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Vineri, 26 ianuarie, s-a semnat»
contractul de finanțare pentru proiectul
„Restaurarea Muzeului Județean Argeș –
Consolidarea, protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural”, care va fi
implementat cu fonduri nerambursabile
în cadrul Programului 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, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural”. 

unitatea Administrativ-teritorială județul Ar -
geș, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Iden -
tității naționale, în calitate de beneficiari, au depus
prin aplicația electronică MySMIS cererea de finan -
țare a cărei valoare totală este de 21.462.319,75
lei, din care 18.242.971,79 lei reprezintă fonduri ne -
rambursabile feDR, 2.790.101,56 lei sunt fonduri din
bugetul de stat, iar 429.246,40 lei reprezintă valoa -
rea cofinanțării beneficiarului.

Prin reabilitarea, consolidarea și conservarea
Muzeului județean Argeș se urmărește îmbunătă -
țirea obiectivului turistic – monument istoric de ca -
tegoria A. totodată, cu sprijinul financiar nerambur -
sabil obținut prin acest proiect, ce are o durată de
implementare de 44 de luni, după momentul sem-
nării contractului, se dorește creșterea gradului de
expunere a muzeului după finalizarea lucrărilor de
intervenții, prin digitizarea acestuia, precum și
creșterea numărului de turiști cu minim 1.350 de
vizitatori.

Muzeul județean Argeș este instituția de cultură
argeșeană proeminentă care tezaurizează colecții
de obiecte remarcabile spre ilustrarea civilizației
argeșene și românești. Muzeul, amplasat în str. Ar-
mand Călinescu, nr. 44, din municipiul Pitești, este
găzduit în clădirea fostei prefecturi a județului Ar -

geș, edificiu neoclasic impozant, datând din 1898 -
1899. Din 1998 s-au adăugat noi clădiri destinate des -
fășurării activității muzeului.

Din anul 1977, Muzeul județean Argeș este pri ma
instituție muzeală românească și Sud-est europea -
nă, ale cărei obiective și resurse sunt dedicate răspân -
dirii informațiilor necesare conservării mediului. 

expozițiile de bază ale instituției de cultură sunt:
ecologie și protecția mediului, artă plastică româ-
nească (picturi din secolele XIX - XX și grafică lo-
cală), istorie, arheologie (tezaure din epoca roma -
nă descoperite la Rociu și Bălănești), istoria cultu-
rii și a civilizației moderne românești. Pe lângă ex -
pozițiile de bază, muzeul organizează expoziții tem -
porare și itinerante și participă la organizarea de ex -
poziții naționale și internaționale.
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Peste 21 de milioane de lei
fonduri nerambursabile POR pentru restaurarea

Muzeului Judeţean Argeş

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

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Seminar de instruire pentru noii beneficiari POR
din Sud Muntenia

În data de 25 ianuarie, ADR Sud»
Muntenia, în calitate de organism
Intermediar pentru Programul operațional
Regional 2014 - 2020, a organizat la sediul
Agenției din Călărași, un seminar de
instruire destinat noilor beneficiari publici
și privați de la nivelul regiunii noastre,
care au semnat contractele de finanțare
în lunile decembrie 2017 și ianuarie a.c.. 

noii beneficiari – reprezentanți ai autorităților
publice locale și ai mediului de afaceri din regiunea
Sud Muntenia – vor realiza o serie de proiecte ce au
ca scop dezvoltarea durabilă a regiunii noastre. 

noile proiecte vor primi fonduri nerambursabi -
le PoR din cadrul următoarele linii de finanțare:
Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.1 „Pro-
movarea spiritului antreprenorial, în special prin
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și
prin încurajarea creării de noi întreprinderi, in-
clusiv prin incubatoare de afaceri”; Axa prioritară
3, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficien-
ței energetice, a gestionării inteligente a energiei
și a utilizării energiei din surse regenerabile în in-

frastructurile publice, inclusiv în clădirile publice,
și în sectorul locuințelor”; Axa prioritară 5, Prio-
ritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural”; Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții
6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conec-
tarea nodurilor secundare și terțiare la infrastruc-
tura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Astfel, pentru derularea corectă a contractelor
de finanțare PoR, ADR Sud Muntenia, în calitate de
organism Intermediar, vine în sprijinul noilor bene -
ficiari prin instruirea lor cu privire la modalitatea
de implementare a activităților prevăzute în proiec -
tele pentru care au solicitat fonduri nerambursabi -
le, subiectele abordate în cadrul seminarului fiind
legate de obligațiile ce revin beneficiarilor în rea-
lizarea materialelor de informare și publicitate, de
managementul proiectelor, monitorizarea și verifi -
carea contractelor de finanțare, indicatori, vizite -
le de monitorizare, măsurarea și raportarea progre -
sului, precum și despre modificările ce pot surveni
pe parcursul perioadei de implementare a proiecte -
lor. Alte teme de discuție au vizat instrucțiunile de pre -
finanțare, plata și rambursarea cheltuielilor, achizi -
țiile publice în cadrul proiectelor‚ principii și reguli.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cursuri de formare antreprenorială prin proiectul
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

Programul de formare antreprenorială organi-
zat în cadrul proiectului, pe care ADR Sud Muntenia
îl implementează în calitate de partener, alături de
Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din
România”, în calitate de lider, vizează susținerea dez -
voltării spiritului antreprenorial la nivelul regiunii
noastre, prin îmbunătățirea competențelor antre-
prenoriale pentru un număr de minimum 336 de per -
soane care intenționează să înființeze o afacere non-
agricolă în zona urbană și își au reședința sau domi -
ciliul în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia (ju -
dețele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, giurgiu, Ialo-
mița, Prahova, teleorman), din care: 236 de șomeri
și persoane inactive și 100 de angajați (inclusiv per -
soane care desfășoară o activitate independentă).

Detalii despre acest program, precum și despre
proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia” aflați aici - https://www.adrmunte -
nia.ro/au-inceput-inscrierile-in-proiectul-start-pen -
tru-afacerea-ta--regiunea-sud-munte/news/1026.

Metodologia de selecție a grupului țintă apli-
cată în cadrul proiectului „Start pentru afacerea
ta! – Regiunea Sud Muntenia”, precum și anexele
acesteia pot fi consultate pe website-ul Agenției –

www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte, link:
https://www.adrmuntenia.ro/categorie/238/pro-
iecte/men.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligi -
bilitate și doresc să se înscrie la activitățile proiec -
tului sunt invitate să-și depună candidaturile cât mai
curând posibil.

Datele de contact ale birourilor județene de
recrutare de la nivelul ADR Sud Muntenia sunt ur-
mătoarele:

IN
FO

 A
D

R SU
D

 M
U

N
TEN

IA

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

expert grup ţintă

1 Călărași ADR SM - Călărași - Str. general Constantin Pantazi, nr. 7A, mun.
Călărași, jud. Călărași

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/au-inceput-inscrierile-in-proiectul-start-pentru-afacerea-ta--regiunea-sud-munte/news/1026
https://www.adrmuntenia.ro/au-inceput-inscrierile-in-proiectul-start-pentru-afacerea-ta--regiunea-sud-munte/news/1026
https://www.adrmuntenia.ro/au-inceput-inscrierile-in-proiectul-start-pentru-afacerea-ta--regiunea-sud-munte/news/1026
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/categorie/238/proiecte/men
https://www.adrmuntenia.ro/categorie/238/proiecte/men
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Târgovişte - locul al II-lea în topul celor mai eficiente
oraşe din România în domeniul absorbţiei
de fonduri europene pe cap de locuitor!

Conform unui studiu»
realizat de asociația
UrbanizeHub, Municipiul
târgoviște este pe locul al II-
lea în topul celor mai
eficiente orașe din România
în domeniul absorbției
fondurilor europene pe cap
de locuitor! 

experții UrbanizeHub au reali-
zat o analiză a ce lor mai performan -
te administrații și orașe din Româ -
nia, care au avut cele mai multe in -
vestiții cu fonduri europene și fonduri
de stat în intervalul 2007 – 2016.

UrbanizeHub, agregator de idei,
opinii, proiec te și știri despre orașe
inteligente și dezvoltarea ur bană
sustenabilă, înființat de către mai mulți experți din
întreaga lume, a lansat, în data de 22 ianuarie, „To -
pul celor mai performante orașe și administrații lo -
cale din România”.

Cercetarea a vizat performanțele edililor, ținând
cont de trei indicatori: valoarea absolută a cheltu -
ielilor de capital și valoarea absolută a absorbției de
fonduri europene, pe perioada 2007 - 2016; cheltu -
ielile de capital pe cap de locuitor și absorbția de fon -
duri europene pe cap de locuitor, pe perioada 2007 -
2016 și modul în care localitatea s-a transformat fi -
zic în ultimii ani.

Cheltuielile de capital pentru 2007 - 2016 au
fost de 94 milioane de euro, iar absorbția de fon-
duri europene în aceeași perioadă a fost de 59,5 mi -
lioane de euro și 748 de euro pe cap de locuitor, fapt
ce clasează municipiul târgoviște printre locali tă -
țile urbane fruntașe din România.

Din punctul de vedere al atragerii de bani eu-
ropeni, în perioada analizată, respectiv 2007 -
2015, târgoviște este pe locul al doilea pe țară.

Despre a ceastă performanță a municipiului
reședință de ju deț, primarul Cristian Stan a decla-

rat următoare le: „Municipiul Târgoviște are un bu-
get mic de investiții, 94 de milioane de euro, com-
parativ cu Secto rul 3 din București de 338 de mi-
lioane de euro sau Oradea, cu 240 de milioane de
euro. Iată că nebene ficiind de un buget foarte ma -
re, am reușit o perfor manță destul de importantă.
La clasamentul pe fon duri europene atrase pe cap
de locuitor, Târgoviș te este pe locul 2, cu 748 de eu -
 ro pe cap de locuitor. Cred că merită să subliniem
a cest lucru (...)”.
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Municipiul târgoviște

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Noi modificări pentru Ghidul solicitantului
aferent Priorităţii de investiţii 2.2

Luni, 29 ianuarie, a fost actualizat ghidul spe-
cific aferent Apelului nr. PoR/102/2/2, Axa prio-
ritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprin-
derilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2
„Sprijinirea creării și extinderea capacităților a -
vansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, cu
prevederile ordinului ministrului delegat pentru fon -
duri europene nr. 7209/2017.

Modificarea este în concordanță cu prevederi -
le Regulamentului Ce nr. 1084/2017, de modificare a
Regulamentului Ce nr. 651/2014, și vizează introdu -
cerea conceptului de „relocare”, în contextul de-
finirii investițiilor inițiale.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul spe -
cific rămân neschimbate. Menționăm faptul că ape -
lul de proiecte este închis din data de 30 august 2017.

ghidul cu noile actualizări poate fi consultat pe
website-ul Agenției dedicat exclusiv implementării
PoR - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Pro -
gram > Axe > Axa 2 – link: https://regio.adrmunte -
nia.ro/index.php/axa-1/static/1196.

Eliminarea Avizului de oportunitate al Ministerului Sănătăţii
ca document obligatoriu la depunerea cererilor de finanţare

în cadrul O.S 8.2 B - Unități de primiri urgențe
În data de 29 ianuarie s-a modificat»

ghidul solicitantului pentru Prioritatea de
investiții 8.1, o.S. 8.2 B - Unități de
primiri urgențe, prin eliminarea Avizului
de oportunitate al Ministerului Să nătății
asupra echipamentelor/dotărilor aferente
unității de primiri urgențe/ compartimentului
de pri miri urgențe, însoțit/ă de adresa pe
baza căreia a cesta a fost emis. 

Modificările secțiunilor corespunzătoare din
ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8, Prio-
ritatea de investiții 8.1, obiectivul specific 8.2 „Îm -
bunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spi ta -
licești de urgență”, operațiunea B – unități de pri-
miri urgențe, cu modificările și completările ulte-
rioare, sunt cuprinse în Sinteza de modificări dis-

ponibilă pe pagina Agenției - https://regio.adr -
muntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8 – link:
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/sta tic/1203,
precum și pe website-ul programului, www.infore-
gio.ro, în cadrul secțiunii Apeluri proiecte.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul spe -
cific care nu se regăsesc în cadrul sintezei de mo-
dificări rămân neschimbate.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-1/static/1196
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-1/static/1196
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro


joi, 25 ianuarie, s-a deschis sesiunea de depune -
re a aplicațiilor în cadrul Axei prioritare 1, Prioritatea
de investiții 1.1, operațiunea C – Investiții pentru IMM-
uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării –
inovării în parteneriat cu un Itt. Cei interesați pot de-
pune, prin sistemul electronic MySMIS, proiecte ce vi-
zează investiții pentru IMM-uri, în scopul transferului
rezultatelor cercetării – inovării în producție.

Alocarea totală a regiunii Sud Muntenia pentru a -
ceastă linie de finanțare este de 8,67 milioane de euro, iar
apelul este de tip competitiv, având ca termen limită de
depunere a aplicațiilor data de 25 iunie 2018. Depunerea
proiectelor poate fi suspendată, în funcție de gradul de
acoperire a bugetului alocat apelului, însă nu mai devreme
de data de 25 martie, ora 10:00. Valoarea minimă eligibilă
a unui proiect poate fi de 25 mii de euro, iar valoarea maxi -
mă a finanțării nerambursabile este de 200 de mii de euro. 

Cu sprijin financiar PoR se pot realiza proiecte ce
au ca obiectiv creșterea inovării în firme, prin susți ne -

rea entităților de inovare și transfer tehnologic în do-
menii de specializare inteligentă. Pentru a fi eligibile,
IMM-urile interesate vor identifica potențialii parteneri
(entități de transfer tehnologic, acreditate/autori zate
în conformitate cu og nr. 57/2002 și Hg nr. 406/ 2003).

Aplicanții eligibili pentru acest apel sunt: IMM-urile,
în parteneriat cu unul sau mai multe entități de ino -
vare și transfer tehnologic (Itt). În cadrul acestui apel
pot fi finanțate următoarele tipuri de activități: inves -
tiții în active corporale și necorporale, realizarea de
instrumente de comerciali zare online a serviciilor/pro-
duselor proprii ale IMM-uri lor, dezvoltarea experimen-
tală, activități de inovare, investiții în activități de rea -
lizare a produsului sau procesului. ghidul specific afe-
rent Priorității de investiții 1.1, operațiunea C poate fi
consultat pe website-ul Agen ției dedicat exclusiv imple -
mentării PoR - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiu nea
Program > Axe > Axa 1 – link: https://regio.adrmun-
tenia.ro/index.php/axa-1/static/1196.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 29 ianuarie 2018

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

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

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

Fonduri nerambursabile POR
pentru dezvoltarea IMM-urilor, în parteneriat
cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic

http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-1/static/1196
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-1/static/1196
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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AFIR finanţează dezvoltarea proiectelor pilot
şi a noilor produse şi tehnologii prin PNDR 2020

Agenția pentru finanțarea Investițiilor»
Rurale (AfIR) primește în perioada 29
ianuarie – 30 aprilie 2018, solicitări pentru
finanțarea proiectelor de înființare și
funcționare a grupurilor operaționale care
dezvoltă proiecte pilot și noi produse în
sectorul agricol și în cel pomicol prin
submăsurile 16.1 (agricol) și 16.1a (pomicol)
din cadrul Programului național de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PnDR 2020).

Alocarea financiară stabilită pentru prima se-
siune de primire a solicitărilor de finanțare pentru
înființarea și funcționarea grupurilor operaționale în
sectorul agricol este de 6.676.044 de euro și de 5.850.768
euro pentru sectorul pomicol. „Dezvoltarea proiec -
telor pilot și a unor noi produse în sectorul agricol
sau pomicol este o oportunitate excelentă pentru
fermierii români de a se alătura celor europeni în
ceea ce privește inovarea și excelența în produc -
ție. Aceste linii de finanțare oferă posibilitatea de
a face cercetare aplicată pentru obținerea unor so -
luții de eficientizare a proceselor tehnologice sau

de obținere a unor noi produse în vederea comer-
cializării. Este pentru prima oară când finanțăm
acest tip de proiecte și consider că este o ocazie
foarte bună pentru angrenarea organismelor de
cercetare românești sau a altor actori din sectorul
agroalimentar și cel pomicol în constituirea unor
grupuri operaționale care să ducă la o cooperare
reală între toate părțile interesate.” a precizat
directorul general al AfIR, Adrian Cheșnoiu.

Valoarea maximă a sprijinului acordat prin sM
16.1 și sM 16.1a pentru dezvoltarea proiectelor pilot,
noi produse, procese și tehnologii este de 500.000
de euro/ proiect. Pentru aceste submăsuri, praguri -
le minime sunt de 10 puncte în cazul sM 16.1 și 15
puncte în cazul sM 16.1a, acestea reprezentând pra -
gurile sub care nicio cerere de exprimare a intere -
sului nu este eligibilă. Cererile se depun online pe
pagina oficială a Agenției, www.afir.info. Pentru în -
tocmirea documentației necesare obținerii finan -
țării, solicitanții interesați au la dispoziție ghidul so -
licitantului și anexele aferente sM 16.1 și 16.1a, do -
cumente pe care le pot consulta pe site-ul Agen ției,
la secțiunea „Investiții PNDR”.

Sursa: afir.info

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.afir.info
http://www.afir.info
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Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Balaci,
monument istoric datat din 1684

Biserica din Balaci este un lăcaș de»
cult ortodox, ridicat în satul Balaci,
județul teleorman, de către aga
Constantin Bălăceanu.

Istoria bisericii se leagă nemijlocit de istoria lo -
calității, a cărei existență se leagă firesc de istoria fa -
miliei Bălăceanu. Pentru prima dată, satul Balaci es -
te pomenit într-un document sârbesc din secolul al
XIII-lea, în care este menționat cneazul Balacico.

totuși, anumiți cercetători suțin că denumirea
localității este strâns legată de numele familiei de
boieri Bălăceanu. Documentele vremii vin în spriji -
nul acestei ipoteze. Astfel, într-un document din a -
nul 1387 este menționat printre căpitanii lui Mircea
cel Bătrân și pe un oarecare Constantin Bălăceanu
sau Balaciu. Două sute de ani mai târziu, mai exact
în 1583, Radu Voievod scrie într-un hrisov despre pa -
harnicul Badea Bălăceanu, care avea domenii întin -
se pe aceste meleaguri, începând de la Salcia, toa -
tă câmpia pârâului Burdea și pânâ sub dealurile de
la Costești. fiul său, Constantin Aga Bălăcenu, a ri -
dicat biserica de Balaci. Construcția bisericii „Ador -
mirea Maicii Domnului” a fost începută în anul 1684,
de către Constantin Bălăcenu, mare Agă al țării Ro -
mânești și soția sa, Maria, fiica domnitorului Șerban
Cantauzino. Constantin dispare tragic în anul 1690
în bătălia de la Zărnești, moartea lui întrerupând
și lucrările la biserica din Balaci. totuși, în această
perioadă, în biserică s-au ținut slujbe. În 1825 abia,
marele Ban ce purta același nume cu strămoșul său,
Constantin Bălăceanu,va tencui și zugrăvi biserica,
punându-i și o pisanie scrisă cu slove chirilice, în ca -
re explică demersurile sale: „... Care biserică, de
atunci și până acum, fiind neterminată, lipsindu-i
pisania, am binecugetat de am terminat-o, am zugră -
vit-o, am pus pisanie eu Constantin Bălăcenu vel
Ban[...] spre veșnică pomenire, în zilele preaferi-
citului Grigore Dimitrie Ghica Voievodu, la leatu
1825 dechenvrie I”.

Alte evenimente legate de biserica din Balaci
din secolul al XIX-lea nu se cunosc încă. În 1925, bi -
serica este consolidată, la baza fundațiilor turnân -
du-se o centură de beton. Planul bisericii este drep -
tungiular, compartimentat în altar, naos, pronaos și

pridvor. un iconostas masiv de zid separă altarul de
naos. Ancadramentele ferestelor au baghete încru -
cișate și deschidere în acoladă plată, ce amintesc de
Biserica Doamnei din București,ctitoria din 1683 a
Doamnei Maria, soția lui Șerban Cantacuzino. A -
ceste asemănări, precum și alte aspecte, încadrea -
ză lăcașul de cult din Balaci într-un stil arhitectonic de
tranziție către stilul brâncovenesc.

Sursa: ro.wikipedia.org
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ro.wikipedia.org


Miercuri, 24 ianuarie, la Vila florica a avut loc pre -
zentarea, în premieră, a filmului documentar „Ion
I.C. Brătianu - Un constructor al României Mari”, rea -
lizat de doamna Lucia Hossu Longin. este cel de-al
13-lea film al seriei documentare „Oamenii mari ca -
re au făcut România Mare”, parte a proiectului „Ro -
mânia Mare, Primul Centenar”, menit să marcheze
evenimentul de hotar pentru națiunea română. De nu -
mele marelui om politic se leagă intrarea României,
într-un moment decisiv, în Primul Război Mondial, pen-
tru a împlini un ideal - unirea de la 1 Decembrie 1918.

Cu această ocazie, doamna Lucia Hossu Longin
a punctat și faptul că astăzi, un simbol al patrimo-
niului României, „Vila Florica”, a fost salvat și dato -
rită eforturilor depuse de conducerea Consiliului ju -
dețean Argeș. După cum se știe, la finele anului tre -
cut, Vila florica a fost preluată de Ministerul Cultu -
rii și dată în administrare Consiliului județean Argeș.

Sursa: facebook.com/CJArges
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Prezentarea filmului documentar
„Ion I.C. Brătianu - Un constructor

al României Mari”, la Vila Florica din Piteşti

Argeş

Autoritățile publice locale au
avut o primă întâlnire cu repre -
zentanții firmelor de telecomuni -
cații care operează în Călărași și cu
cei ai distribui torului de energie
electrică.

La întâlnire au participat re -
prezentanți ai e-Distribuție Dobro-
gea, enel, telekom, RCS-RDS, tgt
(un integrator de proiecte ce acti-
vează în alte ora șe) și uPC. Invitați
la discuții au fost și instituțiile pu -
blice precum Inspectoratul de Poli-
ție județean, Ser viciul de telecomunicații Speciale
Călărași și Direc ția județeană de Informații.

organizarea acestei întâlniri a avut ca obiectiv
demararea unor proiecte comune, prin care cablu-
rile de energie electrică și telecomunicații să fie
introduse în subteran. Prima investiție din munici-
piul Călărași unde cei menționați trebuie să conlu -

creze este modernizarea străzii gri -
vița, unde atât cablurile de ener gie
electrică, cât și cele de tele co muni -
cații trebuie să treacă în subteran.
În principiu, toți cei prezenți au fost
de acord să colaboreze în vederea
susținerii doleanțelor Primăriei Mu -
nicipiului Călărași ca aceste rețele
să devină subterane, la început, pe
străzile principale.

Vor urma o serie de întâlniri
între proiectantul străzii grivița și
proiectanții firmelor de teleco mu -

ni cații și distribuție energie electrică pentru ca, în cel
mai scurt timp, să se găsească cele mai bune soluții.

În România există o serie de orașe care au in-
trat deja pe acest trend și care sunt exemple bune
de urmat de către autoritățile publice locale din
Călărași. 

Sursa: observatorcl.info

Primul pas spre un oraş SMARTCălăraşi

http://facebook.com/CJArges
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.observatorcl.info
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Reabilitarea imobilelor
continuă la Găeşti

Dâmboviţa

2017 a fost un an cu multe realizări bifate de ad -
ministrația publică locală de la găești. Autoritățile
publice au făcut bilanțul anului recent încheiat,
care este unul pozitiv pentru orașul găești, și sunt
convinse că 2018 va fi mult mai bun din punct de ve -
dere investițional. Demararea programului de rea-
bilitare termică a locuințelor, respectiv a blocurilor
1, 2, 24, 25 și 52 „Materna”, care va culmina, în fi -
nal, cu reabilitarea tuturor apartamentelor din oraș,
reprezintă o realizare importantă a unității adminis -
trativ-teritoriale găești. nu au fost uitate nici locu -
rile de joacă din oraș, care fost extinse și moderni -
zate. „Au fost amenajate locuri de joacă în Parcul
Central, la Grădinița Inocența, Grădinița Piticot și

la Blocul 20. De asemenea, a fost modernizat ilumi -
natul public stradal, prin înlocuirea vechilor lămpi
cu corpuri de iluminat pe Led, astfel încât consumul
de energie electrică s-a redus la jumătate. A fost ex -
tins iluminatul ornamental, astfel încât în perioa -
da sărbătorilor de iarnă, orașul a îmbrăcat straie de
sărbătoare. Anul trecut am acordat o atenție deose -
bită parcurilor și spațiilor verzi din orașul Găești.
În acest sens, în Parcul Central au fost amenajate
trei fântâni arteziene și s-au plantat zeci de mii de
lalele, dar și alte specii florale, care au transformat
Găeștiul într-un oraș al florilor”, a precizat prima -
rul orașului găești, gheorghe grigore.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Miercuri, 31 ianuarie, se împlinesc 600 de ani de la
moartea Voievodului Mircea cel Bătrân, iar municipa-
litatea, prin Centrul Cultural „Ion Vinea” și muzeograf
emil Păunescu, va marca această zi printr-un eveni-
ment comemorativ inedit, desfășurat la Ateneul „Ni-
colae Bălănescu” la ora 11:30. „Evocare 600 de ani de
la trecerea în veșnicie a lui Mircea cel Bătrân” es te
titlul acțiunii ce va consta într-o prezentare temati că
susținută de dl. emil Păunescu.

De asemenea, Școala gimnazială „Mircea cel Bă-
trân” își va onora patronul printr-o întâlnire a elevilor
și cadrelor didactice cu același muzeograf, care va pre -
zenta și o expoziție ad-hoc.

„Suntem în luna la sfârșitul căreia vom comemo -
ra șase secole de la trecerea în veșnicie a fondatoru-
lui acestui oraș, adică a lui Mircea cel Bătrân. Suntem
într-un an al Centenarului. Ca să se ajungă la acea
Mare Unire, în istoria acestui popor au existat niște trep -
te, iar una din treptele importante a fost reprezenta -
tă de domnia acestui Mircea, din dinastia Basarabilor,
care avea capitala sau cetatea de scaun, cum se spunea
în epocă, la Curtea de Argeș. Dar cea mai importantă lo -
calitate, după Curtea de Argeș, așa cum au dovedit-o

cele mai recente studii ale specialiștilor, din timpul
domniei lui Mircea cel Bătrân, nu a fost Târgoviște,
nu a fost Turnu Severin, nu a fost Râmnicu Vâlcea, ci a
fost Giurgiu. Aici, la Giurgiu, el avea o reședință tem-
porară, supraveghea lucrările la fortificații și își fă-
cea planuri de viitor, deoarece poziția geo-strategică
a localității noastre îi îngăduia să facă asemenea pla-
nuri”, a precizat muzeograful emil Păunescu în cea
mai recentă ședință ordinară a Consiliului local cu pri-
vire la rolul important pe care Domnitorul Mircea cel
Bătrân l-a avut în istoria poporului român, dar și a
orașului giurgiu.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Eveniment comemorativ
la Ateneul „Nicolae Bălănescu”, la împlinirea a 600 de ani

de la moartea Voievodului Mircea cel Bătrân

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.jurnaldedambovita.ro
http://www.primariagiurgiu.ro
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La fetești a avut loc de curând o dezbatere pu -
blică pentru „Extinderea și dotarea cu echipamen -
te medicale a ambulatoriului din structura Spita-
lului municipal ̀ Anghel Saligny`”, proiect propus spre
finanțare în cadrul PoR 2014-2020 – Axa prioritară 8
„Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”.

Dialogul dintre cadrele medicale și oficialități
a avut loc la Spitalul municipal, fiind coordonat de
primarul municipiului fetești, Sorin gafițoi, și vice -
primarul Laurențiu Șonchereche.

Proiectul vizează extinderea ambulatoriului in -
tegrat al Spitalului Municipal „Anghel Saligny” – fe -
tești și dotarea acestuia cu echipamente performan -
te, conducând astfel la diversificarea și îmbunătă-
țirea calității serviciilor medicale, precum și la creș -

terea calității vieții, printr-o valorificare superioa -
ră a asistenței medicale ambulatorii. 

Prin implementarea acestui proiect se urmă -
rește realizarea condițiilor normale de desfășurare
a actului medical, crearea de spații necesare, în
conformitate cu prevederile ordinului nr. 914/2006
al ministrului sănătății, cu modificările conform or -
dinului nr. 1096/2016.

În prezent, spațiile actuale sunt insuficiente
atât pentru desfășurarea actului medical, cât și
pentru desfășurarea activităților conexe actului
medical, ceea ce duce la îngreunarea îndeplinirii sar -
cinilor de serviciu și la calitatea actului medical, pre -
cum și la apariția infecțiilor intraspitalicești. 

Sursa: guraialomitei.com

Dezbatere publică pentru extinderea
şi dotarea ambulatoriului

Spitalului municipal din Feteşti

Proiect cu finanţare europeană,
lansat la Ploieşti

Prahova

Ialomiţa

Recent, la sediul Camerei de»
Comerț și Industrie Prahova a avut loc
lansarea unui proiect cofinanțat din fondul
Social european, prin Programul operațional
Capital uman 2014 - 2020, prioritatea
acestuia fiind „Locuri de muncă pentru toți”.

Proiectul – intitulat „BUSINESS START(UP). Me-
canism de finanțare a liberei inițiative în regiunea
Sud Muntenia” – își propune să valorifice creativi-
tatea și cunoștințele a 460 de persoane fizice de
peste 18 ani (cu minim studii gimnaziale) din 56 de
firme selectate, aflate în regiunea Sud Muntenia,
respectiv județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Călă -
rași, giurgiu, teleorman și Ialomița, mulți dintre cei
interesați fiind prezenți la lansarea proiectului. 

Cursurile gratuite de antreprenoriat, care vor
începe în luna iulie 2018, se adresează persoanelor
fizice, șomeri, persoane inactive care au loc de mun -
că și înființează o afacere, în scopul creării de noi lo -
curi de muncă în județele sus-menționate. De men -
ționat faptul că aceste afaceri trebuie să fie non-

a gricole din mediul urban.
Participanții la programul de formare profesio -

nală „Competențe antreprenoriale” vor primi spri-
jin pentru elaborarea unor planuri de afaceri, 56 din -
tre acestea urmând să fie selectate pentru finanța -
re. Aplicanții selectați nu pot deține însă calitatea
de asociat majoritar în structura altor societăți comer -
ciale. Valoarea subvenției este de 34.000 de euro/
plan de afaceri.

Sursa: stiriactuale.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com
http://stiriactuale.ro
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Centenarul Marii Uniri
va fi aniversat, la Alexandria,

printr-o serie de manifestări cultural-educative

Teleorman

Centenarul Marii uniri va fi marcat,»
anul acesta, la Alexandria printr-o serie
de manifestări cultural-educative,
inițiate de autoritățile publice.

În cadrul unei conferințe de presă, susținută săp-
tămâna trecută, au fost prezentate câteva dintre
cele mai importante manifestări organizate de mu-
nicipalitate anul acesta, în reședința de județ a te-
leormanului, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la
Marea unire din 1918. „Este vorba despre ac țiuni
specifice, dedicate Centenarului României și cred că
vom reuși împreună să mobilizăm cât mai mulți
cetățeni, în special tineri din municipiul Alexandria,
pentru a scoate în evidență nu doar aniver sarea în
sine a 100 de ani de existență a statului ro mân unitar,
ci și pentru a găsi pârghiile, motivații le spirituale de
a ne crește gradul de recunoaștere față de înaintașii
noștri”, a spus primarul Alexandriei, Victor Drăgușin.

Primarul municipiului a enumerat câteva dintre
cele mai importante manifestări menite să marcheze
Centenarul unirii la Alexandria. „Poate cel mai nume-
ros, ca participare, va fi programul `Uniți suntem Ro-
mânia`. Reprezintă concursuri pe cinci te me, având ca
public țintă elevii școlari și liceeni. Vor fi trei categorii
de partici panți: elevii de la ciclul primar, elevii din ci-
clul gimna zial și liceal”, a precizat primarul Drăgușin. 

Programul „Uniți suntem România” va include
concursuri de eseuri, pictură, tradiții, cântece și jo -
curi, teatru cu tematică, cultură generală și recita -
re de poezie. Concursurile la care sunt invitate să
participe toate unitățile școlare din Alexandria se vor
desfășura în perioada februarie - noiembrie 2018, în
mai multe etape: etAPA I (februarie 2018) - Concurs de
eseuri cu tema „Românii atunci și acum. Țeluri, sco-
puri, idealuri”; etAPA II (martie 2018) - concurs de
pictură cu tema „Roșu, Galben și Albas tru de Româ-
nia”; etAPA III (aprilie 2018) - tradiții cu tema „Cân-
tecele și jocurile ce ne însoțesc peste veacuri”; etAPA
IV (mai 2018) - teatru (piesele de teatru ce vor fi puse
în scenă de fiecare echipă vor avea legătura cu  eve-
nimentele prilejuite de unirea Principatelor Române
de la 1918); etAPA V (iunie 2018) - Cultură generală;

etAPA VI (octombrie 2018) - Recitare poezie; etAPA VII
– noiembrie 2018 - Spectacol. expoziții. Premierea.
Municipalitatea a stabilit și premiul. 100 de copii, îm-
preună cu dască lii care i-au pregătit vor merge într-o
excursie de 4 zile la Alba Iulia.

o altă acțiune menită să marcheze Centenarul
unirii este Ziua Veteranilor de Război, programată
pentru luna aprilie 2018. tot în seria acțiunilor de-
dicate centenarului intră și manifestarea „România
mea”, un concurs la care sunt invitate să participe
grădinițele din Alexandria: 35 de copii de la fiecare
grădiniță vor intra în competiție, premiul constând
în costume populare autentice care vor ajunge ast-
fel în patrimoniul unității școlare câștigătoare.

o inițiativă inedită, organizată tot cu prilejul
Centenarului, este „Gala valorilor locale”. „Alexan -
dria are valori. Este important să le identificăm, să
le recunoaștem meritele. Vorbim de medici, profe -
sori, militari, ingineri, oameni de afaceri, mici meș -
teșugari ș.a.m.d.. În acest context vreau să solicit
instituțiilor publice, asociațiilor profesionale să vi -
nă cu propuneri, astfel încât în iunie 2018 să putem
susține public această manifestare”, a menționat
primarul Victor Drăgușin.

Persoanele premiate în cadrul manifestării „Ga -
la valorilor locale” vor fi propuse de către un comi -
tet de organizare reprezentativ pentru domeniile
pentru care se vor acorda premii și va fi format din
reprezentanți delegați de către insituțiile, aso cia -
țiile profesionale, organizațiile respective. Acest co -
mitet va stabili și criteriile de evaluare. Pentru ma-
nifestările dedicate Centenarului, municipalitatea
va aloca suma de 200.000 de lei. 

Sursa: teleorman24.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://teleorman24.ro
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REVISTA PRESEI

administratie.ro / 28 ianuarie 2018 Curierul Zilei / 27 ianuarie 2018

Radio Voces Campi / 26 ianuarie 2018 Ziarul Dâmbovița / 25 ianuarie 2018
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http://regio.adrmuntenia.ro


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

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării

Programului operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
RegIo Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente

organizate de acestea în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării /29 ianuarie 2018

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

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

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

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

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare RegIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației

Publice și fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

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

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

fax: 0242/313.167.

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

