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Duminică, 11 septembrie a.c., Liviu Gabriel 
Mușat, directorul general al Agenției 

pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud 
Muntenia, a participat la sfințirea Bisericii 
„Sfânta Vineri” din Ploiești.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul 
Părinte Daniel, a oficiat, alături de un sobor de preoți, 
slujba de sfințire a Bisericii „Sfânta Vineri” din Ploiești, 
un monument de excepție restaurat recent cu sprijinul 
fondurilor europene și cofinanțare susținută de Consi-
liul Județean Prahova. Liturghia a fost urmată de cere-
moniile de hirotonisire și de acordare a diplomelor și dis-
tincțiilor. Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR 
Sud Muntenia a primit din partea Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Diploma și 
Medalia „2022 - Anul Omagial al Rugăciunii în Viața Bi-
sericii și a Creștinului” pentru contribuția la realizarea lu-
crărilor de reabilitare, cu fonduri europene nerambursa-
bile, ale Bisericii „Sfânta Vineri” din Ploiești.

La rândul său, directorul general al ADR Sud Munte-
nia, Liviu Gabriel Mușat i-a dăruit Preafericitului Părinte, 
cartea sa „Turism Religios”, în care este redată adevarata 
strălucire a patrimoniului cultural – religios din trei județe 

ale Regiunii Sud – Muntenia: Argeș, Dâmbovița și Prahova.
Biserica „Sfânta Vineri” cu hramul Sfintei Cuvioase Pa-

rascheva a fost reabilitată prin proiectul „Restaurare pictu-
ră, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn 
clopotniță, amenajări exterioare Biserica Sf. Vineri”, finan-
țat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, 
Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, pro-
movarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Obiectivul general al proiectului a vizat conservarea, 
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al orașu-
lui Ploiești și al identității culturale a regiunii Sud Muntenia.

(continuare în pagina 3)

Sfințirea Bisericii Sfânta Vineri,
monument restaurat prin Regio 2014-2020
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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 imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

(continuare din pagina 2)
Cu ajutorul fondurilor nerambursabile au fost efec-

tuate lucrări de arhitectură, restaurarea picturii mura-
le, restaurarea iconostasului, instalații electrice, instalații 
detecție și avertizare incendiu la Biserica „Sfânta Vineri” 
, iar la Turnul clopotniță au fost realizate lucrări de arhi-
tectură, structură, instalații electrice, instalații detecție 
și avertizare incendiu.

Durata de implementare a proiectului a fost de 46 
de luni, în perioada 27 decembrie 2017 – 27 octom-
brie 2021, iar bugetul investiției are o valoare totală de 
7.185.761,11 de lei, din care peste 5,9 milioane de lei es-
te valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, aproxima-
tiv 1,1 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursa-
bilă din Bugetul Național, iar 143.715,22 de lei este con-
tribuția din partea Parohiei „Sfânta Vineri” Ploiești, în ca-
litate de beneficiar.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Beneficiarii POR pot transmite către Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Regional, 
prin intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunica-
re, Solicitarea de plată pentru suportarea de la bugetul 
de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/ 
sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor pu-
blice, precum și a altor creanțe bugetare (Anexa 1), du-
pă ce, în prealabil, a analizat dacă se încadrează în pre-
vederile art. 1, 2 și 6 din Ordonanța de Urgență a Guver-
nului nr. 101/ 2022.

Beneficiarul depune o singură solicitare pentru su-
portarea de la bugetul de stat a sumelor aferente co-
recțiilor financiare și a accesoriilor acestora, denumi-
tă în continuare solicitare, pentru toate contractele de 
achiziție publică din cadrul unui proiect.

Solicitarea va fi semnată cu semnătura electroni-
că calificată conform prevederilor legale, fiind asimila-
tă înscrisurilor autentice. Împreună cu solicitarea vor fi 
transmise și documentele justificative corespunzătoare, 
prevăzute în Anexa 1 la Ordinul nr. 1538/2022, tot prin 

intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare.
În caz de forță majoră sau dacă nu funcționează apli-

cația MySMIS, modulul Comunicare, se vor aplica cele 
prevăzute de art. 8 din Legea nr. 128/2020 pentru apro-
barea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 
privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de 
coordonare și gestionare a fondurilor europene struc-
turale și de investiții pentru perioada de programare 
2014-2020, precum și pentru modificarea și comple-
tarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregu-
lilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europe-
ne și/sau a fondurilor publice naționale aferente aces-
tora.

Mai multe detalii puteți obține consultând Ordinul 
nr. 1538/2022, publicat pe site-ul dedicat implementă-
rii POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Mun-
tenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > 
Documente, link https://2014-2020.adrmuntenia.ro/
download_file/article/1787/ordin-mdlpa-1538-din-2-
august-2022.pdf sau pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

Informare pentru beneficiarii POR privind depunerea 
Solicitărilor de plată în conformitate cu OUG nr. 101/ 2022

Ordinul privind completarea ghidurilor solicitantului - condiții specifice 
de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte organizate în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
A intrat în vigoare ordinul privind completarea ghidu-

rilor solicitantului – condiții  specifice de accesare a fon-
durilor aferente apelurilor de proiecte organizate în ca-
drul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Marți, 13 septembrie 2022, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritate de Ma-
nagement (AM) pentru Programul Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, a publicat OMDLPA 2375/2022 ce vi-
zează metodologia privind ajustarea prețurilor și a valo-
rii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile.

În conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și 
a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanța-

te din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și 
completările ulterioare, în perioada de implementare a 
proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, este admisă depășirea plafoanelor 
maxime aferente valorii totale/ valorii eligibile/ valorii fi-
nanțării nerambursabile a proiectelor, după cum sunt re-
glementate în ghidurile solicitantului – condiții specifice 
de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte.

Mai multe detalii puteți afla pe site-ul dedicat imple-
mentării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud 
– Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Pro-
gram > Documente, link https://2014-2020.adrmuntenia.
ro/download_file/article/1793/OMDLPA_2375_2022_0.
pdf sau pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/index.php/documente/static/1252
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1787/ordin-mdlpa-1538-din-2-august-2022.pdf
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1787/ordin-mdlpa-1538-din-2-august-2022.pdf
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1787/ordin-mdlpa-1538-din-2-august-2022.pdf
http://inforegio.ro
http://2014-2020.adrmuntenia.ro
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/index.php/documente/static/1252
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1793/OMDLPA_2375_2022_0
https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1793/OMDLPA_2375_2022_0
http://inforegio.ro
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Joi, 8 septembrie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general 
al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a parti-
cipat la resfințirea străvechiului așezământ monahal al Mănăsti-
rii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel, județul Argeș.

Ca semn al prețuirii, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepi-
scop al Argeșului și Muscelului, i-a oferit directorului general al ADR 
SM Medalia Creștin Ortodoxă „Sfântul Neagoe Vodă Basarab”.

Mănăstirea ortodoxă de călugări „Negru Vodă”, ctitorită în se-
colul al XIV-lea de către Radu Negru Vodă, a fost restaurată prin 
proiectul „Consolidare, restaurare și punere în valoare a Mănăs-
tirii Negru Vodă: Biserica Domnească „Adormirea Maicii Dom-
nului” AG-ll-m-A-13547.01, Turn clopotniță AG-llm-A-13547.05, 
Casa egumenească AG-ll-m-A-13547.03, Casa domnească/ ar-
hierească AG-llm-A-13547.04, Zidul de incintă al bisericii AG-ll-
m-A-13547.08”, finanțat prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 5 - „Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cul-
tural”, Prioritatea de investiții 5.1 - „Conservarea, protejarea, pro-
movarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Proiectul de consolidare și restaurare a vizat cinci din cele 
nouă edificii ale ansamblului „Negru Vodă”, și anume: Biserica 
domnească „Adormirea Maicii Domnului”, Turn clopotniță, Ca-
sa egumenească, Casa arhierească și Zidul de incintă al bisericii. 
Astfel, cu ajutorul fondurilor europene s-a restaurat pictură inte-
rioară în Biserica domnească „Adormirea Maicii Domnului” și au 
fost efectuate lucrări de restaurare a zidăriei, refacerea finisaje-
lor exterioare și în cele cinci edificii ale ansamblului. Proiectul im-
plementat la Mănăstirea „Negru Vodă” va avea un impact pozi-
tiv în dezvoltarea turismului local și regional, la finalizarea proiec-
tului estimându-se o creștere a numărului de vizitatori.

Durata de implementare a proiectului a fost de 80 luni, în 
perioada 1 aprilie 2016-31 august 2022, iar bugetul investiției 
are o valoare totală de 19.781.272,29 lei, din care peste 16.4 
milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 
aproximativ 2.9 milioane de lei este valoarea eligibilă neram-
bursabilă din Bugetul Național, iar 395.625,45 lei este contribu-
ția din partea Mănăstirii „Negru Vodă”, în calitate de beneficiar.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 5.1., un-
de au putut fi depuse proiecte pentru conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural s-au 
transmis 50 aplicații în valoare totală de 548,29 milioane de lei, 
ce au solicitat 530,7 milioane de lei - fonduri nerambursabile. 

Pentru 32 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o 
valoare totală de 389,81 de milioane de lei și au solicitat fonduri 
publice în valoare de 371,57 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost trans-
mise până acum 2.173 cereri de finanțare care au o valoare to-
tală de 20,59 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 
14,45 miliarde de lei. Pentru 954 dintre ele au fost semnate con-
tracte de finanțare în valoare totală de 9,49 miliarde de lei și fon-
duri nerambursabile solicitate de aproape 7,9 miliarde de lei. Su-
mele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în ca-
drul 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 Argeș au transmis 501 de 
cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,93 mili-
arde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,55 miliar-
de de lei. Pentru 212 dintre acestea s-au semnat contracte de 
finanțare în valoare totală de 1,42 miliarde de lei, ce au solicitat 
fonduri publice în valoare aproximativ 1,1 miliarde 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 imple-
mentării Programului în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Mănăstirea Negru Vodă,
restaurată cu fonduri nerambursabile Regio

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 14 septembrie 2022

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Joi, 8 septembrie a.c., Gabriela Călin, 
directorul Direcției Autoritatea de 

Management POR Sud Muntenia din cadrul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, a prezentat noutățile aduse de 
Programul Operațional Regional 2021-2027, 
în cadrul Conferinței „Fonduri Europene 2021-
2027 pentru IMM-uri”, desfășurată la Ploiești.

Consiliul Județean Prahova a fost gazda dezbaterilor 
privind oportunitățile de finanțare și garantare existente 
și viitoare. La evenimentul derulat în cadrul conferinței 
regionale „Fonduri Europene 2021-2027”, regiunea Sud 
Muntenia, organizat de Consiliul Național al Întreprin-
derilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) 
în parteneriat cu Patronatul IMM-urilor din Prahova, au 
participat reprezentanții mediului de afaceri din județ, 
dar și cei care intenționează să-și deschidă propria firmă 
în regiunea Sud – Muntenia.

Participanții la eveniment au primit informații des-
pre liniile de finanțare REGIO, posibilitățile de dezvolta-
re existente la nivel regional, tendințele și prioritățile U-
niunii Europene (UE), astfel încât ideile de afaceri ale an-
treprenorilor din regiunea Sud – Muntenia să aibă șanse 
maxime de realizare.

Conferința „Fonduri Europene 2021-2027 pentru IMM-uri”, 
la Ploiești

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Mihaela Daniela NICA 
• 18 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia!

În luna septembrie, colega noastră Mihaela Da-
niela Nica, expert Serviciul monitorizare proiec-
te POR, aniversează 18 ani de activitate în cadrul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia!

Prilej cu care te felicităm și îți mulțumim pen-
tru consecvență și pentru implicarea manifestate 
în acești ani!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

Sărbătoare la Târgoviște, de Zilele Cetății

Joi, 8 septembrie a.c., Daniela Traian, 
directorul Direcției Dezvoltare și Comunicare 

din cadrul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, a participat la 
deschiderea evenimentului „Zilele Cetății 
Târgoviște 2022”. 

În fiecare an, în preajma marii sărbători ortodoxe 
Nașterea Maicii Domnului, marcată pe data de 8 sep-
tembrie, municipiul Târgoviște este în sărbătoare. Ediția 
2022 a Zilelor Cetății Târgoviște, organizată de Primăria 
Municipiului Târgoviște a debutat cu slujba religioasă ofi-
ciată la catedrala Mitropolitană din Târgoviște, urmată 
de procesiunea cu icoana Maicii Domnului – Ocrotitoa-
rea Municipiului Târgoviște pe traseul Bulevardul Mircea 
cel Bătrân – Calea Domnească – Curtea Domnească Târ-
goviște. De asemenea, un alt moment important a fost 
ședința festivă a Consiliului Local Municipal Târgoviște ce 
a avut loc la Complexul Muzeal Curtea Domnească, zona 
ruinelor edificiilor istorice.

„Este sărbătoarea comunității, sărbătoarea tuturor 
celor pentru care Târgoviște înseamnă CASĂ, înseamnă 
FAMILIE, înseamnă PRIETENI, înseamnă un mediu priete-
nos, generos, potrivit nevoilor, trebuințelor și speranțelor 
lor”, a declarat Daniel Cristian Stan, primarul municipiu-
lui Târgoviște în cadrul ședinței. Așadar, în perioada 8-11 
septembrie, în Cetatea de scaun a vechilor voievozi, pen-
tru târgovișteni dar și pentru turiștii care vizitează orașul 
în această perioadă, au fost pregătite evenimente și acti-
vități dintre cele mai diverse: Târgul negustorilor, expozi-
ții de pictură, lansări de carte, recitaluri, spectacole mu-
zicale și coregrafice precum și multe activități sportive și 
pentru copii.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
publicat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
pentru luna septembrie 2022!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în spriji-
nul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din 
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportu-
nitățile de finanțare din programele operaționale și sche-
mele de grant, ce se derulează în prezent în România, pre-
cum și oportunitățile din Programul Național pentru Dez-
voltare 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/newsletter/617/CSF_Septembrie_2022.pdf.

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active 
pentru luna septembrie 2022

Ministrul Energiei Virgil Popescu a 
anunțat luni, 12 septembrie, că pre-
lungește până la data de 1 octombrie, 
ora 17:00, termenul limită până la ca-
re pot fi depuse proiecte în investiții 
în cogenerarea de înaltă eficiență în 
sectorul încălzirii centralizate și în mo-
dernizare, monitorizarea și eficienti-
zarea consumului de energie la nivelul 
operatorilor economici în vederea asi-
gurării eficienței energetice în secto-
rul industrial. Termenul inițial era da-
ta de 15 august 2022, ora 17.00, el fi-
ind apoi prelungit până la 15 septem-
brie 2022.

Bugetul total estimat al schemei 
este echivalentul în lei a sumei de 
388.050.000 euro (echivalentul în lei la cursul de 4,9195 
lei/euro), compus din 298.500.000 euro fonduri euro-
pene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Rezili-
ență în cadrul Planului Național de Redresare și Rezili-
ență – Componenta C6 Energie și fonduri naționale de 
89.550.000 euro prin aplicarea procentului de supracon-
tractare de 30%.

Proiectele finanțabile în cadrul apelului trebuie să asi-
gure construcția sau modernizarea unor unități de pro-
ducție a energiei electrice și termice în cogenerare de î-
naltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, pe ga-

ze, flexibile și de înaltă eficiență, cogenerare. Investiți-
ile trebuie să înlocuiască cel puțin aceeași capacitate a 
unor centrale electrice și/ sau a unor centrale de pro-
ducere a energiei termice cu emisii semnificativ mai ma-
ri de dioxid de carbon (de exemplu, pe bază de cărbu-
ne, lignit sau petrol), astfel ducând la o scădere a emisi-
ilor de GES.

Prin realizarea acestor proiecte se urmărește crește-
rea cu aproximativ 300 MW a puterii instalate în coge-
nerare în sistemul încălzirii centralizate.

Sursa: jurnaluldearges.ro

Fonduri din PNRR pentru investiții în încălzirea centralizată
și pentru eficiență energetică în sectorul industrial

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1303/CSF_Septembrie_2022.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/newsletter/617/CSF_Septembrie_2022.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/newsletter/617/CSF_Septembrie_2022.pdf
http://jurnaluldearges.ro
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Dacă ajungeți pe la Bucov, nu ezitați să treceți pragul Mu-
zeului Memorial „Constantin si Ion Stere”. Imaginile pe care 
le veți găsi în fostul conac al familiei unde a locuit și creat pa-
triotul basarabean Constantin Stere, important militant pen-
tru realizarea Marii Uniri, par desprinse dintr-un secol tre-
cut. Ca și alte personalități ale culturii și artei românești ca-
re au ales meleagurile prahovene pentru a-și zămisli opera, 
Constantin Stere și-a pus amprenta inconfundabilă pe via-
ța politică românească dintre anii 1892-1936, simțindu-se ca 
la el acasă în intimitatea ploieștenilor, de care s-a legat sta-
tornic, mai întâi prin prietenia caldă a lui Constantin Dobro-
geanu-Gherea, iar apoi prin căsătoria cu Aneta Radovici.

Constantin Stere s-a născut la 1 iunie 1865, în localita-
tea Horodiștea, de lângă Soroca, în Basarabia, unde și-a 
petrecut copilăria, primii ani de școală și și-a început activi-
tatea revoluționară, îndreptată împotriva regimului țarist.

Conacul din parcul Bucov a constituit locul său de su-
flet, în care atât natura, cât și mediul familial, i-au oferit su-
portul necesar conceperii și redactării romanului autobi-
ografic „În preajma revoluției”, prin care a intrat glorios în 
cetatea literelor românești. Personalitatea vulcanică a lui 
Constantin Stere s-a format și s-a clădit în lupta revoluțio-
nară antițaristă din anii studiilor de la Chișinău, dar mai ales 
în școala dură a exilului siberian, experiențe de viață extra-
ordinare care i-au oferit argumentele cele mai sigure ale 
orientării sale politice și ideologice către apărarea și sluji-
rea celor mulți, a țăranilor români, pe care i-a iubit cu ar-
doare și în care vedea motorul dezvoltării sociale. L-a preo-
cupat problema națională care viza înfăptuirea unirii tutu-
ror românilor în vatra străbună și cucerirea independenței 
și suveranității reale a țării. 

Scriitor, jurist, politician, s-a stabilit în România, după 
eliberarea din surghiun, în anul 1892. În timpul vieții, Con-

stantin Stere a fost o persoană „incomodă“ pentru mul-
ți politicieni, susținându-și cu vehemență ideile și convin-
gerile, în numele cărora a făcut imense sacrificii personale. 

În anul 1930 se retrage din tumultul vieții politice, iar 
în 1936 se stinge din viață, în conacul de la Bucov. După al 
Doilea Război Mondial, Constantin Stere, ca mulți alți oa-
meni politici și scriitori interbelici, a fost trecut la index, via-
ța și opera sa politică și literară fiind ținute sub obroc o bu-
nă bucată de vreme, până prin anii ‘70, când s-a acceptat, 
tacit, publicarea unor lucrări biografice și a unora dintre 
scrierile sale.

Ion Stere a fost fiul lui Constantin Stere și al Anei Iones-
cu-Radovici. S-a născut la București în 1918, a urmat cursu-
rile Liceului „Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești și ale facultă-
ții de Filozofie - Psihologie din București. A luptat pe fron-
tul de răsărit pentru eliberarea Basarabiei, înrolându-se ca 
volutar. Spre sfârșitul războiului a făcut parte din Conven-
ția de armistițiu din 12 septembrie 1944. A plecat din țară 
trecând Dunărea înot. 

A locuit o vreme la Paris și apoi în Statele Unite ale Ame-
ricii. A fost căsătorit cu Suzana Stere - Paleologu și nu au 
avut copii. A revenit în țară de două ori după anul 1990, vi-
zitând cu această ocazie parcul și conacul de la Bucov.

Muzeul memorial rămâne proiectul principal al progra-
mului de cinstire a personalității marelui patriot. Pe data 
de 13 martie 2003 s-a pus în aplicare Hotărârea Fundației 
„Constantin Stere”, nr. 7, din 28 noiembrie 2002, de prelu-
are în administrare a Casei Constantin Stere de către Mu-
zeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, în vederea 
transformării în Muzeu memorial. Clădirea a fost restaura-
tă și reamenajată, a fost reconstituit universul familiei Ste-
re care poate fi vizitat atât fizic, cât și virtual.

Sursa: facebook.com

Invitație la Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” 
din Bucov, județul Prahova

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://facebook.com


INFO 
JUDEȚE

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro11

Info Regional Sud Muntenia #574
7 • 13 septembrie 2022 

Vineri, 16 septembrie 2022, locuitorii din Pitești și 
Curtea de Argeș vor putea călători cu mijloacele de 
transport în comun în schimbul a 5 deșeuri. Inițiativa 
aparține Asociației Act for Tomorrow, fiind realizată în 
parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
în cadrul programului național Vinerea Verde. În muni-
cipiile Pitești și Curtea de Argeș, campania se desfășoa-
ră în parcările celor 3 magazine Kaufland situate în: Pi-
tești – Războieni (Str. Exercițiului nr. 216), Pitești – Gă-
vana (Str. Nicolae Bălcescu nr. 93) și Curtea de Argeș 
(Str. Albești nr. 30K).

Cei dornici să participe trebuie să aibă la ei 5 deșe-
uri (PET-uri, doze de aluminiu, sticlă) și să le introducă 
în aparatele automate de colectare Tomra, puse la dis-
poziție de Kaufland România. În urma acestui proces, 
pentru cei ce au colectat deșeurile separat, automate-
le vor elibera un cupon în baza căruia vor primi biletul 
de autobuz pentru două călătorii de la voluntarii pre-
zenți la fiecare punct de colectare. Campania se des-
fășoară pe 16 septembrie, în intervalul 09:00-17:00, în 
134 de magazine Kaufland România.

Sursa: bitpress.ro

Locuitorii din Pitești
și Curtea de Argeș
vor putea călători

cu mijloacele de transport
în comun

în schimbul deșeurilor

Ministerul Transporturilor pregătește o hotărâ-
re prin care pasajul feroviar de la Podul Înalt va trece 
în patrimoniul Primăriei Ploiești. Pasajul va fi dărâmat 
pentru lărgirea ieșirii către Târgoviște, pe DN 72, în ca-
drul unui proiect care cuprinde modernizarea întregii 
zone de la Podul Înalt. Transferul este necesar pentru 
derularea proiectului european de modernizare a stră-
zii Gheorghe Grigore Cantacuzino, începând de la in-
tersecția cu Șoseaua Vestului și până la podul din drep-
tul Auchan, lărgire la patru benzi și amenajare a unui 
terminal în zona depoului de troleibuze. Valoarea to-
tală estimată a investiției este de aproape 16 milioane 
de euro. Proiectul este finanțat prin Programul Opera-
țional Regional cu termen de finalizare 31 decembrie 
2023. După terminarea lucrărilor, noul pod revine în 
proprietatea Ministerului Transporturilor.

Sursa: ziarulincomod.ro

Drum
pe patru benzi

la ieșirea spre Târgoviște

La sfârșitul anului viitor, Călărașiul va avea pistă de 
biciclete modernă, pe o distanță de trei kilometri, în 
zona de sud a orașului. Lucrările au început deja, iar in-
vestiția finanțată prin POR 2014-2020 se ridică la 1,3 
milioane de euro. Zona de intervenție a proiectului se 
află în partea de sud a municipiului Călărași, traver-
sând-ul de la vest la est. Conform Primăriei Călărași, 
traseul este următorul: începere din Str. Dropiei – Iaz 
Decantor – Aleea Dumbrava Minunată nr. 8 – Str. Avi-
ator Vitalie Zvincu nr. 1 – Aleea Dumbrava Minunată – 
Str. Cornișei (Parc Dendrologic) – Str. Eroilor – B-dul 1 
Mai (Parc Central – traversare de la Restaurant Queen 
către Hotel Călărași) – Str. Sloboziei nr. 4 – Str. Indepen-
denței. Pista de biciclete are o lungime totală de pes-
te trei kilometri și acoperă o suprafață de 8.055 mp. A-
vând în vedere lungimea mare a pistei este propusă și 
amenajarea de locuri de odihnă pe amplasamentul că-
rora vor fi montate bănci, coșuri de gunoi și suporturi 
pentru biciclete.

Sursa: canalsud.ro

Cea mai mare
pistă de biciclete din Călărași

Proiect finalizat
la Spitalul Județean de Urgență 

Giurgiu pentru creșterea
gradului de performanță

a serviciilor medicale

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Consiliul Județean Giurgiu a finalizat proiectul Co-Stop, 
implementat în parteneriat cu Spitalul Județean Giurgiu. In-
vestiția în valoare de peste 11.000.000 de lei a avut drept 
scop creșterea gradului de performanță a serviciilor medica-
le furnizate și a capacității de management la nivelul Spitalu-
lui Județean de Urgență Giurgiu, în contextul crizei sanitare 
generate de virusul SARS-CoV-2, consolidarea capacității de 
gestionare a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 a Spi-
talului Județean de Urgență Giurgiu prin dotarea cu echipa-
mente medicale, echipamente de protecție și materiale sani-
tare, care să conducă la un răspuns în timp util și eficient în 
contextul crizei COVID-19. Proiectul „Dotare medicală perfor-
mantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu 
– CO-STOP” cod SMIS 2014+ 138250 a fost aprobat la finan-
țare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020 – Axa Prioritară 9: „Protejarea sănătății populației 
în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul de 
Investiții 9.1: „Creșterea capacității de gestionare a crizei sani-
tare COVID-19”, Apel: POIM/819/9/1/”Consolidarea capaci-
tății de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://bitpress.ro
http://ziarulincomod.ro
http://canalsud.ro
http://jurnalgiurgiuvean.ro
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Comasarea Liceelor Tehnologice „Mihai Eminescu” 
și „Al. I. Cuza”, din Slobozia, a primit validarea Ministe-
rului Educației. Procesul de comasare a Liceelor Tehno-
logice a început la finalul anului precedent, din dorința 
administrației locale de a înființa un Campus Tehnolo-
gic. Pe lângă ideea municipalității, la această decizie au 
mai stat o misiune de audit realizată de Primăria Slobo-
zia la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, dar și un Ra-
port al Agenției Române de Asigurare a Calității în În-
vățământul Preuniversitar (ARACIP).

În momentul de față, procedura de comasare a fost 
îndeplinită, în sensul că întreg patrimoniul care a apar-
ținut Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” a fost trans-
ferat în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului 
din România (SIIIR) către Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza”. 
Pentru ca procedura de comasare să respecte proce-
durile legale a fost nevoie și de acordul oficial al Minis-
terului Educației, care a validat propunerea Inspectora-
tului Școlar Județean Ialomița printr-un Ordin de minis-
tru. Demersul este unul benefic, mai ales pentru elevi, 
în dezvoltarea unei viitoare cariere profesionale, prin 
asigurarea de cursuri și calificări profesionale noi, ca-
re să-i ajute pe elevi să obțină un loc pe piața muncii.

Sursa: independentonline.ro

Campus Tehnologic
la Slobozia

IALOMIȚA
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Ministerul Transporturilor pregătește un program 
de modernizare a 47 de stații de cale ferată din toată 
țara, anunțând că pe listă se vor afla trei gări din Pra-
hova. Este vorba despre stațiile de cale ferată Ploiești 
Vest, Sinaia și Bușteni. Lucrările sunt considerate de 
utilitate publică și interes național. Principalul obiectiv 
al lucrărilor îl constituie clădirile de călători ale stații-
lor de cale ferată cu accent pe zonele de acces, pe spa-
țiile destinate serviciilor pentru călători, pe zona co-
mercială cât și pe elementele de legătură cu liniile de 
cale ferată, reprezentate de peroane, pasarele, pasa-
je pietonale, copertine, precum și adaptarea la norme-
le privind persoanele cu dizabilități. Valoarea investiți-
ei, pentru acest lot, este estimată la aproximativ 116,3 
milioane de lei cu tot cu TVA. Durata de execuție a in-
vestiției este de 20 de luni.

La stația Ploiești Vest, proiectul propune construirea 
unui corp de clădire nou, care cuprinde spații comerci-
ale și grup sanitar pentru călători, cu un spațiu destinat 
pentru persoanele cu dizabilități locomotorii și pentru 
mama și copilul. Și la Bușteni va fi realizată o construc-
ție nouă, adiacentă clădirii de călători, care adăposteș-
te sala de așteptare călători și încăperea mama și copi-
lul. La Sinaia va fi modernizată centralei termice. La toa-
te cele trei stații din Prahova, proiectul include moder-
nizarea tunelurilor pietonale, a peroanelor și a coperti-
nelor aferente. Suplimentar, la Ploiești Vest e propusă și 
extinderea pasajului subteran existent.

Sursa: telegrama.ro

Proiect
de modernizare a gărilor

Ploiești Vest, Sinaia și Bușteni

PRAHOVA

Vineri, 9 septembrie 2022, Compania Națională de 
Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare, dotare, modernizare 
Complex Cinematografic Unirea, Oraș Zimnicea, str. Mi-
hai Viteazu nr. 1”. Astfel, începând cu data de 19 septem-
brie 2022 vor demara lucrările de execuție, cu o valoare 
preconizată a lucrărilor de reabilitare, dotare și moderni-
zare a Complexului Cinematografic de 4.668.593,70 lei.

Consiliul Local al orașului Zimnicea a aprobat preda-
rea către Compania Națională de Investiții a Complexu-
lui Cinematografic Unirea din orașul Zimnicea în vede-
rea reabilitării, modernizării și dotării. Ca urmare, Com-
pania Națională de Investiții a achiziționat Documenta-
ția de Avizare a Lucrărilor de Intervenție împreună cu 
studiile suport necesare aprobării investiției. Odată cu 
avizul comisiei s-a trecut la achiziționarea serviciilor de 
proiectare și execuție a lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor, obiectivul va fi predat Primăriei 
orașului Zimnicea pentru redarea în circuitul cinematografic.

Sursa: ziarul-mara.ro

Încep lucrările
pentru modernizarea 

cinematografului din Zimnicea

TELEORMAN
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https://regio.adrmuntenia.ro
http://independentonline.ro
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http://ziarul-mara.ro


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

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

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.
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Se distribuie gratuit

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 Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea 
publicului țintă despre activitatea instituțiilor 
membre ale Reţelei de Informare REGIO Sud 
Muntenia și despre cele mai importante evenimente 
organizate de acestea în județele regiunii.
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