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Miercuri, 8 august, Liviu Mușat, directorul agen -
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, ală -
turi de Sorin Gafițoi, primarul municipiului Fetești
a semnat contractul de finanțare pentru proiectul
privind „Creșterea eficienței energetice a Liceului
Teoretic Carol I”, situat în strada Călărași, nr. 530,
Fetești, județul Ialomița, una dintre cele mai pres-
tigioase unități școlare ialomițene.

Prin acest contract, unitatea administrativ-te -
ritorială Fetești, în calitate de beneficiar, a primit
fonduri nerambursabile în cadrul Programului Ope -
rațional Regional (Regio) 2014 – 2020, axa priorita -
ră 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emi -
sii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1
„Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării in-
teligente a energiei și a utilizării energiei din sur se
regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clă -
dirile publice și în sectorul locuințelor”, Ope rațiu nea
B – „Clădiri publice”. Cererea de finan ța re are o valoa -
rea totală de 2.311.439,44 lei, din ca re 2.137.395,13
lei reprezintă fonduri nerambursa bi le FEDR și BS, iar
43.620,31 lei reprezintă cofinan ța rea beneficiarului.

această investiție urmărește reabilitarea ter-
mică a Liceului teoretic Carol I din Fetești, în scopul
optimizării condițiilor de desfășurare a activită ți -
lor instructiv-educative, creșterea gradului de con-
fort termic, precum și reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră și a consumului de energie.

Instituția școlară ialomițeană nu este la primul
proiect cu finanțare din fonduri europene, aceasta
beneficiind, în exercițiul financiar anterior, de fi -
nanțări nerambursabile Regio prin care au fost rea-
lizate săli de clasă, sală de sport, cantină, internat
pentru elevi.

Proiectul are o durată de implementare de 45
de luni, vizând scăderea cu 189,20 KWh/m2 a consu -
mului anual de energie primară (din surse nerege-
nerabile), și cu 157,32 KWh a consumului anual de
energie primară din surse regenerabile pentru în-
călzire/răcire. astfel, vor fi derulate lucrări de in -
tervenție ce au ca scop termoizolarea construcției,
modernizarea instalației de preparare și distribuire
a agentului termic și a apei menajere, utilizarea de

surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de
energie, precum și alte lucrări conexe.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul ape -
lului lansat pentru sprijinirea eficienței energetice
în clădirile publice (Prioritatea de investiții 3.1 B),
s-au înregistrat 62 de aplicații. Dintre acestea 10 au
fost depuse din județul Ialomița, având o valoare to -
tală de aproximativ 43 de milioane de lei, din care
va loarea totală solicitată fiind de peste 34 mili oa -
ne de lei.
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Fonduri nerambursabile Regio
pentru creşterea eficienţei energetice
a Liceului Teoretic Carol I din Feteşti

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilități
delegate pentru implementarea acestui
program. Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din POR puteți obține contactând
experții 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 informare dedicat
potenţialilor beneficiari de fonduri Regio

pentru promovarea transferului tehnologic
agenția pentru Dezvoltare Regională»

Sud Muntenia a organizat joi, 9 august,
Seminarul de informare privind
oportunitățile de finanțare Programul
Operațional Regional (POR) din cadrul axei
prioritare 1 „Promovarea transferului
tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1,
Operațiunea a – „Sprijinirea entităților de
inovare și transfer tehnologic” și
Operațiunea B – „Sprijinirea parcurilor
științifice și tehnologice”.

La evenimentul desfășurat la sediul aDR Sud
Muntenia din Călărași au participat 15 potențiali
beneficiari, care au analizat criteriile de eligibili-
tate pentru depunerea de aplicații în cadrul celor
două apeluri. astfel, beneficiarii eligibili - enti tă -
ți le de inovare și transfer tehnologic legal consti-
tuite și, respectiv, parteneriatele dintre membrii
asociației în participațiune constituite în vederea
creării parcurilor științifice și tehnologice și admi-
nistratorii acestora  – pot obține finanțare neram-
bursabilă pentru următoarele tipuri de activități:

Crearea și dezvoltarea infrastructurilor de in-•
ovare și transfer tehnologic;

Crearea și dezvoltarea parcurilor științifice și•
tehnologice;

achiziționarea de servicii de transfer tehno-•
logic specifice.

Prin această întâlnire de lucru, aDR Sud Munte -
nia a venit în sprijinul potențialilor aplicanți din re -
giune – entități care au depus scrisori de intenție cu
privire la exprimarea interesului pentru acest tip de
proiecte -, prin oferirea de informații importante
privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul
fondurilor europene nerambursabile alocate regiu-
nii Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020, în cadrul
axei prioritare 1 – „Promovarea transferului teh-
nologic”.

EVEN
IM

EN
TE

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilități
delegate pentru implementarea acestui
program. Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din POR puteți obține contactând
experții 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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Instruire pentru noii beneficiari
de fonduri Regio din Sud Muntenia

Luni, 13 august, agenția»
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în calitate de Organism
Intermediar pentru programul Regio
2014 – 2020, a organizat la sediul din
Călărași un seminar de instruire destinat
beneficiarilor din regiunea noastră
care au demarat de curând procesul de
implementare a proiectelor pentru care
au semnat contractele de finanțare. 

noile proiecte vor fi realizate cu fonduri ne-
rambursabile POR din cadrul următoarelor linii de
finanțare: axa prioritară 2 (Prioritatea de investiții
2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în spe-
cial prin facilitarea exploatării economice a idei-
lor noi și prin încurajarea creării de noi întreprin-
deri, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Priori-
tatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extin-
derea capacităților avansate de producție și dez-
voltarea serviciilor”), axa prioritară 3 (Prioritatea
de investiții 3.1 B „Sprijinirea eficienței energeti -
ce, a gestionării inteligente a energiei și a utiliză -
rii energiei din surse regenerabile în infrastructu-
rile publice, inclusiv în clădirile publice, și în secto -
rul locuințelor” – Clădiri publice) și axa prioritară 5
(Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, proteja -
rea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului na-

tural și cultural”).
Pentru ca noii beneficiari privați și publici să

întâmpine cât mai puține dificultăți în implemen-
tare și pentru a derula corect activitățile prevăzu -
te în proiectele pentru care au primit fonduri ne-
rambursabile Regio, agenția vine în sprijinul lor prin
prezentarea unor detalii importante privind obliga -
țiile ce le revin în realizarea materialelor de infor-
mare și publicitate, informații despre managemen-
tul proiectelor, monitorizarea și verificarea contrac -
telor de finanțare, indicatori, vizitele de monitori -
zare, măsurarea și raportarea progresului, precum
și despre modificările ce pot surveni pe parcursul pe -
rioadei de implementare a proiectelor. totoda tă, cu
această ocazie, au fost prezentate detalii des pre in-
strucțiunile de prefinanțare, despre plata și ram-
bursarea cheltuielilor, precum și despre achizițiile
publice în cadrul proiectelor - principii și reguli.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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A fost modificat Ghidul solicitantului -
condiţii specifice de accesare a fonduriIor

pentru apelul P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1 - Ambulanţe
joi, 9 august, autoritatea de

Management a Programului Opera -
țional Regional (POR) a publicat
Corrigendumul la Ghidul solicitan-
tului - condiții spe cifice de acce-
sare a fonduri Ior pentru apelul
P.O.R./2018/8/8. 1/8.2/1-ambu -
lanțe din cadrul axei prioritare 8 –
„Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate și sociale”, Prioritatea de
investiții 8.1 – „Investițiile în in-
frastructurile sanitare și sociale
care contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și local, re -
ducând inegalitățile în ceea ce pri-
vește starea de sănătate și promo-
vând incluziunea socială prin îmbu-
nătățirea accesului la serviciile sociale, culturale
și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
institu ționale la serviciile prestate de colec tivitățile
locale”, Obiectivul Specific 8.2 – „Îmbunătăți rea ca -
lității și a eficienței îngrijirii medicale de urgență”.

Principala modificare se referă la prelungirea
perioadei de depunere a aplicațiilor în MySMIS pâ -
nă în data de 31 august 2018, ora 12:00.

Solicitantul eligibil în cadrul acestui apel de pro -
iecte este parteneriatul dintre Inspectoratul Gene -
ral pentru Situații de urgentă (IGSu), în calitate de
lider de parteneriat, și Inspectoratele județene pen -
tru Situații de urgență (ISu) ale fiecarui județ care
aparține regiunilor de dezvoltare eligibile pentru
finanțare (nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-vest,
vest, nord-vest și Centru).

În cadrul apelului P.O.R./2018/8/8. 1/8.2/1-
am bulanțe, din alocarea de 94.906.014 de euro pot
fi finanțate investițiile eligibile referitoare la:

achiziția de ambulanțe, inclusiv ambulanțe spe -•
cializate pentru pacientul cu risc biologic, pentru
transport nou-născuți în stare critică si pentru vic-
time multiple;

achiziția de posturi medicale avansate;•
achiziția de autospeciale de transport pacienți•

în zona montană;

achiziția de unitati de suport pentru acciden -•
te colective.

Ghidul consolidat pentru apelul de proiecte
P.O.R./2018/8/8. 1/8.2/1 - ambulanțe este publi-
cat pe site-ul dedicat implementării POR în regiu-
nea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiu -
nea Program / axe / axa 8, link: https://regio.adr -
muntenia.ro/download_file/article/994/Corrigen-
dum-ghid-8-2-ambulante.rar și pe site-ul aM POR,
www.inforegio.ro.

aDR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pen-
tru implementarea acestui program. Mai multe de-
talii despre posibilitățile de finanțare din Regio pu-
teți obține contactând experții Serviciului Comu-
nicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilități
delegate pentru implementarea acestui
program. Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din POR puteți obține contactând
experții 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
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.inforegio.ro
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S-a modificat Ghidul specific privind
iluminatul public (Prioritatea de investiţii 3.1 C)

Luni, 13 august, s-a modificat Ghidul solicitan -
tului pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/
C/1/7REGIunI, axa prioritară 3, Prioritatea de in -
vestiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public.

Principalele revizuiri sunt următoarele:
prelungirea perioadei de depunere a proiec-•

telor până în data de 18 octombrie;
eliminarea obligativității prezentării avizului•

Consiliului Concurenței;
actualizarea secțiunilor relevante din Condi ții -•

le specifice de accesare a fondurilor în cadrul a pelu -
 lui de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIunI,
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/
2015, cu modificările și completările ulterioare.

Forma consolidată a Ghidului specific este pu-
blicată pe site-ul nostru - https://regio.adrmun-
tenia.ro, la secțiunea PROGRaM > aXE > axa 3, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198,
precum și pe site-ul Programului Operațional Re-
gional 2014 – 2020, www.inforegio.ro.

S-a modificat Ghidul specific pentru apelurile
de proiecte nefinalizate destinate UPU şi Ambulatorii
Luni, 13 august, s-a publicat»

Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul
solicitantului – Condiții specifice de
accesare a fondurilor – apeluri PROIECtE
nEFInaLIZatE – uPu /CPu/aMBuLatORII –
MInIStERuL SănătățII - coduri apeluri:
POR/420/8 și POR/422/8.

Cele mai importante modificări vizează urmă-
toarele:

perioada de închidere a apelului, care are ca•
termen nou data de 7 septembrie;

valoarea minimă eligibilă va fi de 300 de mii•
de euro;

introducerea în categoria cheltuielilor eligi-•
bile achiziția de mijloace de transport - subcate-
goria 14 - Cheltuieli cu achiziția de mijloace de
transport indispensabile pentru atingerea obiecti-
vului operatiunii;

pentru Operațiunea 8.2B – uPu/CPu - modifi -•
carea categoriei de acțiuni eligibile astfel: achizi-
ționare dotări/echipamente/dispozitive medicale
pentru infrastructura unitățile de primiri urgențe
/ compartimentele de primiri urgențe atat pentru
structura existenta cat si pentru cea viitoare a
acestora( inclusiv cu echipamente și dispozitive
medicale care deservesc uPu/ CPu eg. Laboratorul
de analize, Laboratorul de radiologie, imagistica,
atI, bloc operator etc. în conformitate documen-
tele structurii organizatorice ale unității sanitare,
avizate/aprobate de către Ministerul Sănătății).

Ghidul consolidat pentru cele două apeluri de
proiecte, Ordinul nr. 5457/13.08.2018, precum și
Sinteza modificărilor sunt publicate pe site-ul de-
dicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea Program / axe
/ axa 8, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
8/static/1203, și pe site-ul autorității de Manage-
ment pentru POR, www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
http://www.inforegio.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 13 august 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat Cata lo -
gul surselor de finanțare nerambursabilă pentru luna au -
gust 2018! Scopul editării acestei publicații este de a veni
în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambur -
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea-
lizeze 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 oportu nitățile din Progra -
mul național pentru Dezvoltare Rura lă 2014 – 2020, IntER-
REGv-a și uRBaCt III. Publicația elec tronică poate fi acce -
sată pe site-ulagenției, www.adr muntenia.ro. în secțiunea
Bibliotecă > Documente utile > Catalogul surselor de fi -
nanțare, link: https://www.adr muntenia.ro/down -
load_file/document/1086/csf-august-2018.pdf.

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna august 2018
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Specializarea inteligentă, cheia
pentru atragerea fondurilor europene post-2020

Este foarte probabil ca finanțările europene
pentru dezvoltare regională să se concentreze în
viitor pe domenii le identificate drept cele mai com-
petitive din fieca re regiune și țară, adică domeniile
de specializa re inteligentă, în următorul cadru fi-
nanciar uE post-2020. România are acum două stra-
tegii naționale care menționează cinci domenii de
bază pentru specializare inteligentă dar, pe lângă
acestea, fiecare din tre cele 8 regiuni de dezvoltare
are propria sa strategie cu o listă proprie de domenii
identificate. toa te acestea trebuie analizate și îm-
binate pentru a obține niște direcții coerente.

„UE plănuiește să își schimbe regulile de acor-
dare a finanțărilor structurale pentru inovare pen-
tru a oferi suport mai larg acestui domeniu, inclu-
siv pentru digitalizare și competențe conexe. În
centrul noii politici pentru Fondul European de
Dezvoltare Regională se va afla specializarea in-
teligentă, iar regiunile vor trebui să dezvolte pla-
nuri de investiții adresate sectoarelor care sunt
cele mai competitive”, a explicat la începutul lunii
iunie Rudolf niessler, director pentru creștere sus-

tenabilă și inteligenta la Directoratul pentru Poli-
tica Regională al Comisiei Europene.

Domeniile de specializare inteligentă și sectoa -
rele competitive sunt o provocare pentru economia
României. Strategii există. acestea au fost solicita -
te ca o condiționalitate ex-ante pentru alocarea fon -
durilor pe actualul cadru financiar 2014-2020.

Oficialul uE a mai explicat, potrivit publicației
amintite că, deja, teoretic sunt create nuclee de ex -
celență tehnologică și științifică, provocarea fiind a -
cum transpunerea acestora în modalități de ino va -
re în întreprinderi, pentru a genera locuri de mun -
că și creștere.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1086/csf-august-2018.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1086/csf-august-2018.pdf
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Investiţii în transportul fluvial
de la Marea Neagră la Dunăre

59 milioane EuR din Fondul de coeziune se in-
vestesc în modernizarea ecluzelor de pe canalele
„Dunăre - Marea Neagră” și „Midia Năvodari - Poar -
ta Albă”, care leagă portul Constanța de la Marea
neagră de Dunăre, în sud-estul țării. Lucrările vor
crește traficul navelor cu aproape jumătate din ceea
ce este în prezent, îmbunătățind în același timp si -
guranța navigației și protejând zona înconjurătoa -
re de inundații. 

Comisarul pentru politica regională, Corina Cre -
țu, a declarat: „Acest proiect va permite o și mai bu -

nă exploatare a potențialului enorm al transpor-
tului fluvial din punctul de vedere al schimburilor
comerciale. Întreaga economie din sud-estul Româ -
niei va beneficia de acesta, dar și, la o scară mai
lar gă, economia macroregiunii Dunării, care leagă
nouă state membre ale UE și cinci țări vecine.”

Canalele fac parte din rețeaua transeuropea -
nă de transport, pe secțiunea care leagă Rinul de
Dunăre. Lucrările de modernizare ar urma să fie fi -
nalizate în 2021.

Sursa: ec.europa.eu

MFP: Situaţiile financiare ale firmelor private şi instituţiilor publice,
disponibile pe portalul data.gov.ro

Situațiile financiare ale firmelor private și in sti -
tuțiilor publice sunt disponibile pe data.gov.ro, aces -
tea urmând să fie actualizate de două ori pe an, se -
mestrial, a anunțat, vineri, Ministerul Finan țelor Publice.

„Pentru asigurarea cadrului dezvoltării unui me -
diu de afaceri concurențial, transparent și corect,
Ministerul Finanțelor Publice a încărcat pe por talul
data.gov.ro situațiile financiare ale operatorilor eco -
nomici și entităților publice, extrase din documen-
tele depuse de aceștia. Seturile de date deschise fa -
cilitează descărcarea, analiza și reutilizarea infor ma -
țiilor stocate în bazele publice de date cu documen -
tele depuse de plătitorii de taxe și impozite. Datele
deschise sunt date primare, structurate, procesabile
în mod automat. Acestea sunt accesibile, disponibile
și pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistri -
buite de către oricine în orice scop, inclusiv comer -
cial. Seturile de date în format deschis vor fi actua -
lizate de doua ori pe an, respectiv la un interval de
6 luni. Datele vor putea fi descărcate/vizualizate o
perioada de 10 ani de la actualizare”, se mențio -
nează în comunicatul ministerului de resort.

Potrivit ministrului Eugen teodorovici, iniția -
ti va este asumată de către Guvern în cadrul Par-
teneriatul pentru Guvernare Deschisă, la care Ro-
mânia a aderat în anul 2011, ale cărei obiective s-au
reflectat în primele angajamente asumate prin Me-
morandumul de aprobare a primului Plan național
de acțiune (iulie 2012 - iunie 2014). aceste obiec-

tive s-au concretizat prin măsuri privind deschide-
rea datelor publice și încurajarea dialogului între
reprezentanții administrației publice și societatea
civilă. În data de 3 aprilie 2018, Guvernul României
a fost acceptat pentru al doilea mandat consecutiv
în cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pen -
tru Guvernare Deschisă. Ministerul Finanțelor preci -
zează că seturile de date încărcate pe portalul
data.gov.ro sunt foarte utile pentru cercetarea în
domeniul economic, în special evaluarea impactu-
lui politicilor economice, care pot contribui substan -
țial la calitatea politicilor publice în domeniul eco-
nomic și fiscal. „Multe schimbări legislative în do-
meniul economic, fiscal și social, pot avea efecte
diferite asupra firmelor în funcție de sectorul de
activitate al acestora, mărimea lor și alte caracte -
ristici. De aceea, pentru estimarea acestor efecte
este necesară folosirea datelor la nivel de firmă”,
se notează în comunicatul MFP. utilizarea datelor ad -
ministrative la nivel de firmă pentru evaluarea și
fundamentarea inițiativelor legislative este o prac-
tică adoptată de majoritatea țărilor din uniunea Euro -
peană. Inițiative asemănătoare au fost adopta te re-
cent în Croația, Cehia, Slovacia și Slovenia, în timp ce
în ungaria o astfel de măsură a fost adopta tă din 2007.
accesul la aceste date a avut ca rezul tat creșterea nu -
mărului de lucrări științifice în domeniul economic
care au folosit date administrative la nivel de firmă.

Sursa: agerpres.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ec.europa.eu
https://data.gov.ro
http://www.agerpres.ro
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Mănăstirea Nucet, judeţul Dâmboviţa
Mănăstirea nucet se află în județul»

Dâmbovița, la mai puțin de douăzeci
de kilometri de târgoviște. numele său
provine de la nucii aflați în zonă, care
erau într-un număr foarte mare.
Mănăstirea Cozia a fost cunoscută și ea
sub acest nume, însă pentru puțin timp.

Începuturile exacte ale Mănăstirii nucet s-au
pierdut în negura timpului. una dintre legendele
legate de existența lăcașului religios spune că, la
sfârșitul secolului al XIv-lea, în acest loc a fost agă -
țată o icoanăa a Sfântului Mucenic Gheorghe. aceas -
ta a fost pusă de Sfântul nicodim de la tismana și,
când a vrut să o ia înapoi, icoana nu s-a mai mișcat.
astfel, a luat ființă un prim schit, în care mai mulți
călugări au ascultat de sfaturile cuviosului nicodim.

alte ipoteze spun că Mănăstirea nucet a fost
ridicată de Dan I, biserica fiind una de lemn. Se pa -
re că aceasta s-a deteriorat din cauza timpului ne-
prielnic, însă a fost reconstruită de Gherghina Pâr-
călab, cel care a fost unchiul lui Radu cel Mare. De
altfel, un document din anul 1501 menționează fap -
tul că Radu cel Mare a înzestrat lăcașul religios cu

sa te, mori de apă, o jumătate de baltă și chiar să -
lașe de țigani. apoi, în anul 1516, domnitorul vlad Că -
lugărul a dat mănăstirii un munte, pe lângă alte sa -
te și moșii.

așadar, ctitorul oficial al Mănăstirii nucet este
considerat Gherghina Pârcălab, al cărui tablou votiv
se afla în biserică. acesta este înfățișat împre ună cu
soția sa, jupâneasa neaga, iar între ei a fost pictată
macheta bisericii. După vlad Călugărul, mai mulți
domnitori au fost interesați de mănăstire și au avut
grijă să nu îi lipsească nimic. Printre aceștia, s-au
numărat Radu Mihnea, Gavril Movilă, alexandru Ili -
as și Leon tomșa. Mai mult, Matei Basarab a închi-
nat-o Mănăstirii Dușcă și, mai târziu, Constantin Brân -
coveanu i-a închinat ei schitul Panaghia.

astfel, nu e de mirare faptul că Mănăstirea nu-
cet era una dintre cele mai importante lăcașuri re-
ligioase la începutul secolului al XvIII-lea. averea
sa era uriașă, mai ales că nu era nevoită să plăteas -
că niciun fel de taxe, în urma hrisovului dat de Ra -
du cel Mare. Cu toate acestea, războaiele din acel
secol au început să-și lase amprenta pe ansamblul
mănăstiresc, având în vedere că turcii au jefuit-o
înainte să se retragă.

(continuare în pagina 11)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 10)
Cutremurul din anul 1738 a afectat-o serios,

însă familia boierilor văcărescu au ajutat-o să se re -
pună pe picioare. Dar anul 1821 a reprezentat din
nou o încercare grea, iar după această dată a venit
timpul legii secularizării averilor manăstirești. Că-
lugării greci care viețuiau aici pleacă, iar în locul
lor vin călugării români. Însă viața de aici nu a fost
deloc ușoară pentru ei, așa că părăsesc și ei mănăs -
tirea, în anul 1930, când deja se află într-o stare a -
vansată de degradare. Cutremurul din 1940 nu-i
face viața mai ușoară, așa că mănăstirea este des -
ființată, biserica ajungând să fie una de mir.

abia în anul 1994 a răsărit soarele pentru Mă-
năstirea nucet, când arhiepiscopul și Mitropolitul
târgoviștei reușesc să o reînființeze. atunci pri -
meș te hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și
încep lucrările de restaurare. Între timp, măicuțe -
le de aici au reușit să ridice și un paraclis, pe care
l-au închinat adormirii Maicii Domnului. În curtea
mănăstirii, există și o fântână, „de leac”, ce poate fi
accesată oricând. Mănăstirea poate fi vizitată zilnic,
iar accesul la muzeu e posibil doar la cerere.

Mănăstirea nucet este un adevărat ansamblu
manăstiresc și, văzută de departe, pare o fortă rea -
ță. De altfel, atunci când a fost ridicată, avea în ju -
rul ei un șanț, care să o apere de eventualii hoți. Bi -
serica a fost și ea construită astfel încât să reziste:
zidurile par a fi pentru edificii medievale și pereții
sunt din cărămidă masivă. Picturile interioare, căci
cele exterioare lipsesc, sunt deosebite – de-a lungul
timpului, s-au păstrat două straturi. Cel inferi or da -
tează din secolul al XvI-lea, iar stratul superior a fost
realizat undeva la începutul secolului al XvIII-lea.
ambele straturi au fost executate în stilul bizantin,
iar în unele locuri se pot observa influen țele slave.

Mănăstirea nucet dispune de un mic muzeu, în -
să multe dintre obiectele sale de preț au fost ori
pierdute sau furate, ori au fost duse la muzeul epar -
hial, când au început renovările. Muzeul nu este re -
cent, ci a fost înființat în secolul al XvII-lea. Multe
dintre obiectele prezente au fost descoperite în
urma săpăturilor arheologice: pot fi văzute cruci
funerare, pietre tombale sau bucăți din coloanele
vechi de susținere. De asemenea, pot fi văzute o biec -
te bisericești (cruci, sfeșnice, potire, cărți religioa -
se), dar și câteva fotografii cu obiecte ce au fost gă -
site aici, dar care se află în muzeul din târ goviște.

Sursa: destepti.ro

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


Lerești este una dintre comunele argeșene cu
cel mai mare potențial de dezvoltare turistică, dar
și cu obiective importante de profil (cum ar fi zona
voina). În acest sens, nu poate fi decât benefic fap -
tul că autoritățile locale au început o serie de lu-
crări pentru modernizarea infrastructurii.

astfel, Primăria comunei Lerești (comună care
în curând va găzdui și un festival de film la care se
anunță prezența unor actori și regizori cunoscuți)
a scos la licitație serviciile de proiectare și execu-
ție pentru modernizarea maiu multor drumuri de
interes local. valoarea contractului este de 1,6 mi-
lioane lei, fără tva, iar banii provin din Programul
național de Dezvoltare Locală (etapa a II-a).

30 august este data limită până la care firmele
de construcții interesate să implementeze proiec-
tul pot depune ofertele de preț și ofertele tehnice.

Sursa: argesulvorbeste.ro

Ministerul Culturii și Identității naționale a a -
probat finanțarea proiectului Consiliului județean
Călărași „10 pentru CENTENAR”. Obiectivele pro-
iectului includ: reactualizarea memoriei comunită -
ții privind evenimentele, personalitățile și locurile
Marii uniri, revitalizarea sentimentului patriotic și
cultivarea valorilor naționale. „10 pentru Centenar”
înseamnă desfășurarea a 10 activități – lecții de is to -
rie în aer liber, parada Marii uniri și a costumelor po -
pulare naționale, lansare de carte istorică, flash-mob,
proiecții de filme istorice, dezvelirea unei plache te
aniversare și șe dință solemnă de consiliu județean, ac -
țiuni educa tive – Zestrea Călărașiului. Proiectul va în -
cepe în lu na septembrie și se va finaliza în decembrie,
timp în care autorități locale, personal didactic, mu-
zeografi, bibliotecari, elevi își vor da mâna pentru reu -
șita ce lor 10 pentru CEntEnaR. valoarea proiectu lui
este 67.000 de lei. Parteneri: Inspectoratul județean
Șco lar Călărași, Direcția județeană pentru Cultură,
Pa latul Copiilor Călărași , Centrul județean de Cul-
tură și Creație Călărași, Muzeul „Dunării de Jos”, Bi -
blio teca județeană „Alexandru Odobescu”.

Sursa: radiovocescampi.ro
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Bani pentru drumurile din LereştiArgeş

Proiectul Consiliului Judeţean Călăraşi,
„10 pentru CENTENAR”, a obţinut finanţare

Călăraşi

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


Primarul municipiului Giurgiu,»
nicolae Barbu (foto), a declarat că a
semnat ordinul de începere a lucrărilor
pentru construirea primei grădinițe din
oraș ce va fi ridicată cu fonduri asigurate
în totalitate de municipalitate.

„În municipiul Giurgiu avem șase grădinițe cu
program normal și patru grădinițe cu program pre-
lungit sau creșă, iar această grădiniță a cărei con -
strucție demarează acum și pentru care am sem-
nat astăzi ordinul de începere a lucrărilor este pri -
ma grădiniță din oraș care va fi construită de la
zero de municipalitate și pentru care fondurile
sunt asigurare în totalitate de la bugetul local”, a
declarat nicolae Barbu. El spune că noua grădiniță
va fi construită în cartierul negru vodă ca urmare
a numărului mare de cereri de înscriere înregistra -
te în această zonă a orașului.

Grădinița cu program prelungit va putea primi
un număr de 140 de copii și va avea toate grupele
de preșcolari de la cei de creșă până la grupa ma -
re. Cei mici vor beneficia de dormitoare, săli de me -
se, locuri de joacă. Grădinița va avea și spălătorie.

termenul de realizare a celei mai noi grădinițe
din oraș este de 15 luni, iar fondurile necesare con-
struirii acesteia se ridică la 3,3 milioane de lei.

Sursa: administratie.ro
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41 de străzi incluse
în programul de modernizare al primăriei Târgovişte
Dâmboviţa

Cu prilejul inspecției efectuate pe șantierul
de reabilitare și modernizare a Străzii Cetății, Cri-
stian Stan, primarul municipiului târgoviște a apre -
ciat că în lunile bune de lucru ce au mai rămas
până la sfârșitul anului și în primăvara viitoare ar
putea fi încheiat programul de modernizare a 41
de străzi din Municipiul târ goviște, cu o lungime
totală de 22 de kilometri.

„Avem în acest moment, în diferite stadii de
execuție și de pregătire a documentațiilor trei lo-
turi de străzi din municipiu care urmează să intre

la reabilitare, la care urmează să adăugăm cele
patru străzi din Cartierul Prepeleac, Str. Nicolae
Filimon și Str. Gimnaziului. Pentru Lotul nr. 1, care
vizează străzile Tighina, Herța, Leo Plângă și al-
tele, deja s-au deschis ofertele. Urmează ca, în
perioada următoare să desemnăm câștigătorul.”

Primarul Cristian Stan a mai spus că termenul
de deschidere a ofertelor pentru Lotul nr. 2 este
11 august, iar cel de al treilea lot este la stadiul
de proiectare.

Sursa: ziardambovita.ro

Încep lucrările la prima grădiniţă
construită cu fondurile municipalităţii

Giurgiu

http://www.administratie.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziardambovita.ro
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Festivalul Naţional de Folclor
„Ion Albeșteanu“, ediţia a XII-a

Ialomiţa

În organizarea Consiliului județean Ialomița,
Centrului județean pentru Conservarea și Promo-
varea Culturii tradiționale Ialomița, Consiliului Lo-
cal amara, Consiliului Local Slobozia, Direcției Mu-
nicipale pentru Cultură, Învățământ, Sport și tineret
Slobozia, în parteneriat cu tvR, s-a desfășurat în pe -
rioada 9-10 august 2018, la amara, cea de-a XII-a ediție
a Festivalului național de folclor „Ion Albeș teanu“.

acest eveniment artistic deosebit de important
pentru viața culturală a județului Ialomița a avut
drept scop descoperirea și promovarea celor mai

valoroși interpreți de muzică populară, stimularea
interesului publicului pentru receptarea creațiilor
folclo rice autentice, valorificarea comorilor cânte-
cului și portului popular românesc și introducerea
sa în circuitul valorilor spirituale.

În acest an au susținut recitaluri Cătălina an-
ton – câștigătoarea festivalului național de folclor
„Doina Bărăganului“ – ediția 2017; ansamblul fol-
cloric „Doina Bărăganului“ cu solista nicoleta Ră-
dinciuc vlad.

Sursa: obiectiv.net

autoritățile ploieștene pregătesc un proiect
european estimat la 140 de milioane de lei, echiva -
lentul a aproape 30 de milioane de euro, care pro-
pune crearea unei noi legături rutiere între Gara
de Sud și Gara de vest, reconfigurarea totală a zo-
nelor din dreptul celor două gări și introducerea,
pe această nouă șosea, a unui nou traseu de trolei -
buz. Obiectivul mai prevede lărgirea străzii Depou-
lui și amenajarea mai multor parcări în vecinătatea
celor două gări, precum și reamenajarea stațiilor pen -
tru mijloacele de transport public.

Consiliul Local Ploiești a aprobat, în ședința de
astăzi, indicatorii tehnico-economici aferenți aces -
tor lucrări, în care se arată că întregul proiect ar ur -
ma să coste, cu tot cu taxe, puțin peste 140 de mili -
oane de lei, sumă care include și costurile pentru
exproprieri, evaluate la 10 milioane dar care pot fi
recuperate ulterior de la uniunea Europeană. aceas -
tă aprobare de astăzi reprezintă unul dintre ultimii
pași procedurali înainte de depunerea cererii de
finanțare. Dacă proiectul va fi acceptat și va primi
fonduri europene, administrația locală ar trebui să
suporte o cheltuială proprie de aproape 2,6 mili -
oane de lei, infimă în raport cu valoarea totală, pen -
tru a acoperi cheltuielile neeligibile și cota-parte
din cele eligibile.

Începând de la Gara de vest, planurile proiec -
tanților prevăd realizarea unui nou sens giratoriu,

la intersecția Libertății-Domnișori, apoi construirea
unei noi șosele, cu două benzi pe sens și piste de bi -
ciclete, până în dreptul intersecției străzilor Rudu -
lui și Depoului, aproape de capătul traseului 7, de
unde ruta continuă pe Depoului, până în dreptul
Gării de Sud. aici urmează să aibă loc o reconfigu-
rare totală a sistemului rutier, cu delimitarea ben-
zilor pentru mijloacele de transport public de cele
destinate celorlalte categorii de vehicule, urmând
ca autobuzele și troleibuzele care ajung aici să ai -
bă refugiile în apropierea fântânii arteziene și să în -
toarcă pe lângă fântână, fără a mai afecta traficul
pe tronsonul din strada Depoului care trece prin fa -
ța gării. În dreptul actualei stații Coreco și pe tere -
nul din spatele acesteia urmează să fie amenajată
o nouă parcare, care va avea 28 de locuri, pentru ca
alte 13 locuri de parcare să fie disponibile pe stra -
da Depoului, lângă magazinul BIG.

Și lângă Gara de vest urmează să apară o nouă
parcare, autoritățile vorbind despre un concept nu -
mit „park & ride”, împrumutat din Occident, care
propune, presupunând că va trece peste bariera
tradiționalei comodități a șoferului român, ca oa-
menii care vin cu mașinile personale în Ploiești să
parcheze aici și să își poată continua cu mijloacele
de transport public călătoria spre Gara de Sud sau
spre centrul municipiului.

Sursa: actualitateaprahoveana.ro

Proiect de 30 de milioane de euro
pentru a lega Gara de Sud şi Gara de Vest din Ploieşti 
Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.obiectiv.net
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PNDL II: 163 de contracte de finanţare
încheiate pentru judeţul Teleorman

Teleorman

Potrivit listei obiectivelor de investiții»
și sumelor alocate acestora prin Programul
național de Dezvoltare Locală (PnDL II)
în perioada 2017-2020, cu Ordine MDRaPFE
aprobate la data de 1 mai 2018, pentru
județul teleorman erau alocați
843.014.644,94 de lei, pentru 163 de
proiecte aprobate spre finanțare, cele mai
multe dintre acestea vizând reabilitarea
și modernizarea unor drumuri județene,
a unor instituții de învățământ, precum
și realizarea sistemelor de canalizare și
alimentare cu apă curentă în localitățile rurale.

Prin Programul național de Dezvoltare Locală
(PnDL), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regio-
nale, administrației Publice și Fondurilor Europene
(MDRaPFE), vor fi finanțate 9.500 de obiective de
investiții, în perioada 2017-2020, 190 dintre acesta
în județul teleorman. Potrivit reprezentanților

MDRaP, în cel mult trei ani, toate localitățile cu pes -
te 2.000 de locuitori, ar urma să fie introduse siste -
mele de alimentare cu apă și canalizare.

În cazul a 6.851 de proiecte aprobate spre fi -
nanțare au fost demarate șantiere în toată țara,
în domenii ca sănătate, educație, transporturi, apă și
canal, energie, cultură, culte și sport.

PnDL reprezintă sursa principală de finanțare
pentru infrastructura locală și are la bază princi-
piul conform căruia în fiecare localitate din țară
trebuie să fie asigurat un set minim de servicii pu-
blice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă –
canalizare, energie termică și electrică, inclusiv ilu -
minat public, transport / drumuri, salubrizare, cultu -
ră, culte, locuire și sport.

Cea de-a doua etapă a programului finanțează
9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500
de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte
obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru
aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de
30 de miliarde de lei credite de angajament.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

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


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

agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și administrației Publice,
în vederea promovării

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

organizate de acestea în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
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 / 13 august 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

