au venit mai mulți turiști.”, precizează Maica
Monahia, dovadă că puterea turismului religios de a aduce
vizitatori în zonă este subestimat.
Pentru maici, acest lăcaș reprezintă mai mult decât un
obiectiv prețios, este, mai presus de zbuciumul cotidian, de
lumea știută, concretă, un loc în care „fiecare viețuitor de aici
își dedică viața lui Hristos. Ea ne ține în unitate și este locul unde sufletul vibrează cu Dumnezeu.”
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Consiliul Județean
a lansat „Argeș turist card”

INFO
JUDEȚE

Peste
patru milioane de lei
pentru servicii sociale,
prin POR, în Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Consiliul Județean Argeș a lansat produsul turistic „Argeș turist card”, care poate fi achiziționat online și va permite turiștilor
vizitarea obiectivelor turistice aflate în administrarea Consiliului
Județean Argeș la tarife promoționale. „Argeș turist card” poate
fi achiziționat de către turiști on-line de pe paginile web ale muzeelor aflate în program; din sistemul de rezervări dedicat turismului românesc Romanian-Adventures.ro; de pe platforma
de rezervări de bilete la evenimente în România a partenerului
Romanian-Adventures, prin intermediul agențiilor de turism din
România; de la recepțiile hotelurilor și pensiunilor de pe teritoriul județului Argeș. Va putea fi utilizat pe parcursul a șapte zile
de la prima scanare, intrarea la obiectivele turistice făcându-se
o singură dată. Prețul promoțional pentru utilizatorii biletului turistic va avea o reducere de 30% față de prețul total, la care se
adaugă taxele operatorului. Având în vedere că unele obiective sunt închise publicului, făcând subiectul unor lucrări de reabilitare și consolidare, pentru început „Argeș turist card” va putea fi folosit pentru accesul la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii
Golești și Muzeul Județean Argeș: Expoziția Sportului Argeșean,
Galeria Națională de Artă Naivă, Expoziția Flori de mină, Castrul
Roman Jidova (Câmpulung), Expoziția memorială ,,Dinu Lipatti”
(Casa memorială ,,Dinu Lipatti”). Pe măsură ce lucrările la celelalte obiective vor fi finalizate, acestea vor intra în pachetul turistic.
Sursa: evenimentulmuscelean.ro

Peste 40 de milioane lei vor fi alocate pentru eficientizare energetică, servicii sociale și consolidarea poziției pe piață a unor microîntreprinderi în urma semnării, luni, a 13 noi contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Contractele au o valoare totală nerambursabilă de
40.137.726,32 lei, iar șase dintre proiecte vizează modernizarea infrastructurii sociale și recreative, precum
și eficientizarea energetică, a precizat MDLPA, printr-un
comunicat de presă.
Printre proiectele semnate se numără și cel pentru
incluziunea socială a copiilor din Complexul de Servicii
Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever, municipiul Călărași care va beneficia de 4.746.825,24 lei.
Sursa: agerpres.ro

Un nou program
„Internship”, la Consiliul Județean
Dâmbovița

Comunele
giurgiuvene Malu, Daia
și Slobozia primesc
fonduri prin Programul
național de investiții
„Anghel Saligny”

Tinerii care doresc să se implice activ în viața județului
Dâmbovița pot aplica în programul de internship la Consiliul
Județean Dâmbovița. Vorbim despre o inițiativă unică în țară
pentru administrația publică locală, lansată anul trecut și care, iată, este reeditată. Înscrierea candidaților va avea loc în
perioada 2 – 12 septembrie 2022, etapă ce va fi urmată de
perioada de evaluare a dosarelor (13 – 16 septembrie); interviul candidaților (19 – 23 septembrie); publicarea rezultatelor
pe data de 26 septembrie și semnarea contractelor pe data
de 29 septembrie. Stagiarii ce vor fi selectați își vor desfășura
activitatea, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2022, în
structurile aparatului de lucru al Consiliului Județean Dâmbovița, în baza celor 9 posturi alocate în acest sens, după cum
urmează: Direcția juridică, contencios, administrarea patrimoniului (2 posturi), Serviciul Tineret, Sport, Turism, Asociații, Fundații, Coordonare Societăți Comerciale (1 post), Direcția strategii, programe și investiții (1 post), Direcția Economică (2 posturi), Direcția Tehnică (2 posturi) și Serviciul Imagine,
Relații cu presa, ONG și Relații Externe (1 post).
Sursa: incomod-media.ro

Guvernul a alocat o sumă considerabilă unor obiective de investiții din județul Giurgiu, investind în dezvoltarea județului suma de 1.178.814.542 de lei prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Printre
obiectivele aprobate spre finanțare de Ministrul Dezvoltării se numără și cele din comunele Malu, Daia și
Slobozia.
Comuna Daia va avea acces la finanțare de 17,5 milioane de lei pentru continuarea reabilitării și modernizării străzilor din localitățile Daia și Plopșoru.
Comuna Slobozia va primi suma de 16,353 milioane
de lei pentru extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în comuna Slobozia.
Comuna Malu va avea primi finanțare pentru două
proiecte și anume: modernizare drum interes local DE
B1 în comuna Malu cu valoarea de 12,249 milioane lei;
modernizare și extindere sistem alimentare cu apă și
extindere rețea canalizare cu o valoare a proiectului de
12,805 milioane lei.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

GIURGIU

DÂMBOVIȚA

www.adrmuntenia.ro
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Doc plutitor
pe malul Brațului Borcea, în zona
cartierului Fetești Oraș

IALOMIȚA

Primăria Municipiului Fetești, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, execută lucrări
pregătitoare pentru amenajarea unui doc plutitor pe
malul Brațului Borcea, în zona cartierului Fetești Oraș.
Lucrările sunt susținute de administrația publică locală
în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița și fac parte dintr-un proiect de anvergură care vizează construirea unui port turistic.
De asemenea, municipalitatea are în plan amenajarea unei zone de promenadă pe malul Brațului Borcea, de la pontonul plutitor și până la Parcul Trandafirilor, care va fi inclus într-un program de reabilitare și
modernizare.
Administrația locală are în atenție orice oportunitate de finanțare din surse județene, naționale și europene, pentru realizarea obiectivelor privind valorificarea
potențialului turistic al orașului Fetești.
Sursa: facebook.com

Centru cultural
de aproape 4 milioane de lei la Azuga,
în locul vechii Case de Cultură
PRAHOVA

Reabilitarea
drumului județean 503

TELEORMAN

La Azuga a fost dat startul lucrărilor pentru construirea noului centru cultural. Investiția este derulată în
mare parte din fonduri europene și este axată pe realizarea unui obiectiv modern care va păstra, însă, cel puțin din punct de vedere al arhitecturii, și din elementele
vechiului edificiu, considerat o clădire simbol al stațiunii
de pe Valea Prahovei. Licitația a fost lansată în primăvara anului trecut. Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții locuitorilor din orașul Azuga,
asigurând un nivel crescut de participare social-culturale și acces la activități recreative pentru populația locală. Imobilul, teren și construcție, este situat pe strada
Independenței, nr. 20, și aparține domeniului public al
orașului Azuga. Acesta este constituit din teren intravilan, categoria de folosința unități industriale în suprafață de 1.311 mp și construcția edificată pe acesta. Conform Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, proiectul include desființarea spațiului destructurat, construirea Centrului Cultural, amenajarea incintei, asigurarea accesului, circulației în zona construită,
reglementarea acestei zone destructurate, practicarea
aleilor de circulație în incinta și accesibilizarea acestora,
înființarea unei parcări, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, amenajarea unui acces auto direct din circulația rutieră, amenajarea unui acces pietonal din stradă.
Contractul a fost atribuit în toamna lui 2021, având valoarea totală de 3.883.114,4 lei, fără TVA.
Sursa: telegrama.ro

Încep lucrările de reabilitare pentru drumul județean DJ 503 Drăgănești-Vlașca - limită cu județul Dâmbovița, pentru care a fost emis Ordinul de începere a
lucrărilor. Cei implicați în acest proiect, care se va realiza cu fonduri europene, prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, au avut o întâlnire cu proiectantul
și constructorul și au discutat despre principalele aspecte privind reabilitarea drumului județean, pe o lungime de 48,475 km.
Proiectul cuprinde lucrări de scurgere a apelor și
sisteme de drenaj; reabilitarea podețelor existente și
construirea altora noi; amenajarea drumurilor laterale;
amenajarea trotuarelor; amenajarea acceselor la proprietăți; amenajarea de parcări și stații de autobuz; reabilitarea pasajelor la nivelul căii ferate; reabilitarea a 3
poduri, unul la Botoroaga și 2 la Videle; lucrări de deviere a conductelor de gaz la podurile de la Videle; semnalizare rutieră și marcaj (longitudinal și transversal).
Lucrările de reabilitare vor influența în mod semnificativ dezvoltarea localităților traversate de DJ 503 și viața a peste 32 mii de teleormăneni și nu numai, prin îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului, cu beneficii atât din punct de vedere al siguranței
transportatorilor și conducătorilor auto, cât și ambiental și socio - economic.
Sursa: ziarul-mara.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția 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 Județean ARGEȘ

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș,
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201,
mun. Pitești, jud. Argeș,
E-mail arges@adrmuntenia.ro

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” este un
material cu informații despre activitățile derulate
de către Agenție și de către Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 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.

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,
E-mail 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,
E-mail 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,
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723,
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova,
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310,
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun.
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000,
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro
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Se distribuie gratuit

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 caractere
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 newsletterului. Materialele de
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul 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 massmedia de la nivelul regiunii Sud
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

