
  

   fost odată ca niciodată... 

 

�� 

 Centrul rezidenţial de asistenţă medico-socială pentru 

persoane vârstnice  

�� 
 

...un loc al speranţelor mereu vii!  

Se spune că sănătatea este darul cel mai de preţ pe care îl putem primi şi avea. Pentru persoanele 

vârstnice, imobilizate, cu afecţiuni cronice sau cu probleme de sănătate mintală, sănătatea rămâne uneori 

doar o speranţă.  

În judeţul Dâmboviţa, o echipă cu suflet, purtând un nume parcă predestinat – Asociaţia „Suflet 

pentru oameni” – readuce, zi de zi, zâmbetele şi speranţa pe buzele şi în ochii celor cu probleme de sănătate. 

Centrul rezidenţial de asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, finanţat prin POR, DMI 3.2, 

găzduieşte 24 de persoane vârstnice, cu afecţiuni somatice sau de natură psihiatrică, oferindu-le asistenţă şi 

îngrijire permanentă, dar şi şansa unor zile mai senine.  

Sustenabilitatea a fost cuvântul de ordine în toate aspectele implementării proiectului. Clădirea în 

care funcţionează Centrul a fost reabilitată termic şi funcţional, a fost prevăzută cu panouri solare pentru 

încălzirea apei menajere, iar întreg ansamblul este racordat la o staţie de epurare. Centrul este primul de 

acest fel din regiunea Sud Muntenia, dobândind rolul de port-drapel pentru bunele practici în cheltuirea 

banilor europeni.  

 �� 

  
 

 �� 

Succesul e... MOLIPSITOR! 

 



 
 

 fost odată ca niciodată... 

�� 

Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa  

�� 
 

 

...un tărâm de basm promovat la standarde europene! 

Stiaţi că ansamblul Curtea Domnească din Târgovişte se numără printre primele 10 cele mai vizitate 

complexe muzeale din România, cu un număr anual de vizitatori de aproape 150.000? Sau că Mănăstirea 

Dealu adăposteşte capul domnitorului Mihai Viteazul? Sau că oraşul Târgovişte a fost vreme de peste 300 

de ani capitala provinciei istorice Ţara Românească şi cetate de scaun pentru 33 de voievozi? Sau că în 

comuna Bucşani se găseşte una dintre cele 4 rezervaţii de zimbri din ţară? 

Toate aceste informaţii, dar şi multe altele au fost aduse în ultimii 3 ani în atenţia opiniei publice 

prin proiectul Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa, finanţat din POR - DMI 5.3 şi 

implementat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Datorită proiectului, turiştii au acum acces la primul ghid 

turistic şi prima hartă turistică a judeţului Dâmboviţa,  conţinând informaţii complete şi actuale despre 

obiectivele istorice şi culturale, monumentele naturale, lăcaşele de cult, tradiţiile locale, dar şi despre 

posibilităţile de petrecere a timpului liber.  
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fost odată ca niciodată... 

�� 

Demararea activităţii SC Dinegryflor Construct SRL prin 

achiziţie de utilaje  

�� 

 

 

...o afacere „bine construită”! 

Comuna Runca din judeţul Dâmboviţa nu va râmâne în istorie drept o comună tipic rurală unde 

oameni s-au ocupat din moşi-strămoşi cu creşterea animalelor. Aici se „pregăteşte terenul” pentru o 

dezvoltare a independenţei faţă de domeniul agricol prin demararea activităţii SC Dinegryflor Construct 

SRL prin achiziţie de utilaje performante pentru lucrări de pregătire de teren.  

Proiectul a fost depus la GAL „Bucegi-Leaota” şi a obţinut o finanţare prin PNDR, Axa 3. Proaspăt 

înfiinţata firmă de construcţii este condusă de un tânăr runcean care speră să poată oferi şi alte locuri de 

muncă în viitorul apropiat şi să contribuie în acest fel la „reamenajarea” plaiurilor dâmboviţene realizând 

lucrări de construcţii civile, drumuri, şanţuri, îndiguiri, parcuri şi alte tipuri amenajări de terenuri.   

Aşteptăm cu nerabdaresă vedem ce „o să răsară” acum pe frumoasele tărâmuri dâmboviţene. 
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fost odată ca niciodată... 
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Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în 

mediul rural 

�� 

 

 
… o poveste despre antreprenori din mediul rural de succes!  

Pentru cei care au crescut meșterind în livezi cu bunicii la tractoare și alte mașini, pentru cei care știu 

că dintr-un trunchi de copac bătrân și o daltă iese o bârnă trainică, pentru cei care sunt muncitori și mirajul 

marilor orașe sau al occidentului încă nu i-a atras, Uniunea Europeană le pune fonduri la dispoziție pentru 

ca ei să își câștige existența în tihna și pitorescul satului românesc. Cu determinare și seriozitate, locuitorii 

mediului rural pot să își pună la punct ateliere mecanice, să deschidă dulgherii sau să înființeze diverse 

micro-întreprinderi, toate cu bani comunitari.  

Viața liniștită de la țară are uneori și inconveniențe. Nu întotdeauna informațiile despre 

posibilitățile de finanțare ajung în timp util la urechile potențialilor beneficiari și, în cazul în care ajung, se 

întâmplă de multe ori ca simpla menționare a „Ghidului Solicitantului” sau a „criteriilor de eligibilitate” să 

inhibe locuitorii din sate. De aceea, ACoR a implementat un proiect finanțat prin POSDRU, DMI 5.2, 

care vizează transmiterea de informații practice privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale și 

managementul proiectelor la nivelul locuitorilor comunelor, prin derularea unor programe de formare 

profesionala, susținute de o rețea națională de mentori-formatori și de nuclee regionale de resurse.  
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